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Toewysingsheuristieke om die volgorde van
bestellings vir ’n uitsoeklyn te bepaal
AP de Villiers en SE Visagie
Departement Logistiek
Universiteit Stellenbosch

Summary
An order picking system is considered that operates by means of a picking line requiring
pickers to move in a clockwise direction. The picking line consists of fixed locations, each
containing a unique item of inventory. The orders and locations of the products within the
picking line are known in advance. The problem requires a sequence in which orders must
be picked such that the distance travelled by the pickers is minimised. The problem is solved
by means of heuristics. Two classes of heuristics are presented. The first class is based on
a generalised assignment approach and the second class utilises preference ratios. All the
heuristics are compared by means of their solution quality for real-life data sets. A variation
of the preference ratio approach displays the best results.

Opsomming
’n Sisteem vir die opmaak van bestellings word ondersoek. Die sisteem vereis dat
die werkers in ’n kloksgewyse rigting om ’n uitsoeklyn beweeg. Die uitsoeklyn bestaan
uit vaste vakkies wat elk ’n unieke produk bevat. Die bestellings en die produkte in die
vakkies is bekend voordat bestellings opgemaak word. Die volgorde moet bepaal word
waarin die bestellings in ’n uitsoeklyn opgemaak moet word sodat die totale afstand afgelê deur die werkers geminimeer word. Die probleem word opgelos met twee klasse
van heuristieke. Die eerste klas is gebaseer op ’n veralgemeende toewysingsprobleem.
Die tweede klas gebruik voorkeurverhoudings. Al die heuristieke word vergelyk op grond
van hulle oplossingskwaliteit vir werklike datastelle. Een van die metodes wat die voorkeurverhoudings in ag neem lewer die beste resultate.

Extended abstract
Order picking is the most labour-intensive operation in distribution centres (DC’s) with
manual systems [2]. Order picking entails the collection of products in response to a set
of requests from customers (retail outlets). The organisation of order picking operations
impacts on the DC’s and thereby the supply chain’s performance [1]. DC’s, storage assignments and the planning of routes of pickers may be used to enhance the operating
efficiency and space utilisation, and therefore reduce order picking costs [7].
An order picking system in a DC owned by Pep Stores Ltd (Pep), located in Durban,
South Africa, is investigated. Pep is a chain store selling predominantly apparel. Orders
are sent to the DC from the Pep central office, containing requests from the specific retail
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Figure 1: A schematic representation of the layout of a pickingline containing m locations.
outlets. Pep has more than 1 500 retail outlets. The sizes and quantities of the requests
processed by the DC have a direct impact on the order picking system used by Pep.
The DC uses a wave order picking system, which entails a set of stock-keeping units
(SKU’s) together with the set of retail outlets requiring at least one of these SKU’s. All
the orders (all the retail outlets) in that wave are picked during a single order picking
process. All the SKU’s in a wave are completely picked for all retail outlets during that
wave.
Each wave is picked in a picking line as displayed schematically in Figure 1. A single
SKU is stored in each of the locations, and only SKU’s that form part of the same wave
are placed in a picking line. A location may contain up to five pallets of stock. The large
quantities of stock assigned to locations eliminate the replenishment of stock within the
picking line during order picking.
A voice-automated computer system is used to communicate with the pickers. Each
picker has a headset. The computer system and the picker communicate with each other
using the headset. The system instructs the picker via the headset, ensuring that the
pickers complete the picks for a single order before another order is started. Pickers
move in a clockwise direction around the conveyor belt picking the requested SKU’s for
each order.
Three tiers of decisions exist for the configuration of the picking lines. The first tier
assigns a set of SKU’s to a picking line. The second tier determines the positioning of
the SKU’s in a picking line. The final tier determines a sequence of the orders for pickers
within a picking line and is referred to as the Order Sequencing Problem (OSP). The
objective of the tiers is to pick all the orders in the shortest possible time.
The following assumptions are made to model the OSP. These assumptions are made
in cooperation with the management of Pep and are similar to the assumptions of Matthews and Visagie [9].
1. A picker must complete an order before starting a new order.
2. The time to pick an SKU is constant over all orders.
3. Pickers move at a constant speed.
4. An order may commence at any location.
5. The time required to switch between orders is negligible.
6. A picker may not collect the first SKU of a new order at the same location as the last
location of a previous order.
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The OSP may be modelled as an equality generalised travelling salesman problem,
which is an N P-hard problem [3]. Due to the size of the problem, heuristic approaches
are used to address the OSP. A number of definitions are required to explain the heuristic
approaches.
The span of an order is the smallest set of locations passed to complete the order
given a starting location. The size of a span is the number of locations that have to be
traversed to complete the order if a starting position is specified. The preference spans
of an order are the spans of an order, which start at a location containing a required SKU.
By simply considering the preference spans of an order, the size of the problem may
be reduced without reducing the scope of the problem.
Assignment problems deal with assigning a number of sources (supply points) to destinations (demand points). Each source must be assigned to a destination, where a cost
is incurred for each of the source-destination combinations. It is required to assign exactly one source to one destination in such a way that the total cost of the assignment is
minimised [3].
Six variations of a greedy heuristic is used to address the OSP by means of a generalised assignment problem. This assignment problem uses the notion of selecting a single
preference span for an order and connecting the ending location of that order to the
starting location of another order. If a subtour is formed in this process, the subtour is
treated as a single order. If a number of subtours are generated, a classical assignment
problem may be constructed, where each subtour contains only one starting location and
one ending location. The starting and ending location may be determined by considering
the number of locations travelled to connect any two orders in a single subtour.
If the classical assignment problem does not create a single subtour, the longest arc
within each subtour is removed, and a unique starting and ending location is calculated
for each subtour. The classical assignment problem is used once more to generate a single
tour. This process is iteratively implemented until a single tour is generated.
Two algorithms are developed to reduce the number of possible preference spans for
each order, to eliminate preference spans that will potentially reduce the solution quality,
forcing orders to be picked on shorter preference spans. The first algorithm ranks the “importance” of certain orders by means of a ratio, while the second algorithm (referred to
as method VKH2 ) ranks a selected number of preference spans of each order. A sequence
in which orders should be picked is then determined by examining the starting locations
of the ranked preference spans.
All the heuristics are compared by means of their solution quality for real-life data
sets. The data is seperated into three categories for waves in picking lines with a large,
medium or small number of orders. Method VKH2 delivers the best results and is thus the
recommended heuristic approach to solve the OSP.

Inleiding
Pep Stores Bpk (Pep) is ’n kettingwinkelgroep met meer as 1 500 takke regoor SuiderAfrika. Pep spesialiseer in klerasie, maar verkoop ook huishoudelike produkte en selfone. Pep is die grootste enkel-handelsmerk-kettingwinkel in Suider-Afrika en het meer
as 15 000 werkers in diens. Die bedrywighede binne een van Pep se distribusiesentrums
in Durban, Suid-Afrika, word beskou. Die distribusiesentrum het ’n oppervlakte van meer
as 50 000m2 . Die vier hoof bedrywighede in die distribusiesentrum is die ontvangs van
goedere, die berging van goedere, die opmaak van bestellings vir die takke en die versending van bestellings na takke. ’n Skematiese uitleg van die distribusiesentrum in Durban
word in Figuur 2 vertoon.
Voordat goedere geberg word, word die afgelewerde goedere gekontroleer om te bepaal of die regte hoeveelhede en kwaliteit afgelewer is. As die goedere aan hierdie ver-
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Figuur 2: Die uitleg van die Pep-distribusiesentrum in Durban.

eistes voldoen, ontvang elke karton op ’n pallet ’n etiket in die vorm van ’n plakker [sien
Figuur 9(a)] wat al die besonderhede van die inhoud van die kartonne op daardie pallet
bevat. Die etikette word geskandeer om te bevestig dat die goedere in die distribusiesentrum gearriveer het. Hierdie inligting word dan na ‘n sentrale rekenaarstelsel gestuur.
Goedere beweeg van die ontvangsarea [in Figuur 3(a)], of na die bergingsrakke [in
Figuur 3(b)] of na die vol-karton-area. Die kartonne wat na die vol-karton-areas gaan,
word nie in die distribusiesentrum oopgemaak nie en word direk na ’n tak gestuur. Die
kartonne wat oopgemaak en herverpak moet word vir kleiner versendings, word in die
bergingsrakke geberg. Vurkhysers beweeg tussen die bergingsrakke om voorraad weg te
pak en uit te haal soos dit benodig word. Die vurkhysers kan gemaklik tussen bergingsrakke beweeg om pallette van produkte weg te pak of uit te haal.

(a) Ontvangsarea

(b) Bergingsrakke

Figuur 3: Ontvangs en berging van goedere in die distribusiesentrum in Durban.
Die distribusiesentrum ontvang groot hoeveelhede produkte in verskeie kartongroottes en daarom word pallette gebruik om die beweging van die goedere te vergemaklik.
In Figuur 4(a) word getoon hoe kartonne op pallette gestapel kan word. Figuur 4(b) wys
hoe ’n vurkhyser aangewend kan word om die pallette te beweeg.
’n Belangrike funksie van die distribusiesentrum is om genoeg voorraad te berg om in
die vraag van die verskeie winkels te voorsien. Pep se sentrale kantoor bepaal hoeveel
van elke produk na elke tak gestuur moet word en gee hierdie instruksies aan die distribusiesentrum. Die distribusiesentrum moet dan verskeie kartonne vol identiese items uit
die bergingsrakke gaan haal en die produkte dan in ander kartonne herverpak sodat die
nuwe kartonne die produkte bevat wat deur ’n tak benodig word. Hierdie proses is die
opmaak van bestellings vir die takke.
Om bestellings op te maak gebruik die distribusiesentrum ’n stelsel wat gebaseer is op
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(b) ’n Vurkhyser wat ’n pallet beweeg

Figuur 4: Die beweging van goedere binne die distribusiesentrum in Durban.
die konsep van ’n golf. ’n Golf is ’n stel produkte tesame met ’n versameling winkels wat
minstens een eenheid van ’n produk in die golf benodig. Al die bestellings word volledig
opgemaak gedurende ’n enkele golf.
Die bestellings word opgemaak met behulp van ’n uitsoeklyn. ’n Uitsoeklyn is die
uitleg (of rangskikking) van verskillende produkte (elk in sy eie vakkie) op so ’n manier
dat werkers met gemak die korrekte hoeveelhede van die produkte kan versamel vir al
die bestellings.

28

56
Hek

28

29

1

56

(b)

Vakkies

Voerband
Vakkies

Vakkies

1

1

1

28
Hek

28

1

1

28

Vakkies

112

(a)

28

Vakkies

Vakkies

Hek

1

29

Voerband

57
Voerband

56

(c)

Figuur 5: Moontlike uitlegte van die uitsoeklyne in die distribusiesentrum in Durban.
Afhangende van die tipe produkte wat versamel moet word, kan uitsoeklyne verskillende uitlegte hê. Pep gebruik gerigte uitsoeklyne, sodat die werkers wat die bestellings
opmaak, in ’n kloksgewyse rigting om die uitsoeklyn beweeg. Daar is 112 vakkies in ’n
uitsoeklyn - 56 vakkies aan die een kant van die uitsoeklyn en 56 vakkies aan die ander
kant. Figuur 5 toon die moontlike konfigurasies van uitsoeklyne in die distribusiesentrum.
Figuur 5(a) beeld die situasie uit waar die hele uitsoeklyn gebruik word. Elke uitsoeklyn
het ’n hek in die middel. Die hek mag gebruik word wanneer ’n werker nie ’n volledige
siklus rondom die uitsoeklyn hoef te voltooi nie. Twee soortgelyke uitlegte kan geskep
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word met behulp van die hek. Hierdie uitlegte verdeel een uitsoeklyn in twee aparte uitsoeklyne, elk met 56 vakkies tot die beskikking van daardie uitsoeklyn. Figuur 5(b) toon
die geval waar die uitsoeklyn verdeel word om twee kleiner uitsoeklyne te vorm waar elke
vakkie ’n unieke produk bevat, terwyl Figuur 5(c) die geval voorstel waar die produkte
aan die een kant van die uitsoeklyn aan die ander kant daarvan gedupliseer word. In die
Pep-distribusiesentrum in Durban word hoofsaaklik die uitleg in Figuur 5(b) gebruik.
Elke produk in die uitsoeklyn behou sy vasgestelde vakkie totdat al die bestellings
opgemaak is (dit is totdat die golf afgehandel is). Die lengte van die uitsoeklyn in Figuur 5(b) is ongeveer 75 meter en ’n werker sal dus ongeveer 150 meter moet loop om
’n siklus om die uitsoeklyn af te lê. Die distribusiesentrum bevat 6 parallelle uitsoeklyne.
Sodra die uitsoeklynbeplanner ’n golf van versoeke vanaf die sentrale kantoor saamgestel het, kan die uitsoeklyn gebou word. Die proses begin met vurkhysers wat die
produkte uit die bergingsrakke gaan haal en in die korrekte hoeveelhede by ’n spesifieke
vakkie in ’n uitsoeklyn aflewer. Elke vakkie kan ’n maksimum van 5 pallette van produkte
bevat.

(a) ’n Leë uitsoeklyn

(b) ’n Uitsoeklyn wat gebou word

Figuur 6: Die bou van uitsoeklyne by die distribusiesentrum in Durban.
Wanneer al die items op ’n pallet klaar gebruik is, kan die volgende pallet eenvoudig
aangeskuif word om produkte toeganklik vir die werkers te maak. Figuur 6(a) bevat ’n
foto van ’n leë uitsoeklyn sonder enige pallette, terwyl Figuur 6(b) ’n uitsoeklyn toon wat
besig is om gebou te word. Let op dat die verste vakkie 5 pallette vol produkte bevat,
terwyl die voorste twee vakkies nog geen pallette bevat nie.

(a) ’n Uitsoeklyn waarin werkers besig is
om bestellings op te maak

(b) ’n Werker besig om bestellings op te maak
in ’n uitsoeklyn

Figuur 7: Operasionele uitsoeklyne by die distribusiesentrum in Durban.
Figuur 7(a) toon ’n uitsoeklyn waarin werkers besig is om bestellings uit te soek.
Wanneer ’n werker se karton vol produkte gepak is, of wanneer ’n bestelling afgehandel
is, word die karton op die voerband oorgeplaas.
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Indien die volle uitsoeklyn nie gebruik word nie, mag die hek deur die werkers gebruik
word. Figuur 8 toon ’n oop en ’n toe hek in ’n uitsoeklyn.
Tans werk Pep met 8 werkers in ’n uitsoeklyn, maar dit mag wissel na gelang van die
aantal werkers wat gedurende ’n werksdag beskikbaar is, of die uitleg van die uitsoeklyn.
Werkers handel bestellings in serie af - elke werker handel een bestelling af voordat ’n
volgende begin word. Elke werker het ’n stootwaentjie waarop kartonne gestapel kan
word om die bestellingopmaakproses te vergemaklik.

(a) ’n Oop hek

(b) ’n Geslote hek

Figuur 8: Die hek in die uitsoeklyn in die distribusiesentrum in Durban.
’n Stem-geaktiveerde rekenaarstelsel word gebruik om instruksies aan die werkers oor
te dra. Elke werker het oorfone waarmee die rekenaar stelsel instruksies kan uitdeel. Die
werkers kan ook met die rekenaarstelsel kommunikeer deur middel van ’n mikrofoon. Die
stelsel stuur die werkers na vakkies waarvan produkte in die regte hoeveelhede uitgehaal
moet word, en in ’n karton geplaas moet word. Sodra ’n werker die produkte van ’n
vakkie uitgehaal het, sal hy/sy die stelsel hiervan in kennis stel. Die stelsel sal die werker
dan na ’n volgende vakkie stuur. Wanneer die werker ’n bestelling afgehandel het, of die
karton vol is, word die karton op die vervoerband geplaas. Die werker moet dan ’n leë
karton kry en die volgende stel vakkies besoek. Figuur 7(b) bevat ’n foto van ’n werker
wat bestellings in ’n uitsoeklynopmaak.

(a) Die plakker wat op die kartonne op pallette geplak
word sodra die goedere ontvang en gekontrolleer is

(b) Die plakker wat op die karton geplak
word nadat die bestelling opgemaak is

Figuur 9: Die plakkers wat in die distribusiesentrum in Durban gebruik word.
’n Aantal houers word ewekansig geselekteer om gekontroleer te word. Elke item
word uit elke karton verwyder en getel om seker te maak dat geen foute begaan is tydens
die opmaak proses nie. Indien die korrekte produkte in die korrekte hoeveelhede gevind
word, word die produkte weer in ’n karton gepak, verseël en na die versendingarea gestuur. As daar ’n probleem is met die bestelling, word die korrekte produkte opgespoor
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en die bestelling word vervolgens reggestel. Werkers word beloon met aansporingsbonusse as die bestellings korrek opgemaak word. Werkers word ook beloon vir die spoed
waarteen hulle bestellings opmaak.
Die kartonne met goedere wat na elke winkel gestuur moet word nadat die bestellings opgemaak is, ontvang nuwe plakkers wat die bestemming van elke karton aandui.
Figuur 9(b) bevat ’n foto van so ’n plakker.
Die verseëlde kartonne wat by die versendingsarea aankom, word in groepe verdeel
wat op ’n vragmotor gelaai word. Hierdie vragmotors werk op ’n vasgestelde skedule en
lewer by al die winkels af.
Die distribusiesentrum is die koppeling tussen die verskaffers en die winkels. Die
distribusiesentrum moet verseker dat die regte produkte vanaf die verskaffers afgelewer
word en dat die produkte betyds aan die winkels voorsien word.

1

Agtergrond

Die proses om bestellings in ’n distribusiesentrum uit te soek en op te maak behels dat die
korrekte hoeveelhede produkte uit bergingsplekke opgespoor en herverpak moet word
om aan kleinhandelstakke gestuur te word [5]. In die distribusiesentrum wat hier beskou
word, word bestellings uitgesoek en opgemaak met behulp van ’n uitsoeklyn. ’n Uitsoeklyn is ’n uitleg van verskillende voorraadeenhede (VE’s) op so ’n manier dat werkers
maklik toegang tot verskeie VE’s kan kry.
Ongeveer 65% van die bedryfsuitgawes in ’n distribusiesentrum kan toegeskryf word
aan die proses van bestellings opmaak [11]. Om bestellings op te maak is ’n arbeidsintensiewe proses in enige distribusiesentrum. Die verbetering van hierdie proses mag dus
groot besparings in ’n distribusiesentrum te weeg bring [6].
In hierdie artikel word die proses van bestellings opmaak in ’n distribusiesentrum van
Pep Stores Bpk (Pep) beskou. Die distribusiesentrum is geleë in Durban, Suid-Afrika.
Pep is ’n kettingwinkelgroep met meer as 1 500 takke. Pep spesialiseer in klerasie, maar
verkoop ook ander produkte, insluitend huistoebehore en selfone. Die produkte wat deur
die onderskeie takke gedra word, word deur die distribusiesentrum uitgesoek en verpak.
Die grootte van die produkte het ’n direkte impak op die stelsel wat Pep hiervoor gebruik.
Die stelsel wat in die Pep-distribusiesentrum gebruik word, is gebaseer op die konsep
van ’n golf. ’n Golf bestaan uit ’n versameling VE’s tesame met ’n versameling bestellings
van takke wat hierdie VE’s benodig. Al die bestellings in ’n golf word in ’n enkele golf
opgemaak. Al die VE’s in ’n golf word dus volledig ingepak en uitgestuur na alle betrokke
takke gedurende ’n golf.
Stem-herkenning-rekenaarstelsel word gebruik om instruksies aan die werkers te gee
wanneer VE’s vir ’n bestelling versamel word. Hierdie rekenaarstelsel stuur ’n werker
na verskeie vakkies in ’n uitsoeklyn. Elke vakkie bevat ’n enkele VE. Sodra ’n werker al
die VE’s vir ’n bestelling ingepak het, stuur die rekenaarstelsel die werker na die naaste
vakkie/VE wat deur die volgende bestelling benodig word. Die rekenaarstelsel verseker
dat ’n werker ’n bestelling volledig afhandel voordat ’n volgende bestelling begin word.
Hierdie rekenaarstelsel verseker ook dat werkers alle bestellings sekwensieël afhandel.
’n Aantal beskikbare uitsoeklyne word elke werksdag geı̈dentifiseer waarop ’n nuwe
groep VEs geplaas kan word. VE’s word gegroepeer en in golwe geskeduleer op die beskikbare uitsoeklyne. Sodra al die VE’s wat in die uitsoeklyne geplaas moet word bekend
is, word elke VE in ’n vakkie geplaas. Sodra al die VE’s in ’n uitsoeklyn geplaas is, kan die
bestellings opgemaak word.
Die beplanning van die uitsoeklyne kan verdeel word in drie besluite/probleme. Die
eerste besluit is watter VE’s aan watter uitsoeklyntoegewys moet word. Die tweede besluit
is in watter vakkies in die uitsoeklyn die VE’s geplaas moet word, en word die VE-plasings
probleem (VPP) genoem. Die finale besluit is in watter volgorde bestellings opgemaak
moet word in ’n uitsoeklyn, en staan bekend as die volgorde-van-bestellings-probleem
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Vakkies
m
2

1

Vervoerband

m
2

m

+1

Vakkies

Figuur 10: ’n Skematiese voorstelling van die fisiese uitleg van ’n uitsoeklyn met m vakkies.
(VBP). Die doel van al drie hierdie probleme is om al die bestellings in ’n uitsoeklyn in
die kortste moontlike tyd af te handel.
Die oplossings vir hierdie drie probleme word opeenvolgend tydens die beplanning
van die uitsoeklynbepaal. Eerstens moet besluit word watter VE’s aan watter uitsoeklyntoegeken word, dan moet elke VE geplaas word in ’n vakkie binne daardie uitsoeklyn en
laastens word die volgorde waarin die bestellings opgemaak word, bepaal.
Elke besluit berus dus op die inligting wat deur die voorafgaande probleem gegenereer
word. Die VBP is byvoorbeeld afhanklik van die vakkies waarin die VE’s geplaas is deur
die VPP. Dus: om die probleem in ’n sekere vlak op te los, moet die oplossing van die
voorafgaande vlak(ke) bekend wees. Die fokus van hierdie artikel is op die derde vlak,
en ons neem aan dat die eerste twee probleme reeds opgelos is.
Die VBP wat hier beskou word, behels dus die bepaling van die volgorde waarin bestellings opgemaak moet word. Die einddoel is om die totale tyd te minimeer waarin al
die bestellings afgehandel word.

2

Die VBP

Elke bestelling in die VBP bestaan uit ’n aantal verskillende VE’s, tesame met die aantal
van elke VE wat benodig word vir ’n gegewe tak van Pep. ’n Werker moet elke vakkie besoek wat ’n VE bevat wat in daardie bestelling voorkom. Die korrekte aantal VE’s moet by
elke vakkie uitgehaal en in ’n karton gepak word. ’n Werker mag ’n nuwe bestelling begin
slegs as al die VE’s van die huidige bestelling volledig ingepak is. Verskillende werkers
kan gelyktydig (in parallel) verskillende bestellings opmaak, maar kan nie gelyktydig aan
dieselfde bestelling werk nie. Werkers moet in ’n kloksgewyse rigting beweeg wanneer
VE’s op die uitsoeklyn versamel word. Figuur 10 bevat ’n skematiese voorstelling van ’n
tipiese uitsoeklyn wat in die distribusiesentrum gebruik word. Elke VE word in ’n enkele
vakkie geplaas en slegs VE’s van dieselfde golf kan in dieselfde uitsoeklyngeberg word.
Die volgende aannames word gemaak om die probleem te modelleer vir die sisteem
wat in Pep se distribusiesentrum gebruik word. Hierdie aannames is in samewerking met
Pep se bestuur gemaak en is soortgelyk aan die aannames deur Matthews en Visagie [9].
1. ’n Werker moet ’n bestelling volledig afhandel voordat ’n volgende bestelling begin
mag word.
2. Die tyd om ’n VE uit die vakkie te haal en in die karton te pak is konstant vir alle
bestellings.
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3. Werkers loop teen ’n konstante spoed indien hulle nie besig is om VEs uit te haal en
in te pak nie.
4. ’n Bestelling mag by enige vakkie begin - ongeag of die bestelling ’n VE benodig uit
daardie vakkie of nie. Die bestelling word afgehandel by die laaste vakkie (in ’n
kloksgewyse rigting) waar ’n VE vir daardie bestelling benodig word.
5. Die tyd om oor te skakel van een bestelling na ’n ander is onbeduidend.
6. ’n Werker mag nie die eerste VE van ’n nuwe bestelling uithaal by dieselfde vakkie
as die laaste vakkie van die voorafgaande bestelling nie. As die volgende bestelling
dieselfde VE benodig (as die laaste VE van die vorige bestelling) moet die werker
óf beweeg na ’n ander vakkie wat ’n VE bevat vir daardie bestelling, óf ’n volledige
siklus loop om weer iets uit daardie vakkie te haal. Hierdie aanname word gemaak volgens ’n bestuursbesluit van Pep om die akkuraatheid waarmee bestellings
opgemaak word te verbeter.
Die VBP kan wiskundig gemodelleer word as ’n veralgemeende handelsreisigersprobleem, waar nodusse (wat al die beginpunte van elke bestelling voorstel) in groepe (volgens bestellings) verdeel is. ’n Kortste siklus word gesoek wat deur presies een node
(beginpunt) in elke groep (bestelling) gaan. Hierdie veralgemeende handelsreisigersprobleem is ’n N P-moeilike probleem [4].
Volgens aanname 2 is die tyd om ’n VE uit ’n vakkie te haal konstant. Die afstand
afgelê om bestellings op te maak en die afstand afgelê om tussen bestellings te beweeg
moet dus geminimeer word. Beide hierdie afstande word bepaal deur die beginpunte
van opeenvolgende bestellings. Die totale stapafstand (en dus staptyd) van werkers word
geminimeer deur die volgorde te verander waarin die bestellings uitgevoer word. Die
doel is dus om die volgorde van al die bestellings te bepaal wat die aantal siklusse sal
minimeer wat werkers in die uitsoeklyn aflê om al die bestellings op te maak.
Laat die getallepaar (i, `) ’n bestelling ` voorstel wat by vakkie i begin. Die getallepaar
(i, `) stel dus ’n unieke manier voor om bestelling ` op te maak. Laat N die versameling
van alle getallepare (i, `) wees en I1 , I2 , . . . , Im ’n volledige verdeling van die versameling N wees, sodanig dat I` = {(1, `), (2, `), . . . , (m, `)}, gegewe dat daar m vakkies in die
uitsoeklyn is.
In terme van die veralgemeende handelsreisigersprobleem, vorm alle getallepare (i, `)
van bestelling ` een groep. Elke getallepaar (i, `) in bestelling ` se groep is verbind met
’n geweegde boog met elke ander getallepaar nie in bestelling ` se groep nie. Presies een
getallepaar word uit elke groep gekies sodanig dat die kortste moontlike siklus deur al
die groepe bepaal word.
Om die VBP te formuleer, word die volgende invoerdata benodig. Laat
dij
k` — die afstand (as aantal vakkies) wees om by vakkie i te begin en bestelling
k volledig in te pak en daarna na beginpunt j van bestelling ` te beweeg,
n — die aantal bestellings,
m — die aantal vakkies en
M — ’n groot konstante in die model wees.
Twee stelle veranderlikes word benodig om die model te formuleer. Laat
xij
k` — gelyk aan 1 wees as bestelling k volledig ingepak word met vakkie i as
die beginpunt en daar dan beweeg word na beginpunt j van bestelling `,
en 0 andersins; en
dk` — die afstand wees wat afgelê word as bestelling ` na bestelling k ingepak
word.
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Die model volg dan as:
minimeer
onderhewig aan

n
n
1 XX
dk`
m

k=1 `=1
m X
m X
n
X

(1)

xij
k` = 1

` = 0, 1, . . . , n,

(2)

xij
k` = 1

k = 0, 1, . . . , n,

(3)

x0j
0` = 1

` = 0, 1, . . . , n,
j = 1, 2, . . . , m,

(4)

k = 0, 1, . . . , n,
` = 0, 1, . . . , n,

(5)

xij
k` ≤ n − 1

k 6= `,
k = 0, 1, . . . , n
` = 0, 1, . . . , n,

(6)

xij
k`

k = 0, 1, . . . , n,
` = 0, 1, . . . , n,
i = 1, 2, . . . , m,
j = 1, 2, . . . , m,

(7)

k = 0, 1, . . . , n.

(8)

i=1 j=1 k=1
m X
m X
n
X
i=1 j=1 `=1

m X
m
X

ij
dij
k` xk` = dk`

i=1 j=1

uk − u ` + n

m X
m
X
i=1 j=1

∈ {0, 1}

uk ≥ 0

Die doelfunksie in (1) minimeer die totale aantal siklusse afgelê om al die bestellings
te voltooi. Die stel beperkings in (2) verseker dat elke bestelling ’n beginpunt het, terwyl
die stel beperkings in (3) verseker dat elke bestelling ’n eindpunt het. Die stel beperkings
in (4) verseker dat die werker aanvanklik begin by ’n vakkie 0 wat dien as ’n depot.
Bestelling 0 is ’n fopbestelling wat slegs die depot moet besoek. Hiermee word verseker
dat die eerste bestelling begin en die laaste bestelling eindig by die eerste vakkie van die
uitsoeklyn. Die stel beperkings in (5) bereken die afstand afgelê tussen bestellings k en `,
as bestelling ` begin wanneer bestelling k volledig afgehandel is. Die stel beperkings in (6)
verseker dat geen subtoere gevorm word nie. Hierdie formulering bevat n(nm2 + m + 1)
veranderlikes (waarvan n2 m2 binêre veranderlikes is) en n(2n + m + 2) beperkings. In
’n tipiese werlike geval is n ≈ 1 200 en m ≈ 56, wat ’n totale aantal veranderlikes van
ongeveer 4, 5×109 en ’n totale aantal beperkings van ongeveer 2, 9×106 beteken. Hierdie
formulering is dus te groot om eksak op te los in ’n redelike tyd.
’n Alternatiewe formulering, om die ondergrens van hierdie probleem te bepaal, is
eksak opgelos deur Matthews en Visagie [9]. Hierdie alternatiewe formulering lewer
altyd ’n oplossing wat binne een siklus van ’n ondergrens van die probleem is. Vir ’n
tipiese werklike probleem is die verwerkingstyd ongeveer 5 minute met behulp van ’n
Intel(R) Core(TM)2 Duo-rekenaar met ’n 3 GHz sentrale verwerkingseenheid en 3.7 GB
lees-en-skryf-geheue. In hierdie artikel word heuristiese metodes aangebied om die VBP
in beduidend korter verwerkingstye op te los. Hierdie korter tye is nodig indien die
probleme op al drie die vlakke opgelos moet word.
Om die heuristieke te verduidelik word ’n aantal definisies benodig.
Definisie 1 Die span van ’n bestelling is, gegewe ’n beginpunt, die kleinste versameling
vakkies waarby verby geloop moet word om ’n bestelling volledig af te handel.
’n Span van ’n bestelling k wat by vakkie i begin, word voorgestel as Sik = hi, eik i,
waar i die beginpunt en eik die eindpunt van bestelling k is. Vanuit Definisie 1, het elke
beginpunt vir ’n bestelling ’n unieke span (en dus eindpunt) wat daarmee geassosieer
word.
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Vakkies

Figuur 11: ’n Skematiese voorstelling van die uitleg van ’n uitsoeklyn wat 20 vakkies
bevat. Die vierkante dui die VE’s aan wat deur ’n bestelling k versoek word.
Definisie 2 Die spanwydte is die aantal vakkies waarby verby geloop moet word om ’n
bestelling volledig af te handel as ’n beginpunt van die bestelling gespesifiseer is.
Hierdie definisie impliseer dat die spanwydte die aantal vakkies is waarby verbygeloop
moet word om die bestelling op daardie span af te handel. Een beginpunt moet aan elke
bestelling toegeken word uit al die moontlike vakkies binne ’n uitsoeklyn. Die spanwydte
vir ’n bestelling k, wat op span Sik opgemaak word, word gegee deur
|Sik | = |hi, eik i| =

eik − i
as i < eik
i
m + ek − i as i ≥ eik ,

waar m die aantal vakkies in die uitsoeklyn is, i die beginpunt van bestelling k en eik die
eindpunt van die span is.
’n Bestelling k kan ook voorgestel word as ’n versameling Ok van vakkies wat besoek
moet word. Verder word die aantal vakkies wat ’n bestelling moet besoek, gegee deur
|Ok |. Beskou die voorbeeld van ’n bestelling k in Figuur 11. Bestelling k benodig VE’s van
vakkies 10, 13 en 17. As ’n werker wat tans by vakkie 5 is, toegewys word om bestelling
k op te maak, sal die werker ’n totale afstand van |S5k | = |h5, 17i| = 12 vakkies aflê en
bestelling k volledig afhandel by vakkie 17. Aangesien slegs drie vakkies besoek moet
word in bestelling k, is |Ok | = 3.
As die werker egter tans by vakkie 18 is en toegewys word om bestelling k op te
maak, sal ’n totale afstand van |S18
k | = |h18, 17i| = 19 vakkies afgelê word. Die werker sal
bestelling k dan volledig by vakkie 17 afhandel.
Definisie 3 Die voorkeurspanne van ’n bestelling is al die spanne van daardie bestelling
wat by ’n vakkie begin waar ’n VE vir daardie bestelling benodig word.
Die span Sik van bestelling k is ’n voorkeurspan as i ∈ Ok . Vir die voorbeeld in
13
17
Figuur 11 is S10
k , Sk en Sk al die voorkeurspanne van bestelling k.
In die volgende afdelings word twee aanpassings van die klassieke toewysingsprobleem beskou om die VBP te modelleer en daarna word die beste algoritmes van elk van
die variante met mekaar vergelyk.

3

’n Veralgemeende toewysingsprobleem (VTP)

Klassieke toewysingsprobleme ken ’n aantal bronne (aanbodpunte) aan bestemmings
(aanvraagpunte) toe. Elke bron moet met ’n unieke bestemming verbind word. Elke
moonlike bron-bestemming-kombinasie het ’n koste daarmee geassosieer. Die doel van ’n
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toewysingsprobleem is om presies een bron met een bestemming te verbind om sodanig
die totale koste van die toedeling te minimeer [3].
’n Toewysingsbenadering kan gebruik word om bestellings aan mekaar toe te wys om
sodoende ’n minimum afstand tussen bestellings af te lê. Die toewysingsprobleem moet
egter aangepas word sodat een van bestelling k se voorkeurspanne verbind word met een
van bestelling ` se voorkeurspanne.
Omdat elke bestelling ’n verskillende versameling VE’s mag bevat, kan elke bestelling
’n verskillende aantal voorkeurspanne bevat. Gestel ’n uitsoeklyn bevat n bestellings en
dat ’n maksimum van Q + 1 moontlike voorkeurspanne vir elke bestelling in ag geneem
word. Laat xnp+k,nq+` gelyk aan 1 wees as bestelling k begin op sy pde voorkeurspan
en dan beweeg na die beginpunt van bestelling ` se qde voorkeurspan, en 0 andersins.
Laat cnp+k,nq+` die afstand aandui om bestelling k op sy pde beste voorkeurspan af te
handel en dan te beweeg na die die beginpunt van bestelling ` se qde beste voorkeurspan.
Verder, laat cnp+k,nq+k = M vir alle k ∈ {1, 2, . . . n} en p, q ∈ {0, 1, . . . , Q}, waar M ’n
groot positiewe getal is (relatief tot die werklike afstande van die probleem) en P die
maksimum aantal voorkeurspanne is wat in ag geneem word. Deur cnp+k,nq+k gelyk
aan M te stel vir alle k ∈ {1, 2, . . . n} en p, q ∈ {0, 1, . . . , Q}, word verseker dat bestelling
k nooit agtereenvolgens opgemaak kan word nie. As ’n bestelling k ’n totaal van Qk
voorkeurspanne bevat sodanig dat 1 ≤ Qk < Q, sal die inskrywings in die kostematriks
cnp+k,nq+k gelyk aan M gestel word vir alle p, q ∈ {Qk , . . . , Q}, sodat bestelling k nooit
op twee verskillende voorkeurspanne opgemaak kan word nie.
Die veralgemeende toewysingsprobleem kan dan geformuleer word as
minimeer

Q X
Q
n X
n X
X

cnp+k,nq+` · xnp+k,nq+`

(9)

k=1 `=1 p=0 q=0

onderhewig aan
Q X
Q
n X
X

xnp+k,nq+` = 1

` = 1, 2, . . . , n,

(10)

xnp+k,nq+` = 1

k = 1, 2, . . . , n,

(11)

k = 1, 2, . . . , n,
p = 0, 1, . . . , Q,

(12)

k = 1, 2, . . . , n,
` = 1, 2, . . . , n,
p = 0, 1, . . . , Q,
q = 0, 1, . . . , Q.

(13)

k=1 p=0 q=0
Q X
Q
n X
X
`=1 p=0 q=0
Q
n X
X
`=1 q=0

xnp+k,nq+` =

Q
n X
X
`=1 q=0

xnp+k,nq+` ∈ {0, 1}

xnq+`,np+k

Die doelfunksie in (9) minimeer die totale afstand van al die toewysings. Die stel
beperkings (10) verseker dat elke bestelling eenmalig toegewys word aan ’n daaropvolgende bestelling. Die stel beperkings in (11) verseker dat elke bestelling eenmalig aan
’n voorafgaande bestelling toegewys word. Die stel beperkings in (12) verseker dat as ’n
bestelling toegewys word aan bestelling ` se qde span, bestelling ` se beginpunt wel begin
by sy qde voorkeurspan. Dit verseker ook dat wanneer ’n subtoer gevorm word, die begin
en die einde van die subtoer verbind word.
Hierdie probleem bevat n2 Q2 veranderlikes en 2n+nQ beperkings. Weens die grootte
van die probleem en die hoeveelheid invoerdata benodig vir werklike datastelle, kan
hierdie probleem nie opgelos word met kommersiële rekenaarstelsels soos L INGO 11 [8]
nie. L INGO 11 is nie in staat om die grootte van die kostematriks vir ’n tipiese probleem
van n ≈ 1 200 te hanteer nie, selfs wanneer slegs die minimum span (Q = 0) van elke
bestelling in ag geneem word.
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Figuur 12: Die kostematriks wat gebruik word om die VBP op te los met die VTP vir die
geval waar n = 3 en Q = 3.
Figuur 12 stel die kostematriks voor wat gebruik word om die VTP op te los vir ’n probleem met drie bestellings (n = 3) en vier voorkeurspanne (Q = 3). Die stel beperkings
in (10) verseker dat slegs een element gekies mag word in elke ry k = 1, k = 2 en k = 3.
Elke bestelling kan net op een van die drie voorkeurspanne begin. Soortgelyk verseker
die stel beperkings in (11) dat slegs een element gekies word in elke kolom ` = 1, ` = 2
en ` = 3. Elke bestelling kan slegs deur ’n enkele bestelling voorafgegaan word. Gestel
c1,5 word gekies (aangedui in rooi in Figuur 12). Dit beteken bestelling 1 word op sy
eerste voorkeurspan ingepak en dan word beweeg na die beginpunt van bestelling 2 se
tweede voorkeurspan. Die stel beperkings in (11) sal verseker dat bestelling 2 wel op sy
tweede kortste voorkeurspan begin (met ander woorde, een c5,α sal gekies word vir ’n
enkele waarde van α waar α ∈ {1, 2, . . . 9} aangedui as die blou elemente in Figuur 12).
Weens die grootte van die probleem moet heuristiese benaderings gebruik word om
die VTP op te los. ’n Aantal gulsige heuristieke vir die klassieke toewysingsprobleem is
aangepas om die veralgemeende toewysingsprobleem op te los, en word in die volgende
afdeling uiteengesit.

3.1

Heuristiese metodes om die VTP op te los

Ses variasies van ’n gulsige heuristiek is ontwikkel en ondersoek. Hierdie ses variasies is
voorgestel in ’n ongepubliseerde verslag deur Van Dieman [14]. Dit kan geı̈mplementeer
word vir die klassieke toewysingsprobleem en word hier aangepas vir die VTP. Vir die
eerste drie variasies word die rye van die kostematriks geëvalueer vir ’n minimum inskrywing in onderskeidelik ’n bo-na-onder wyse (Gulsig RBO), onder-na-bo wyse (Gulsig ROB)
en ’n ewekansige wyse (Gulsig RE).
Algoritme 1 toon die pseudokode van die Gulsige RBO-algoritme. Die kostematriks
word geëvalueer deur die beste oplossings in die rye te soek van bo na onder.
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Algoritme 1 RBO

Algoritme 2 ROB

Data: ’n n × n kostematriks C.
Resultaat: ’n Laekoste-toewysing.
Laat A = ∅;
i ← 1;
terwyl |A| 6= n en C 6= 0 doen
Vind minimum cij vir j = 1, . . . , n;
A ← A ∪ cij ;
Verwyder kolom j;
i ← i + 1;
terwyl
P
z = cij ∈A cij ;

Data: ’n n × n kostematriks C.
Resultaat: ’n Laekoste-toewysing.
Laat A = ∅;
i ← n;
terwyl |A| 6= n en C 6= 0 doen
Vind minimum cij vir j = 1, . . . , n;
A ← A ∪ cij ;
Verwyder kolom j;
i ← i − 1;
terwyl
P
z = cij ∈A cij ;

Soortgelyk aan die Gulsige RBO, beskou die Gulsige ROB die rye, maar die rye word
in ’n onder-na-bo modus benader. Die pseudokode vir die Gulsige ROB verskyn in Algoritme 2.
Die Gulsige RE beskou die rye van die kostematriks in ’n ewekansige volgorde en word
geı̈mplementeer volgens Algoritme 5.
In die laaste drie variasies word die kolomme van die kostematriks geëvalueer vir ’n
minimum inskrywing in onderskeidelik ’n links-na-regs wyse (Gulsig KLR), regs-na-links
wyse (Gulsig KRL) en ’n ewekansige wyse (Gulsig KE).
Algoritme 3 toon die pseudokode van die Gulsige KLR-algoritme. Die kostematriks
word geëvalueer deur die beste oplossings in die kolomme te soek van links na regs.
Algoritme 3 KLR

Algoritme 4 KRL

Data: ’n n × n kostematriks C.
Resultaat: ’n Laekoste-toewysing.
Laat A = ∅;
j ← 1;
terwyl |A| 6= n en C 6= 0 doen
Vind minimum cij vir i = 1, . . . , n;
A ← A ∪ cij ;
Verwyder ry i;
j←j+1
terwyl
P
z = cij ∈A cij

Data: ’n n × n kostematriks C.
Resultaat: ’n Laekoste-toewysing.
Laat A = ∅;
j ← n;
terwyl |A| 6= n en C 6= 0 doen
Vind minimum cij vir i = 1, . . . , n;
A ← A ∪ cij ;
Verwyder ry i;
j←j−1
terwyl
P
z = cij ∈A cij

Soortgelyk aan die Gulsige KLR, beskou die Gulsige KRL die rye van die kostematriks.
Die rye word egter van regs na links ondersoek. Die pseudokode vir die Gulsige KRL
verskyn in Algoritme 4.
Die Gulsige RE evalueer die rye van die kostematriks in ’n ewekansige volgorde en
word geı̈mplementeer volgens Algoritme 5, terwyl die Gulsige KE die kolomme evalueer
soos in Algoritme 6.
Algoritme 5 RE

Algoritme 6 KE

Data: ’n n × n kostematriks C.
Resultaat: ’n Lae koste toewysing.
Laat A = ∅;
i ← 0;
terwyl |A| 6= n en C 6= 0 doen
Vind minimum cij vir i ∈ W en j = 1, . . . , n;
A ← A ∪ cij ;
Verwyder kolom j;
W ← W \ {i};
terwyl
P
z = cij ∈A cij ;

Data: ’n n × n kostematriks C.
Resultaat: ’n Lae koste toewysing.
Laat A = ∅;
j ← 0;
terwyl |A| 6= n en C 6= 0 doen
Vind minimum cij vir j ∈ W en i = 1, . . . , n;
A ← A ∪ cij ;
Verwyder ry i;
W ← W \ {j}
terwyl
P
z = cij ∈A cij

In die volgende afdeling word die implementering van hierdie heuristieke beskryf,
gevolg deur die ooreenstemmende resultate.
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Figuur 13: ’n Voorbeeld van drie subtoere wat verbind moet word waar elke subtoer vier
bestellings bevat.
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Figuur 14: Die wyse waarop die drie subtoere in Figuur 13 verbind kan word om ’n enkele
siklus te lewer.

3.2

Implementering van die VTP

Wanneer die heuristiese metodes gebruik word om die VTP op te los, mag subtoere ontstaan. In die geval waar subtoere ontstaan, kan ’n klassieke toewysingsprobleem gebruik
word om ’n beginpunt van een subtoer met ’n eindpunt van ’n ander subtoer te verbind.
Omdat elke subtoer ’n siklus vorm, moet ’n boog verwyder word wat die begin- en eindpunt van twee bestellings verbind. Hierdie boog word gekies as die boog met die langste
afstand om enige twee bestellings te verbind, met ander woorde die langste afstand tussen die eindpunt van een bestelling en die beginpunt van die bestelling wat daarop volg.
Beskou ’n voorbeeld in Figuur 13 waar drie subtoere bestaan, elke subtoer bevat vier
bestellings.
In die eerste subtoer is die langste boog tussen bestelling 8 en 3. Hierdie boog word
dus verwyder, wat bestelling 3 se beginpunt die beginpunt van die subtoer maak en bestelling 8 se eindpunt die eindpunt van die subtoer. Hierdie proses word geı̈mplementeer
vir elke subtoer. Wanneer ’n subtoer meer as een langste boog bevat, mag enigeen lukraak verwyder word. Die klassieke toewysingsprobleem kan dus herhaaldelik gebruik
word in ’n poging om die subtoere te verbind. Omdat subtoere nie aan hulself verbind
kan word nie, sal die proses binne die bestek van ’n eindige aantal iterasies stop. Indien
die kostematriks om die subtoere in Figuur 13 te verbind


M 4 16
c =  10 M 7 
3
5 M
is, sal die optimale oplossing wees om subtoer 1 aan subtoer 2 te verbind, subtoer 2
aan subtoer 3 en subtoer 3 aan subtoer 1. Die resultaat is ’n enkele toer. Figuur 14 toon
die finale siklus met al die subtoere.
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RBO

ROB

RE

KLR

KRL

Jaargang (9)1, Maart 2012

KE

13 200

13 000

3

4

5
7
8
9
10
6
Aantal voorkeurspanne toegeken aan elke bestelling

Figuur 15: ’n Kolomgrafiek wat die kumulatiewe aantal siklusse aandui vir al 22 datastelle
vir elke gulsige algoritme.

3.3

Resultate van die VTP heuristieke

Al die gulsige toewysingsheuristieke is getoets op 22 verteeenwoordigende, werklike datastelle wat deur Pep verskaf is. Al die oplossingsmetodes is getoets met verskillende hoeveelhede voorkeurspanne vir elke bestelling. Figuur 15 toon die totale aantal siklusse,
vir die 22 datastelle, afgelê vir die VTP wanneer ’n maksimum van die 10 beste voorkeurspanne in elke bestelling gebruik word. Die beste resultate vir die Gulsige RBO,
Gulsige ROB, Gulsige RE, Gulsige KLR, Gulsige KRL en Gulsige KE word gevind vir die
geval waar slegs twee voorkeurspanne aan elke bestelling toegewys word. Die Gulsige
RBO-heuristiek lewer oor die algemeen die beste resultate.
Die resultate vir elke individuele datastel as twee voorkeurspanne aan elke bestelling
toegewys word, word in Tabel 1 vertoon. Al ses die gulsige algoritmes wat gebruik word
om die VTP op te los, lewer hul beste gemiddelde oplossingsgehalte wanneer slegs twee
voorkeurspanne aan elke bestelling toegewys word.
Alle verwerkings is gedoen met ’n Intel(R) Core(TM)2 Duo-rekenaar met ’n 3 GHz sentrale verwerkingseenheid en 3.7 GB lees-en-skryf-geheue op ’n L INUX U BUNTU 9.10 [13]
platform en JAVA [12] as programmeringstaal. Die oplossingstye is soortgelyk vir al die
heuristiese algoritmes wat beskou is. Dit neem ongeveer tussen 300 en 400 sekondes
om ’n oplossing te genereer vir groot datastelle (datastelle A - J), ongeveer 100 sekondes
vir die medium datastelle (datastelle K - Q) en minder as 20 millisekondes vir die klein
datastelle (datastelle R - V). Die ewekansige algoritmes (Gulsige RE en Gulsige KE) neem
effens langer om ’n datastel op te los.

4

Voorkeurspanne volgens voorkeurverhoudings

Twee algoritmes is ontwikkel om die aantal moontlike voorkeurspanne vir elke bestelling
te bepaal. Die voorkeurspanne word geı̈ndentifiseer wat moontlik die oplossingskwaliteit
kan benadeel vir moontlike verwydering uit die lys van voorkeurspanne.
’n Prosedure wys ’n gekose aantal moontlike voorkeurspanne aan elke bestelling toe.
Slegs die kortste moontlike voorkeurspanne word toegewys aan elke bestelling. ’n Enkele
voorkeurspan word dan uit hierdie groep gekies vir elke bestelling. Aanvanklik word
die maksimum aantal voorkeurspanne, Q + 1 bepaal. Elke bestelling ontvang ’n enkele
voorkeurspan uit die Q + 1 voorkeurspanne.
Die aantal voorkeurspanne wat oorweeg word vir elke bestelling moet die minimum
wees van die maksimum aantal moontlike voorkeurspanne wat in ag geneem word (Q +
1), of die totale aantal vakkies wat ’n bestelling moet besoek (|Ok | vir ’n bestelling k).
Laat uk die aantal voorkeurspanne wees wat in ag geneem word vir ’n bestelling k
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Datastel
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Totaal

Grootte
(B, L)
(1262,49)
(1264,54)
(1265,51)
(1263,56)
(1264,51)
(1258,55)
(1258,53)
(1244,54)
(1260,56)
(1264,56)
(943,63)
(846,56)
(728,51)
(733,55)
(396,63)
(574,48)
(242,64)
(158,55)
(89,42)
(82,51)
(90,48)
(80,56)

Ondergrens
1232
1226
1161
1072
1069
1025
1005
992
955
947
259
232
152
125
90
80
45
14
9
8
7
6
11711

RBO
1243
1257
1231
1218
1176
1164
1153
1114
1094
1041
325
265
200
154
148
102
55
19
14
9
11
8
13001

ROB
1237
1269
1222
1211
1175
1191
1182
1119
1099
1091
304
278
214
152
131
113
66
33
15
15
14
10
13141

RE
1241
1266
1228
1205
1184
1189
1186
1114
1116
1075
312
268
218
160
132
111
62
23
11
16
14
10
13141

Jaargang (9)1, Maart 2012

KLR
1235
1263
1209
1202
1176
1180
1157
1128
1096
1049
337
284
211
182
137
112
89
23
15
17
14
11
13127

KRL
1237
1271
1208
1201
1176
1186
1147
1132
1113
1060
348
276
213
185
135
112
68
24
16
15
16
11
13150

KE
1240
1270
1209
1197
1173
1183
1157
1121
1094
1050
334
278
217
170
132
113
70
27
15
15
13
13
13091

Pep
1301
1255
1254
1224
1234
1177
1222
1242
1227
1202
640
615
457
461
224
324
142
82
40
36
40
38
15437

Tabel 1: Die aantal siklusse afgelê wanneer twee voorkeurspanne aan elke bestelling
toegeken word. Die vetgedrukte syfer dui die beste oplossing vir daardie datastel aan.

k
(uk = min{Q+1, |Ok |}). Laat Sk = {q1k , q2k , . . . , qsk , . . . , qu
k } die versameling wees van die
lengtes van die voorkeurspanne van bestelling k, gelys in toenemende volgorde in terme
van afstand afgelê. Dus is qsk die lengte van die sde beste voorkeurspan van bestelling k.
Intervalle word gespesifiseer om die aantal voorkeurspanne te bepaal wat aan elke
bestelling toegedeel word. Die aantal voorkeurspanne wat aan elke bestelling k toegek
wys word, is gebaseer op ’n verhouding, rk = q1k /qu
k . Skep ewe groot toetsintervalle
{t1 , t2 , . . . , tQ }, sodat t1 > t2 > · · · > tQ , waar elke tk ∈ {0, 1}, en k = 1, 2, . . . , n.
As rk > t1 , word Q + 1 moontlike voorkeurspanne aan elke bestelling k toegewys. As
tp+1 < rk ≤ tp vir bestelling k, word ’n totaal van Q + 1 − p moontlike voorkeurspanne
aan bestelling k toegewys. As rk < tQ word slegs die minimum span aan bestelling k
toegewys. Laat Qk die versameling voorkeurspanne wees wat aan bestelling k toegewys
is.
As ’n bestelling ’n groot verhouding het (rk ≈ 1), beteken dit dat die aantal vakkies
wat gestap moet word nie aansienlik verskil tussen die beste en swakste voorkeurspan
nie. ’n Klein koste (in terme van aantal vakkies gestap) word aangegaan wanneer die
minimum span nie gekies word nie. Wanneer ’n bestelling egter ’n klein verhouding het
(rk ≈ 0), moet meer vakkies gestap word om die bestelling op te maak wanneer die
minimum span nie gekies word nie. In hierdie geval word minder voorkeurspanne aan ’n
bestelling toegeken.
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Algoritme 7 Pseudo-kode vir Voorkeurverhoudingsheuristiek (VKH1 )
Data: Die maksimum aantal spanwydtes Q, asook ’n toetsinterval {t1 , t2 , . . . , tQ }.
Resultaat: ’n Geordernde lys waarin die bestellings ingepak moet word.
Laat B = ∅ en |B| = 0;
i ← 1;
Bereken die geordernde versameling Sk vir alle k = 1, 2, . . . , n;
Bereken rk vir alle k = 1, 2, . . . , n;
Konstrueer die versameling Qk wat aan bestelling k toegewys word vir alle k = 1, 2, . . . , n;
Bereken die verhouding Lk vir alle k = 1, 2, . . . , n;
Skep ’n geordende voorkeurlys V1 vir die bestellings, waar elke bestelling k ’n rang ontvang na gelang van die
verhouding die waarde van Lk vir alle k = 1, 2, . . . , n, waar hoër waardes ’n hoër rang ontvang;
terwyl |B| 6= n doen
terwyl ’n bestelling nog nie gevind is nie doen
Vind die eerste voorkeurspan pk ∈ Qk vir k ∈ V1 wat by vakkie i begin;
as geen bestelling gevind is nie dan
i ← i + 1 (mod m);
eindig
V1 ← V1 \ Q k ;
terwyl
B ← B ∪ pk ;
i ← eindpunt van Qk + 1;
terwyl

Wanneer die aantal voorkeurspanne aan die bestellings toegewys is, word elke voorkeurspan ingedeel volgens een van twee kriteria. Volgens die eerste kriterium, word elke
bestelling ingedeel volgens die verhouding Lk = Q + 1 − uk + rk vir k = 1, 2, . . . , n. ’n
Voorkeurlys word geskep waar elke geselekteerde voorkeurspan van elke bestelling gelys
word. Die voorkeurlys word dan gelys in afnemende volgorde. As ’n bestelling k hoër
ingedeel word as ’n bestelling ` (i.e. Lk > L` ), sal al uk voorkeurspanne van bestelling
k hoër ingedeel word as die u` voorkeurspanne van bestelling `. Algoritme 7 gee die
pseudo-kode van die voorkeurverhoudingsheuristiek (VKH1 ), wat op hierdie logika gebaseer is.
Algoritme 8 Pseudo-kode vir Voorkeurverhoudingsheuristiek (VKH2 )
Data: Die maksimum aantal spanwydtes Q, asook ’n toetsinterval {t1 , t2 , . . . , tQ }.
Resultaat: ’n Geordernde lys waarin die bestellings ingepak moet word.
Laat B = ∅ en |B| = 0;
i ← 1;
Bereken die geordernde versameling Sk vir alle k = 1, 2, . . . , n;
Bereken rk vir alle k = 1, 2, . . . , n;
Konstrueer die versameling Qk wat aan bestelling k toegeken word vir alle k = 1, 2, . . . , n;
Bereken die verhouding Np
k vir alle p ∈ Qk en k = 1, 2, . . . , n;
Skep ’n geordende voorkeurlys V2 vir die bestellings, waar elke bestelling k ’n rang ontvang na gelang van die
verhouding die waarde van Np
k vir alle p ∈ Qk en k = 1, 2, . . . , n, waar laer waardes ’n hoër rang ontvang;
terwyl |B| 6= n doen
terwyl ’n bestelling nog nie gevind is nie doen
Vind die eerste voorkeurspan pk ∈ V2 wat by vakkie i begin;
as geen bestelling gevind is nie dan
i ← i + 1 (mod m);
eindig
V2 ← V2 \ Q k ;
terwyl
B ← B ∪ pk ;
i ← eindpunt van Qk + 1;
terwyl

Volgens die tweede kriterium, kry elke voorkeurspan wat aan ’n bestelling toegeken is
’n unieke voorkeur. Die voorkeur van die pde beste voorkeurspan van bestelling k word beqp
k
reken deur Np
k = uk + m vir k = 1, 2, . . . , n en p = 0, 1, . . . , uk . Hierdie voorkeurlys word
ingedeel in toenemende volgorde. In hierdie situasie sal bestellings wat yl verspreide vakkies moet besoek meer voorkeurspanne ontvang. Bestellings wat ’n digte groepering van
vakkies op ’n sekere deel van die uitsoeklyn moet besoek, sal minder voorkeurspanne
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Data set
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Totaal

Grootte
(B, L)
(1262,49)
(1264,54)
(1265,51)
(1263,56)
(1264,51)
(1258,55)
(1258,53)
(1244,54)
(1260,56)
(1264,56)
(943,63)
(846,56)
(728,51)
(733,55)
(396,63)
(574,48)
(242,64)
(158,55)
(89,42)
(82,51)
(90,48)
(80,56)

Gulsige
RBO
1243
1257
1231
1218
1176
1164
1153
1114
1094
1041
325
265
200
154
148
102
55
19
14
9
11
8
13001

VKH1
1233
1226
1181
1164
1138
1099
1085
1060
1041
1022
284
244
180
139
109
95
54
16
10
10
8
7
12405

VKH2
1233
1226
1177
1121
1121
1065
1065
1041
1021
995
278
244
191
137
109
95
51
16
11
11
8
7
12223
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Pep
1301
1255
1254
1224
1234
1177
1222
1242
1227
1202
640
615
457
461
224
324
142
82
40
36
40
38
15437

Tabel 2: Die aantal siklusse wat afgelê word vir die twee voorkeurkriteria.
ontvang.
Sodra die voorkeurlys saamgestel is, kan die volgorde bepaal word waarin die bestellings ingepak moet word. Die voorkeurlys word ondersoek van bo na onder totdat
’n voorkeurspan gevind word wat by die huidige vakkie begin. As so ’n voorkeurspan
bestaan, word hierdie voorkeurspan gekies om hierdie bestelling op te maak. Die huidige vakkie word dan die vakkie ná die eindpunt van die voorkeurspan wat pas gekies
is. In die geval waar geen voorkeurspanne gevind kan word wat by die huidige vakkie
begin nie, word die huidige vakkie met 1 geı̈nkrimenteer totdat ’n voorkeurspan gevind
kan word. Op hierdie manier word alle bestellings in ’n lys geplaas wat die volgorde
aandui waarin hulle afgehandel moet word. Algoritme 8 gee die pseudo-kode van die
voorkeurverhoudingsheuristiek (VKH2 ) wat op bostaande logika gebaseer is.
Tabel 2 bevat die beste resultate wat verkry is met behulp van Algoritmes 7 en 8.
Die minimum aantal siklusse wat afgelê word, word met vet gedrukte syfers aangedui.
Inskrywings in die voorkeurlys word sistematies deursoek om die beste lys te bepaal.
Resultate in Tabel 2 dui daarop dat metode VKH2 11 uit 22 keer beter vaar as metode
VKH1 . Metode VKH1 lewer slegs vir 3 datastelle beter resultate as metode VKH2 . Die
voorkeurverhoudingsheuristieke word ook vergelyk met die beste Gulsige heuristiek vir
elke datastel.
Om die robuustheid van die verskillende metodes te toets, word die oplossings verskaf
wanneer die lengte van die voorkeurlys beperk word tot voorafbepaalde groottes. Tabel 3
bevat die 5 beste voorkeurlyste vir beide metodes. Die beste voorkeurlys vir beide kriteria
is {0.6}. Dit wil dus voorkom dat om minder voorkeurspanne aan ’n bestelling toe te wys,
oor die algemeen beter resultate lewer.

5

Vergelyking van algoritmes

Die gulsige heuristiek met die beste oplossingskwaliteit (Gulsige RBO met twee voorkeurspanne), asook die algoritme wat die beste oplossings lewer vir die voorkeurverhoudings
(metode VKH2 met voorkeurlys {0.6}), word met mekaar vergelyk. Die aantal siklusse
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Voorkeurlys
{0.6}
{0.7}
{0.8}
{0.5}
{0.4}

VKH1
Totale siklusse
12663
12683
12710
12721
12747

Voorkeurlys
{0.6}
{0.5}
{0.4}
{0.7}
{0.3}

Jaargang (9)1, Maart 2012

VKH2
Totale siklusse
12601
12608
12615
12616
12624

Aantal siklusse afgelê

Tabel 3: Die 5 voorkeurlyste wat die beste oplossings lewer vir die twee kriteria.

1 300
Ondergrens
Gulsige RBO
Metode VKH2
Pep

1 200
1 100
1 000
900
B

Aantal siklusse afgelê

A

D

C

E

F
Datastel

H

G

I

J

600

Ondergrens
Gulsige RBO
Metode VKH2
Pep

400
200
0
K

L

M

N

O

P

Q
Datastel

R

S

T

U

V

Figuur 16: Kolomgrafieke van die resultate van die beste gulsige heuristiek (Gulsige RBO)
en die voorkeurverhoudingsheuristiek (VKH2 ).
word in Figuur 16 vertoon. Die beste oplossing vir elke datastel word vet gedruk. Die
Gulsige RBO-algoritme kan slegs vir 1 uit die 22 datastelle oplossings vind wat minder
siklusse benodig om al die bestellings af te handel as metode VKH2 .
Metode VKH2 neem egter effens meer verwerkingstyd as die Gulsige RBO vir elkeen
van die 22 datastelle, maar beide se oplossingstye is aanvaarbaar vir praktiese implementering. Die Gulsige RBO kan oplossings genereer vir al die datastelle in minder as 1
sekond, terwyl die metode VKH2 -algoritme ongeveer 1 sekond benodig om enige datastel
op te los. Selfs al het metode VKH2 ’n effens langer uitvoertyd, word hierdie algoritme bo
die Gulsige RBO gekies.

6

Gevolgtrekkings

Die uitsoek en opmaak van bestellings in ’n distribusiesentrum wat deur Pep besit word, is
ondersoek. Drie vlakke van besluite is geı̈ndentifiseer. Toewysingsheuristieke word voorgestel om die derde vlak, naamlik die VBP op te los. ’n Veralgemeende toewysingsmodel
word gebruik en opgelos met heuristiese metodes. Daarna word twee algoritmes voorgestel om toekennings met behulp van voorkeurverhoudings te maak. Resultate is bepaal
vir al die verskillende benaderings. Die beste resultate word gegee deur toekennings te
maak na gelang van voorkeurverhoudings. Metode VKH2 lewer oor die algemeen die
beste resultate vir al die datastelle wat beskou is.
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Die VBP is die laaste vlak van ’n groter probleem wat uit drie vlakke bestaan. Vinnige
algoritmes vir die VBP baan die weg om oplossingsmetodes vir die eerste twee vlakke te
ontwikkel. Die groter navorsingsdoel is dat die algoritmes in hierdie artikel daartoe moet
bydra om die probleme op al drie vlakke in ’n redelike tyd op te los. Pep het aangedui
dat die algoritmes wat die VBP optimeer, in hulle distribusiesentrumsagteware opgeneem
gaan word. Daar moet nog bepaal word presies watter een van die algoritmes uiteindelik
opgeneem gaan word, aangesien die resultate in die ander twee vlakke van die groter
probleem sal aandui watter algoritme die geskikste is.
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Opsomming
Die afkoelreg in die Nasionale Kredietwet en die Wet op Verbruikersbeskerming
Die National Credit Act 34 van 2005 en die Consumer Protection Act 68 van 2008 het nie
Afrikaanse name nie. Daar word in hierdie bydrae deurgaans onderskeidelik daarna verwys
as die Nasionale Kredietwet en die Wet op Verbruikersbeskerming.
Die afkoelreg worg baie algemeen erken in verbruikerswetgewing wêreldwyd. Verbruikers
word die geleentheid gebied om straffeloos ’n kontrak te beëindig binne ’n sekere periode,
gewoonlik binne ’n week of twee, sonder om kontrakbreuk te pleeg. Hierdie besinningsreg
word soms beperk tot kontrakte wat in bepaalde omstandighede gesluit is (soos waar die
verskaffer van goedere of dienste die verbruiker eerste genader het). In sekere wetgewing
word die reg beperk to kontrakte wat buite die normale besigheidsperseel gesluit is. In
sommige gevalle laat wetgewing verbruikers selfs toe om ’n kontrak ongekwalifiseerd te
beëindig.
Hierdie artikel bied ’n oorsig van die afkoelreg in verskeie Europese lande betreffende
verskillende kontrakte en die “algemene beginsels” wat in hierdie verband ontwikkel is.
Die Nasionale Kredietwet bevat ’n afkoelreg wat die reg tot nadenke in die herroepe Wet op
Kredietooreeenkomste 75 van 1980 vervang. Die tersaaklike bepalings van die Nasionale
Kredietwet word in hierdie artikel ontleed.
Die Wet op Verbruikersbeskerming bevat ook, om dit ligweg te stel, ’n omstrede bepaling
wat ’n afkoelreg verleen. Hierdie bepaling word insgelyks in die artikel onder die
vergrootglas geplaas.
Trefwoorde:
Afbetalingsooreenkoms;
Afkoelperiode;
Afkoelreg;
Bedenktijden;
Besigheidsperseel; Besinningsreg; Borgkontrakte; Consument; Deur-tot-deur verkope;
Direkte bemarking; Drumpelverkope; Eiendomsontwikkelaars; Elektroniese kontrakte;
Gebeurlikheidskredietooreenkoms; Geldlenings; Herroepingsreg; Hoëdruk verkoopstegnieke;
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Huurkontrakte; Kontrakbreuk; Kontraksluiting; Kontrakte per telefoon of faksimilee;
Kredietkaartkontrakte; Kredietooreenkomste; Kredietverskaffer; Lewering van goedere;
Lewering van grond; Mikrolenings; Nasionale Kredietwet; Notariële verbande; Ooreenkoms;
Opseggingsreg; Pandooreenkomste; Pandtransaksie; Poskontrakte; Private ooreenkomste;
Sessie in securitatem debiti; Tyddeel; Verbandooreenkoms; Verbruiker; Verbruikerskrediet;
Versekerde lening; Versekeringskontrakte; Wet op Verbruikersbeskerming; Widerruftsrecht

Abstract
The cooling-off right in the National Credit Act and the Consumer Protection Act
The cooling-off right is a common occurrence in consumer legislation worldwide. It was
created to assist purchasers to whom goods were sold at their homes after an unexpected
knock on the door or a telephone call to arrange a visit (so-called door-to-door sales). Sellers
expanded this type of selling and marketing to office parties or even an evening trip on a boat
arranged for this purpose. The selling of timeshare became particularly popular in this regard.
Legislatures in many countries intervened to protect their citizens against high-pressure sales
techniques and contracts concluded under certain circumstances. The first country to
introduce legislation of this nature was Austria in 1961 and many other countries followed
suit. In terms of cooling-off legislation consumers are afforded the right to reconsider their
contracts and to cancel them within a certain period of time, normally a week or two, without
committing breach of contract. The right is sometimes reserved for contracts concluded under
certain circumstances, for instance when the supplier of goods or services approached the
consumer first. In some legislation the right is limited to contracts concluded outside normal
business premises. In yet a third category of cooling-off rights the consumer has a general
unqualified right to terminate the contract. This article provides an overview of the coolingoff right in a variety of contracts in different European countries, and the “general principles”
that have been developed and evolved in this regard.
In terms of the repealed Credit Agreements Act 75 of 1980 a credit receiver had the right to
cancel the contract within five business days if the contract was concluded at a place other
than the credit grantor’s business premises and the initiative for the contract emanated from
the credit grantor. The consumer was entitled to a refund of any amount already paid. The
Credit Agreements Act was replaced by the National Credit Act 34 of 2005, which also
contains a cooling-off provision in section 121. This section affords a consumer the right to
cancel the contract by means of a written notice within five business days if the contract was
concluded at a “location” other than the credit provider’s registered business premises. The
parties must restore their respective performances. The credit provider is entitled to a
reasonable rent for the use of the goods as well as the costs of having to restore the goods to a
saleable condition. The right is limited to instalment sales and leases of movable goods as
defined in the National Credit Act.
The Consumer Protection Act 68 of 2008 also has a cooling-off provision in section 16 which
applies to transactions that do not constitute a credit agreement under the National Credit Act.
The Consumer Protection Act applies only to transactions in terms of which the one party is
acting in the ordinary course of business (section 5(1)(a) read with the definition of
“transaction”). Put differently, the Act does not apply to “private transactions” between
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people. In terms of the Consumer Protection Act a consumer may rescind a transaction
resulting from any “direct marketing” (defined in section 1 of the Act) without reason or
penalty, by notice to the supplier in writing, or another recorded manner and form, within five
business days after the later of the date on which the transaction or agreement was concluded,
or the goods that were the subject of the transaction were delivered to the consumer. The
supplier must return any payment received from the consumer in terms of the transaction
within 15 business days after receiving notice of the rescission, if no goods had been
delivered to the consumer in terms of the transaction, or having received from the consumer
any goods supplied in terms of the transaction. The supplier may not attempt to collect any
payment in terms of a rescinded transaction except as permitted in terms of section 20(6) of
the Act. Subsections 20(5) and (6) allow a supplier to impose a charge upon a consumer who
exercises his or her or its cooling-off right for the use of the goods, but this is subject to a
number of qualifications. If any goods returned to the supplier are in the original unopened
packaging, the supplier may not charge the consumer any amount in respect of the goods. If
the goods are in their original condition and repackaged in their original packaging, the
supplier may charge the consumer a reasonable amount for use of the goods during the time
they were in the consumer's possession, unless they are goods that are ordinarily consumed or
depleted by use, and no such consumption or depletion has occurred. The supplier may also
charge the consumer for any consumption or depletion of the goods, unless that consumption
or depletion is limited to a reasonable amount necessary to determine whether the goods were
acceptable to the consumer.
The cooling-off right in the Consumer Protection Act differs in one important aspect from the
right in the National Credit Act. A consumer has five business days to terminate the contract
as from the date of conclusion of the contract or delivery of the goods, whichever is the later.
This is particularly problematic in the case of a sale of immovable goods where registration
of transfer has already occurred and a mortgage bond has been registered as security.
Keywords: Business premises; Consumer; Consumer Protection Act; Cooling-off period;
Cooling-off right; Delivery of goods; Delivery of land; Direct marketing; Discount
transaction; Distance transaction; Door-to-door sales; Instalment transaction; Leasing;
National Credit Act; Private transactions; Time share; Transaction

1. Inleiding
Die afkoelreg is ’n reg wat deur wetgewing aan ’n sekere kategorie skuldenaars, algemeen
bekend as verbruikers, verleen word om ’n kontrak kort na kontraksluiting eensydig te
beëindig sonder om kontrakbreuk te pleeg. Anders as wat baie leke dink, kan ’n kontrak, in
afwesigheid van kontrakbreuk wat wesenlik genoeg is, natuurlik nie gekanselleer word bloot
omdat die skuldenaar spyt is dat hy die kontrak aangegaan het nie. Dit kan net gebeur indien
die kontrak self aan die skuldenaar so ’n reg verleen1 of wetgewing so ’n reg skep. Die
afkoelreg is al by twee geleenthede in die Suid-Afrikaanse regsliteratuur beskryf.2 Die
afkoelreg is nie juis ’n ou instelling nie en is waarskynlik vir die eerste keer deur Oostenryk
ingevoer in 1961.3 Dit is nie die voorneme om die wiel opnuut te bedink en van verdere speke
te voorsien in hierdie bydrae nie. Die algemene “beginsels” van die afkoelreg soos wat dit in
die reeds gemelde literatuur4 en in ander waarna later verwys word,5 uiteengesit word, sal net
bondig saamgevat word met die oog op die latere bespreking van die jongste Suid-Afrikaanse
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wetgewing.6
Die afkoelreg het sy oorsprong by deur-tot-deur-verkope.7 Daar is by geleentheid na hierdie
tipe kontrakte as drumpelverkope verwys,8 ’n term wat ek nog nie sedertdien elders
teruggevind het nie. Die rede waarom kopers by hierdie kontrakte beskermenswaardig gevind
is, is voor die hand liggend. ’n Persoon word in sy eie woning na ’n klop aan die deur
gekonfronteer deur ’n gladdebek verkoopsman wat van hoëdruk-verkooptegnieke gebruik
maak en dikwels kontrakte sluit namens tydelike monopolieë. Die huisbewoner sluit maklik
die kontrak om van die opdringer ontslae te raak. Die onderhandelingsituasie is net heeltemal
anders as wanneer die voornemende koper self by ’n winkel instap. ’n Mens kan maklik uit ’n
winkel stap wanneer jy keelvol of onseker is, maar dit is nie so maklik om huis en haard te
verlaat nie.9 Handelaars het dit later ’n stappie verder geneem toe wetgewing enersyds, en
onwilligheid om die voordeur oop te maak andersyds, hierdie vorm van bemarking minder
aantreklik gemaak het. Verbruikers is naamlik genooi na ’n funksie by hulle werk of op ’n
boot op die rivier, of na ’n ontspanne tuin by ’n restaurant waar drankies en eetgoed voorgesit
is voordat die verkoopslui hulle ware begin bekendstel. Almal wat al met hierdie tegnieke te
doen gekry het, sal weet dat jy dikwels meegedeel word dat jy reeds ’n prys “gewen” het of
’n naweek iewers “gewaarborg” is. Dit plaas mense onder sielkundige en morele druk om te
kontrakteer. Dit is vir hierdie tipe omstandighede dat die afkoelreg uitgebrei is om verder te
strek as drumpelverkope.
In die mate waarin ’n mens kan praat van die “algemene beginsels” van ’n afkoelreg kan
hulle, afgaande op ’n samevatting en harmonisering van die talle voorbeelde in baie lande oor
50 jaar heen, soos volg neergelê word:10
(i) Die afkoelperiode is ’n relatief kort tyd wat wissel van drie tot 14 dae.
(ii) Die verbruiker pleeg nie kontrakbreuk deur die kontrak te beëindig nie.
(iii) Gewoonlik moet albei partye dit wat presteer is, teruggee en is daar geen
verdere aanspraak op prestasie nie. Daar is egter variasies en uitsonderings hierop.
Indien ’n saak of ’n diens reeds gelewer is voordat die afkoelreg uitgeoefen is, vereis
party wetgewing dat die verbruiker die teenparty vergoed vir die gebruik van die saak
of die benutting van die dienste.
(iv) Die omstandighede van kontraksluiting en die plek van kontraksluiting kan ’n
rol speel om te bepaal of die verbruiker hoegenaamd oor ’n afkoelreg beskik. Die
afkoelreg is soms beperk tot kontrakte wat buite die verskaffer se besigheidsperseel
gesluit is of wat die resultaat is van ’n bepaalde vorm van bemarking. Daar bestaan
egter in party lande wetgewing wat by sekere tipes kontrakte ’n algemene
besinningsreg verleen ongeag die omstandighede waarin, of die plek waar, die
kontrak gesluit is.
Wat terminologie betref, word daar in Engelssprekende lande algemeen gepraat van ’n “right
of cooling-off”, vanwaar die term afkoelreg. Daar is vroeg reeds gemeld dat ’n mens in
Afrikaans sou kon praat van ’n reg tot nadenke.11 Uit die bespreking van die Europese reg12
sal dit blyk dat verskillende terminologie deur verskillende wetgewers en skrywers gebruik
word, soos herroepingsreg, besinningsreg, bedenktyd, opseggingsreg en versakingsreg, almal
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betreklik elegante begrippe. In die Duitssprekende wêreld word redelik algemeen gepraat van
die “Widerruftsrecht”.
Die afkoelreg is in die Suid-Afrikaanse reg deur artikel 13 van die Wet op
Kredietooreenkomste13 ingevoer.14 Dit is mettertyd15 uitgebrei na sekere mikrolenings wat
vrygestel is van die Woekerwet.16 ’n Wysiging in 1998 aan die Wet op Vervreemding van
Grond17 het die reg tot nadenke ook na afbetalingskoopkontrakte van woonerwe in stedelike
gebiede uitgebrei. Die besinningsreg by mikrolenings en afbetalingskoopkontrakte van grond
word elders volledig beskryf.18
2. ’n Kort oorsig van die Europese reg
Dit sou geen doel dien om al die verskillende afkoelregte in Europa te bespreek nie. Die doel
van hierdie kort oorsig is om uit te wys dat die afkoelreg in ander regstelsels ’n baie bekende
instelling is, nie uniek is aan Suid-Afrika nie, en dat daar baie navorsingsmoontlikhede en
regsvergelykende geleenthede bestaan vir Suid-Afrikaanse akademici wat op enige van die
tersaaklike terreine werk waarna hier onder verwys word. Daar is sekere “algemene
beginsels” wat by die besinningsreg ter sprake kom, maar selfs hierdie “beginsels” moet
omsigtig hanteer word wanneer ’n mens met ander regstelsels werk. Die sosiale en
ekonomiese omstandighede van ’n bepaalde land, die vlak van kundigheid van verbruikers in
’n sekere gemeenskap en die besigheidsrisiko’s wat die reg om ’n kontrak eensydig te
beëindig vir handelaars inhou, is faktore wat ’n skrywer en ’n wetgewer in gedagte moet hou
wanneer besin word oor die skep van ’n afkoelreg in enige bepaalde omstandighede. Die duur
van die afkoelreg, met ander woorde die aantal dae wat ’n verbruiker het om te besin, die
omstandighede waarin dit enigsins moet geld19 en selfs die vorm van uitoefening daarvan20
sal van regstelsel tot regstelsel verskil. Daar sal by wyse van illustrasie sekere voorbeelde in
hierdie verband voorgehou word.
E. Terryn het ’n omvangryke werk van meer as 600 bladsye oor die afkoelreg die lig laat sien
met die titel Bedenktijden in het Consumentenrecht. Dit is wat sy noem ’n “bijgewerkte
handelseditie” van haar proefskrif wat sy in 2005 aan die KU Leuven voltooi het. Die
“handelsuitgawe” is in 2008 gepubliseer. Dit bevat ’n magdom inligting oor die
besinningsreg soos wat dit in Europa neerslag gevind het en ek kon met groot vrug daarvan
gebruik maak. In die bespreking wat volg, sal uiteraard ook na ander skrywers verwys word.
Terryn gee onder andere ’n oorsig van die verskillende EEG- en EU-riglyne wat lidstate
opdrag gegee het om ’n herroepingsreg op verskillende gebiede van die reg in te voer.
Hierdie riglyne is die volgende:
(i)
Riglyn 577 van 1985 het ’n besinningsreg voorgestel by “overeenkomsten buiten
verkoopruimten” en het as historiese grondslag vorige wetgewing van lidlande wat uit die
1970’s dateer en wat terugtrede by deur-tot-deur-verkope gerëel het.21 Die grondslag van
hierdie terugtredingsreg is die “overrompelingseffect”22 of “verrassingselement”23 wat
voorkom by kontrakte buite besigheidspersele.24
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(ii)
Riglyn 47 van 1994 het ’n herroepingsreg voorgestel by tyddeelooreenkomste vanweë
die agressiewe praktyke wat op hierdie terrein voorgekom het.25 Enkele Europese lande het
voor die aanvaardingvan die riglyn reeds sulke wetgewing gehad26 en die ander lande het dit
mettertyd ingevoer.27
(iii) Riglyn 7 van 1997 het “verkoop op afstand” aangespreek.28 Dit is kontrakte vir die
lewering van goedere en dienste wat byvoorbeeld per pos of elektronies bestel word.29 Die
partye is nie gelyktydig in mekaar se teenwoordigheid wanneer beding word nie.30 Die rede
waarom hierdie tipe kontrakte gereguleer moes word, is dat die verbruiker nie voor
kontraksluiting daadwerklik die saak sien of kennis kan neem van die aard van die
dienslewering nie.31 Die riglyn se inhoud word volledig deur Cauffman32 en De Witte en
Vermeersch33 uiteengesit.
(iv) Riglyn 65 van 2002 het betrekking op kontrakte vir die verkoop van finansiële dienste
wat die partye oor ’n afstand met mekaar sluit. Daar is besef dat hierdie tipe kontrakte verskil
van ander verbruikerskontrakte deurdat daar nie juis iets gelewer kan word wat verskil van dit
wat op die internet of in ’n katalogus geadverteer word nie. Gevolglik is besluit om aan die
verbruiker ’n besinningsreg te gee vóórdat die kontrak aangegaan kan word, sodat hy ander
moontlikhede kan oorweeg terwyl die teenparty intussen vir 14 dae nie sy aanbod mag wysig
nie.34
(v)
Die meeste lidlande se nasionale stelsels maak voorsiening vir ’n afkoelreg by
verbruikerskrediet, alhoewel daar nie in die verlede ’n bindende riglyn daaroor bestaan het
nie.35 Ofskoon die riglyn wat op verbruikerskrediet betrekking het,36 nie lidstate verplig het
om ’n afkoelreg by verbruikerskredietkontrakte in te voer nie,37 maak die nuwe riglyn
betreffende verbruikerskrediet38 wel daarvoor voorsiening.39 ’n Afkoelreg van 14 kalenderdae
gaan aan die orde van die dag wees en indien die kredietverbruiker daarvan gebruik maak,
moet hy die geleende kapitaal met rente terugbetaal.40
Switserland kan as ’n betreklik onlangse voorbeeld voorgehou word van ’n land wat ’n
afkoelreg by verbruikerskrediet verleen. Hierdie land het eers in 2001 ’n nuwe
verbruikerskredietwet aanvaar, terwyl ander lande al heelwat vroeër nuwe
verbruikerskredietwetgewing op die spoor van riglyn 102 van 1987 aanvaar het. Voorbeelde
is Duitsland in 1990, Nederland in 1991 en België in 1991.41 Die Switserse wet, die
Bundesgesetz über den Konsumkredit (KKG) van 23 Maart 2001, het op 1 Januarie 2003 in
werking getree.42 Soos die meeste Europese verbruikerskredietwette het die Switserse KKG
definisiegewys ’n wye toepassingsveld. Dit dek bykans enige vorm van krediet wat deur ’n
natuurlike persoon of ’n regspersoon wat binne besigheidsverband optree, aan ’n natuurlike
persoon wat nie in die loop van sy besigheid of beroep optree nie, verskaf word.43
“Konsumkreditvertrag”sluit enige kredietverskaffing in die vorm van uitgestelde betaling,
gewone lenings en soortgelyke finansieringshulp in. Dit sluit uitdruklik “Leasingverträge” en
kaartkrediet in.44 Kaartkrediet sluit sowel tradisionele driepartykaarte45 in, waarby ’n bank of
kredietkaartonderneming as een van die drie partye betrokke is, as tweepartykaarte,46 wat
slegs tussen ’n besigheid en sy eie klante of kliënte gebruik word.47 Die verbruiker kan
volgens die Switserse KKGby ’n Konsumkreditvertrag sy aanbod binne sewe dae terugtrek of
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die kontrak self binne hierdie tydperk ongedaan maak.48 Daar is niks wat die kredietgewer
verhoed om in hierdie tyd te presteer nie.49 Indien die lening reeds aan die verbruiker
uitbetaal is, moet hy dit terugbetaal, maar hoef geen rente of heffings te betaal nie.50 Dit is
dan inderwaarheid ’n rentevrye lening.51 By afbetalingskope en huurkontrakte (“leasing”)
waar die saak reeds gebruik is, en by die lewering van dienste waar die dienste of ’n deel
daarvan reeds gelewer is, geld volgens artikel 16(3) egter besondere reëlings. Artikel 16(3)
stel naamlik in hierdie gevalle uitoefening van die heroeppingsreg onderhewig aan artikel
40(f) “Obligationenrecht”(“OR”) voor.52 Volgens artikel 40(f) moet albei partye teruggee wat
hulle ontvang het. Indien ’n saak reeds deur die klant/kliënt gebruik is, moet hy die skuldeiser
vergoed. Hy moet hom naamlik ’n redelike huurgeld betaal vir die gebruik van die saak.53 In
die geval van ’n diens wat reeds gelewer is, moet die skuldenaar die skuldeiser vergoed vir sy
uitgawes en vir die benutting van die diens.54 In so ’n geval, bepaal ’n 40(f)(3)-OR, moet
artikel 402-OR toegepas word. Dié bepaal dat die een party55 die ander party56 moet vergoed
soos wat ’n opdraggewer ’n opdragnemer by mandaatgewing behoort te vergoed.57
(vi)
Riglyn 83 van 2002 verwag van lidlande ’n “opzegrecht”58 by
lewensversekeringspolisse en vind sy wortels in vroeëre riglyne wat die versekeringsbedryf
gereguleer het. Die grondslag vir ’n afkoelreg in hierdie geval is dat
lewensversekeringskontrakte meestal vir ’n lang termyn gesluit word, met aansienlike
premies, en dat daar voorsorg getref moet word om misverstande te vermy.59
Bogenoemde ses riglyne het egter geensins ’n bestendige of konsekwente Europese
herroepingsreg tot gevolg gehad nie.60 Terryn het die Belgiese reg breedvoerig met ander
Europese stelsels vergelyk. Sy merk op dat daar in die Europese stelsels ’n “schrijnende
gebrek aan consistensie” is, asook “onvolledigheid van de wettelijke regelingen,”61 terwyl in
België “zien we zo mogelijk een nog grotere inconsistensie qua formulering en
uitoefeningsvoorwaarden dan op Europees niveau, soms zelfs binnen één en dezelfde wet.”62
Wat die Belgiese reg betref, bespreek Terryn die afkoelreg op verskillende terreine.63 Die
eerste afkoelreg is, soos in baie lande, spesifiek geskep vir “afbetalingskope” wat buite die
verkoper se besigheidsplek gesluit is. Dit is by wyse van wetgewing in 1970 ingevoer.64
Hierdie reg is mettertyd na verskillende terreine van die handelswêreld uitgebrei. Artikel 86
van de Wet van 14 Juli betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument (bekend as die WHPC) het die afkoelreg wat koopkontrakte betref, sedert
1991 uitgebrei na allekoopkontrakte (nie net afbetalingskope nie) wat buite die
ondernemingsperseel gesluit is.65 Die afkoelreg in artikel 86 dek die verkoop van sowel
dienste as produkte.66 Die verbruiker het vir sewe werksdae ’n “bedenktermijn”67 en binne
hierdie termyn mag geen dienste aan die verbruiker gelewer word nie, nóg mag enige
betaling van hom ontvang word.68 Belgiese verbruikers beskik ook oor ’n afkoelreg by
afstandsooreenkomste.69 Daar is verskillende soorte afstandsooreenkomste met verskillende
reëlings in die Belgiese reg.70 By afstandsooreenkomste wat nie betrekking het op finansiële
dienste nie, het die verbruiker sewe werksdae om oor sy kontrak te besin en dit straffeloos en
sonder opgaaf van rede te beëindig. Dit heet sy “verzakingsrecht”.71 Die versaking kan
vormloos en dus ook mondeling geskied.72 ’n Afkoelreg word ook verleen aan verbruikers
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wat sekere kredietooreenkomste sluit.73 Hierdie afkoelreg word gereël deur artikel 18(1) van
de Wet van 12 Juni 1991 op het Consumentenkrediet (WCK). Ek het dié wet kort ná sy
aanname volledig onder die vergrootglas geplaas.74 Die afkoelreg vir kredietverbruikers geld
vir sewe werksdae.75 In die geval van sekere klein kredietooreenkomste, te wete
afbetalingskope, finansieringshuur en afbetalingslenings waar die kredietbedrag nie 1 250
euro oorskry nie, geld die afkoelreg nie.76 Daar bestaan ook in die Belgiese reg ’n
“opzeggingsrecht”77 ten opsigte van “landverzekeringsooreenkomsten”. Hierdie reg geld
egter vir beide kontrakspartye en beloop 30 dae in die geval van lewensversekering en 14 dae
in ander gevalle.78 Voorts het verbruikers ’n afkoelreg van sewe werksdae by kontrakte met
huweliksburo’s.79 Sedert 1999 het kopers van tyddeel ’n herroepingsreg van 15 werksdae.80
Ofskoon die skrywers graag die term “timesharing” gebruik, noem die wetgewer dit in effens
breedsprakige dog tegnies suiwer Vlaams “de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik
op onroerende goederen”.81 Daar bestaan ook afkoelregte vir verbruikers wat
afstandooreenkomste met betrekking tot sekere finansiële dienste sluit82 en vir verbruikers
wat kontrakte aangaan vir die koop, verkoop, huur of huurbemiddeling van onroerende goed
met “vastgoedmakelaars”.83
Terryn tref ook ’n kort vergelyking tussen verskillende stelsels se invoering en toepassing
van die afkoelreg. Sy bespreek die Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse reg en vergelyk
hierdie stelsels met die Belgiese reg.84 Uit hierdie bespreking blyk dit dat daar raakpunte
tussen hierdie stelsels bestaan, maar ook wesenlike verskille. Die posisie in hierdie stelsels
kan kortliks soos volg saamgevat word:
(i)

Nederland

Die herroepingsreg bestaan al sedert 1973 in Nederland en was vervat in die destydse
Colportagewet van 7 September 1973.85 Die Colportagewet is heelwat gewysig, maar nie
herroep nie.86 Die herroepingsreg is sedertdien ook uitgebrei in Nederland. Die
herroepingstye verskil en soms word met kalenderdae gewerk en ander kere weer met
werksdae.87 Die reg bestaan vandag ten opsigte van “deeltijd”88 en afstandsooreenkomste.89
Koopkontrakte wat tussen partye inter absentes gesluit word, bied ’n interessante voorbeeld
van die afkoelreg in Nederland. Boek 7 titel 1 van die BW rëel koopkontrakte in die
Nederlandse reg. Titel 1 geld ook soms vir die lewering van dienste,90 maar dit word vir
huidige doeleindes daar gelaat.91 “Overeenkomsten op afstand” word, wat koopkontrakte
betref, in artikel 7:46(a) omskryf. In wese is dit ’n ooreenkoms vir die lewering van ’n
koopsaak waar daar tussen die partye uitsluitlik gebruik gemaak word van
kommunikasietegnieke oor ’n afstand.92 Artikel 7:46d van die BW bepaal dan verder dat die
koper sewe werksdae tyd het na ontvangs van die koopsaak om “de koop op afstand zonder
opgave van redenen te ontbinden”.93
Artikel 7:2 lid 2 van die BW bied aan ’n koper van ’n woonhuis ’n afkoelreg indien die koper
’n natuurlike persoon is wat nie handel in die uitoefening van ’n beroep of bedryf nie. Hierdie
reg is onderhewig aan sekere uitsonderings, soos die “huurkoop” van grond en koop op ’n
openbare veiling “ten overstaan van een notaris”.94 Die Nederlandse skrywers noem hierdie
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afkoelreg “de bedenktijd”.95 Die afkoelreg beloop drie dae en neem eers ’n aanvang sodra die
koopakte aan die koper besorg is.96 Minstens twee van hierdie dae moet nie ’n Saterdag,
Sondag of algemeen-erkende vakansiedag wees nie.97 Hierdie tobtyd is in die literatuur “fors”
gekritiseer, onder andere vanwëe die korte duur daarvan.98
(ii)

Brittanje99

Brittanje erken al ’n afkoelreg sedert die Hire-Purchase Act 1964 en die Consumer Credit Act
1974.100 Die afkoelreg is sedertdien uitgebrei na onder andere sekere afstandsooreenkomste
en tyddeelkontrakte.101
(iii)

Frankryk

Die Franse verbruiker geniet beskerming oor ’n wye terrein.102 ’n Afkoelreg is al in 1972
ingevoer op die terrein van kontrakte wat buite ’n besigheidsperseel gesluit is.103 ’n Arsenaal
opvolgende wette verleen aan verbruikers vandag ’n herroepingsreg by verbruikerskrediet,104
afstandsooreenkomste, tyddeel-, huweliksbemiddeling- en versekeringskontrakte.105 Die
herroepingsreg in Frankryk “krijgt ook … de meest uiteenlopende formuleringen en
variërende termijnen”.106
(iv)

Duitsland

Die Duitse reg bied ook ’n “Widerruftsrecht” by ’n verskeidenheid kontraksoorte. Die Gesetz
über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäftenvan 1986 het reeds vir so
’n reg voorsiening gemaak.107 Artikel 355 van die BGB lê nou die algemene beginsels neer
betreffende die “Widerrufsrecht” wat geld by verbruikerskontrakte108 in daardie spesifieke
gevalle waar die BGB uitdruklik ’n herroepingsreg verleen.109 Die afkoeltyd in alle gevalle is
ooreenkomstig artikel 355 twee weke.110 Dit is belangrik om daarop te let dat dit nie “14 dae”
is nie, want so ’n termyn kan natuurlik verskillende betekenisse hê. Ofskoon artikel 355 die
algemene beginsels neerlê wat geld vir die herroepingsreg in die Duitse reg, bestaan daar
verskillende toepassingsreëls vir spesifieke gevalle. Deur-tot-deur verkope word byvoorbeeld
gereël deur artikel 312(1)(1) van die BGB. Dié verleen aan ’n verbruiker onder andere ’n
afkoelreg wanneer die kontrak die gevolg is van mondelinge onderhandelinge by die
verbruiker se werksplek of privaatwoning.111Die doel van hierdie reg is “um den Kunden so
vor Überrumpelung oder anderweitiger sachfremder Beeinflussing zu schützen”.112
Afstandsooreenkomste vir die lewering van goedere en dienste113 word gereguleer deur
artikel 312(b) van die BGB.114 Die herroepingsreg self is in die geval van
afstandsooreenkomste vervat in artikel 312d, wat die algemene beginsels wat in artikel 355
neergelê is, in sekere opsigte kwalifiseer.115
Bogenoemde is net enkele voorbeelde. Daar is ook ander afkoelregte in die Duitse reg.116 Die
Duitse reg is volgens Terryn se oordeel ’n voorbeeld van ’n eenvormige stelsel wat die
herroepingsreg betref. Artikel 355 van die BGB lê naamlik die algemene beginsels neer en
afwykings en variasies elders in die BGB word net aangetref by spesifieke gevalle waar dit
nodig is.117
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Sekere stelsels verleen ook ’n afkoelreg wat nie elders bestaan of deur ’n Europese Unieriglyn vereis word nie. Soos reeds gemeld, bestaan daar in België selfs by kontrakte met
huweliksburo’s ’n besinningsreg. Die kontrak van huweliksbemiddeling word naamlik eers
geag voltrekte wees sewe dae na die sluiting daarvan indien die kliënt nie intussen die
kontrak teenoor die tussenganger beëindig het nie. In die Franse reg het ’n soekende eggenoot
ook ’n sewe dae “bedenktermijn” om die “psyschologish zwakte van de huwelijkskandidaat”
te versag.118 Die huweliksmakelaar, en die kontrakte wat hy sluit om gepaste potte en deksels
bymekaar uit te bring met die oog op huweliksluiting, is al by geleentheid in die SuidAfrikaanse reg beskryf, ook uit ’n regsvergelykende oogpunt, maar die afkoelreg is nie toe
aangespreek nie.119 In die konteks van hierdie tipe kontrakte is afkoelreg ongetwyfeld die
korrekte term.
3. Die Nasionale Kredietwet
Die National Credit Act120 het die verbruikerskredietreg in Suid-Afrika op sy kop gekeer. Die
wet het die Wet op Kredietooreenkomste121 en die Woekerwet122 herroep en albei vervang.
Weinig van die herroepe wette se bepalings is terug te vind in die nuwe wet. Een van die min
bepalings wat “herverorden” is, is die bepaling betreffende die afkoelreg. Die nuwe bepaling
verskil egter wesenlik van die vorige een, vanwaar die gebruik van die aanhalingstekens in
die voorgaande sin. Die National Credit Act het nie ’n amptelike Afrikaanse naam nie en daar
sal in hierdie bydrae daarna verwys word as die Nasionale Kredietwet.
Alvorens die Nasionale Kredietwet se bepalings betreffende die besinningsreg bespreek
word, moet die toepassingsgebied van die wet net kortliks uiteengesit word. Dit is onder
andere belangrik omdat die herroepingsreg nie op alle kredietooreenkomste van toepassing is
nie. Die wet maak van omvattende definisies gebruik. Sommige kredietooreenkomste word in
die woordomskrywingsartikel123 beskryf en ander in die teks van die wet.124 Die wet is nie in
Afrikaans gepubliseer nie. Die Afrikaanse terminologie wat hierna gebruik word vir die
onderskeie kategorieë kredietooreenkomste, is my skeppings.125
Die wet onderskei vier hoof kategorieë kredietooreenkomste: die kredietfasiliteit, die
krediettransaksie, die kredietwaarborg en enige kombinasie van dié drie. Daar is agt
subkategorieë van ’n krediettransaksie: die pandtransaksie, afslagtransaksie,
gebeurlikheidskredietooreenkoms, afbetalingsooreenkoms, verbandooreenkoms, versekerde
lening, huur126 en enige ander ooreenkoms wat voorsiening maak vir ’n uitgestelde
betaling127 waarop daar rente, ’n heffing of fooi betaalbaar is. Die wet beskerm natuurlike
persone ongeag die bedrag krediet ter sprake. Regspersone word net beskerm as hulle “klein”
is en “klein” kontrakte aangaan.128
Die afkoelreg is vervat in artikel 121 van die wet. Dié lui:
Consumer’s right to rescind credit agreement.
(1) This section applies only in respect of a lease or an instalment agreement entered
into at any location other than the registered business premises of the credit provider.
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(2) A consumer may terminate a credit agreement within five business days after the
date on which the agreement was signed by the consumer, by
(a) delivering a notice in the prescribed manner to the credit provider; and
(b) tendering the return of any money or goods, or paying in full for any
services, received by the consumer in respect of the agreement.
(3) When a credit agreement is terminated in terms of this section, the credit provider
(a) must refund any money the consumer has paid under the agreement within
seven business days after the delivery of the notice to terminate; and
(b) may require payment from the consumer for (i) the reasonable cost of having any goods returned to the credit
provider and restored to saleable condition; and
(ii) a reasonable rent for the use of those goods for the time that the
goods were in the consumer’s possession, unless those goods are in
their original packaging and it is apparent that they have remained
unused.
(4) A credit provider to whom property has been returned in terms of this section, and
who has unsuccessfully attempted to resolve any dispute over depreciation of that
property directly with the consumer and through alternative dispute resolution under
Part A of Chapter 7, may apply to a court for an order in terms of subsection (5).
(5) If, on an application in terms of subsection (4), a court concludes that the actual
fair market value of the goods depreciated during the time that they were in the
consumer’s possession, a court may order the consumer to pay to the credit provider a
further amount not greater than the difference between (a) the depreciation in actual fair market value, as determined by the court; and
(b) the amount that the credit provider is entitled to charge the consumer in
terms of subsection (3)(b).
Die afkoelreg geld net ten opsigte van huurkontrakte van roerende goed en
afbetalingsooreenkomste.129 ’n Huurkontrak is luidens die woordomskrywing in artikel 1 ’n
kontrak vir die besit of gebruik van ’n roerende saak. Betaling van die huurgeld is uitgestel en
is by wyse van paaiemente of ’n enkelbedrag betaalbaar. Daar is ’n heffing of rente130
betaalbaar. Aan die einde van die huurtermyn gaan eiendomsreg, anders as in die gemenereg,
oor op die huurder. ’n Afbetalingsooreenkoms is volgens die woordomskrywing in artikel 1
’n koopkontrak van ’n roerende saak. Eiendomsreg gaan eers oor wanneer die koper al sy
verpligtinge nagekom het, óf die kontrak bevat ’n bepaling wat lui dat eiendomsreg terugkeer
na die verkoper indien die koper kontrakbreuk pleeg. Betaling van die prys is uitgestel.
Betaling geskied by wyse van paaiemente en daar is ’n heffing of rente betaalbaar. Die
woordomskrywings van dié twee kredietooreenkomste is by geleentheid volledig ontleed,
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asook die verskille, of gewaande verskille, tussen die twee tipes kontrakte en die teoretiese en
praktiese implikasies daarvan.131
Die belangrikste implikasie van die feit dat die afkoelreg slegs geld wanneer ’n
afbetalingskoop of ’n huurkontrak voorhande is, is eintlik geleë in die spreuk unius inclusio
est alterius exclusio. By wyse van eliminasie kan ’n mens dit stel dat die afkoelreg onder
andere nie geld by die volgende belangrike kredietooreenkomste waarop die Nasionale
Kredietwet wel andersins van toepassing is nie: verbandooreenkomste, pandooreenkomste,
notariële verbande, sessies in securitatem debiti uit hoofde waarvan sekerheid verskaf word
vir krediet wat verleen word,borgkontrakte uit hoofde waarvan sekerheid gestel word vir
kredietooreenkomste, gewone geldlenings, kredietkaartkontrakte en kontrakte vir die
lewering van dienste of ’n saak wat tuisgebring kan word onder die woordomskrywings van
’n afslagtransaksie of ’n gebeurlikheidskredietooreenkoms.132
Die afkoelreg geld net indien die kontrak gesluit is133 op ’n ander plek as die kredietgewer se
geregistreerde besigheidsperseel. In hierdie verband moet daarop gelet word dat ofskoon die
wet van die kredietgewer vereis om die verbruiker te voorsien van ’n dokument wat die
besonderhede van die kontrak bevat,134 opskrifstelling oënskynlik nie ’n geldigheidsvereiste
is soos wat ’n mens dikwels in wetgewing van hierdie aard aantref nie. Die toets vir
doeleindes van die bestaan van die afkoelreg behoort dus te wees waar die partye
wilsooreenstemming bereik het. Indien dit buite die kredietgewer se besigheidsperseel
geskied het, geld die afkoelreg. Een lastige uitleg- en toepassingshekkie is egter geleë in
artikel 121(2). Dié bepaal naamlik dat die verbruiker ’n besinningsperiode van vyf
besigheidsdae het “after the date on which the agreement was signed by the consumer”. Daar
is geen bepaling in die wet wat vereis dat die verbruiker die kredietooreenkoms moet teken
nie. Wat op dees aarde die posisie is indien die verbruiker nie die kontrak geteken het nie,
weet ek nie. Dit is maar net nog ’n voorbeeld van slordige wetsopstelling en ’n gebrek aan
fundamentele denke waarvan hierdie wet ’n uitnemende voorbeeld is. Die teorieë in die
kontraktereg, soos die versendingsteorie, ontvangsteorie en vernemingsteorie, wat toepassing
vind by poskontrakte, elektroniese kontrakte en kontrakte wat per telefoon of by wyse van
faksimilee gesluit word, om te bepaal waar en wanneer ’n kontrak tot stand gekom het,
behoort andersins ’n belangrike rol te speel indien die partye nie in mekaar se
teenwoordigheid gekontrakteer het nie.135 Daar moet ook op gewys word dat die Nasionale
Kredietwet ’n uitgebreide betekenis toedig aan “besigheidsperseel”. “Premises” in artikel 1,
en gevolglik ook “business premises” in artikel 121(1), sluit naamlik “land, or any building,
structure, vehicle, ship, boat, vessel, aircraft or container” in. Die vraag sal dus telkens wees
of enige van hierdie “plekke” ’n geregistreerde besigheidsperseel is of nie.
Die afkoelperiode is vyf besigheidsdae. Wanneer ’n sekere aantal dae tussen twee
gebeurtenisse voorgeskryf word, sluit dit die dag uit “on which the first such event occurs”.136
In casu slaan die “first event” myns insiens op die dag van kontraksluiting. Die dag waarop
die kontrak gesluit is, asook Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae, moet buite
berekening gelaat word wanneer die afkoelperiode bepaal word.137 Die dag van die tweede
gebeurtenis moet egter ingereken word om die afkoelperiode te bereken.138 Daar word aan die
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hand gedoen dat die tweede dag wat hier ter sprake is, die lewering van die
beëindigingskennisgewing ooreenkomstig artikel 121(2)(a) is.
Uitoefening van die afkoelreg het tot gevolg dat die partye oor en weer moet teruggee wat
hulle ontvang het en dat die verbruiker ten volle aanspreeklik is vir dienste wat reeds gelewer
is.139 Die wet gaan egter ’n stappie verder en verleen aan die kredietgewer sekere regte wat
nie voorgekom het in die Wet op Kredietooreenkomste140 nie. Die kredietgewer kan naamlik
van die verbruiker ’n bedrag vorder vir die koste van sowel teruggawe van die saak as om dit
in ’n verkoopbare toestand terug te plaas.141 Laasgenoemde sou byvoorbeeld herstelkoste of
bloot opknappingskoste aan die saak kon insluit. Voorts mag die kredietgewer ’n redelike
huurgeld verhaal vir die gebruik van die saak, tensy dit nog verpak is en beslis nie gebruik is
nie. Laasgenoemde twee vereistes is duidelik kumulatief. Indien dit ’n saak is wat nie verpak
was nie, soos meubels of ’n motorvoertuig, sal die kredietgewer redelike huurgeld kan eis
ongeag of die saak werklik gebruik is of nie.
Artikel 121(4) bepaal dat die kredietgewer ’n hof kan nader indien hy nie sy geskil met die
verbruiker kan bylê rakende die waardevermindering wat die saak ondergaan het nie. Dit is ’n
eienaardige bepaling gegewe dat die voorafgaande bepalings van artikel 121 geensins ’n
substantiewe reg aan die kredietgewer verleen om te eis vir waardevermindering nie. Die
wetgewer het op ’n onbeholpe manier indirek so ’n reg verleen. Hierdie gevolgtrekking is
onafwendbaar indien ’n mens artikel 121(4) en (5) saam lees. Dit is in ieder geval ’n billike
reëling. Wanneer die kredietgewer se aanspraak op waardevermindering gekwantifiseer
word, moet die bedrag wat hy by wyse van ’n redelike huurvergoeding verhaal het, afgetrek
word. Dit is in ’n neutedop wat artikel 121(5) breedsprakig bepaal.
Die Nasionale Kredietwet vereis van ’n kredietgewer om aan ’n verbruiker by ’n groot en ’n
middelslag kredietooreenkoms142 ’n prekontraktuele staat en ’n kwotasie te verskaf wat
sekere besonderhede bevat voordat die kontrak gesluit word.143 Die regulasies wat kragtens
die wet afgekondig is, bepaal op hulle beurt wat in so ’n “pre-agreement statement” en
“quotation” ingesluit moet word. Daar word onder andere voorgeskryf dat die kwotasie die
volgende moet insluit: “the basis for any costs payable under section 121(3)(b)(i) of the Act,
if applicable”; en “the reasonable rental to be charged in terms of section 121(3)(b)(ii) of the
Act if applicable”.144
Dit is ’n gedugte opdrag vir die kredietgewer. Die kredietgewer moet by voorbaat die basis
aandui waarop die koste vir teruggawe van die goed, en om dit in ’n verkoopbare toestand te
kry, bereken sal word.145 Dit is geen geringe taak nie, aangesien dit onmoontlik is om te
voorspel wat die verbruiker alles met die saak kan aanvang. Waarskynlik sal dit voldoende
wees om die koste te koppel aan dit wat dit sal kos om ’n derde party te kry om die saak af te
haal146 en in ’n verkoopbare toestand te kry. Dit is ewe moeilik om vooruit te stipuleer wat ’n
redelike huurgeld vir die gebruik van die saak is147 indien die tipe saak, anders as
byvoorbeeld motorvoertuie, nie normaalweg verhuur word nie.
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4 Die Wet op Verbruikersbeskerming
4.1 Toepassingsgebied en sleutelbegrippe
Die Consumer Protection Act148 het nie ’n Afrikaanse naam nie. Daar sal in hierdie bydrae na
die wet verwys word as die Wet op Verbruikersbeskerming. Voordat die afkoelreg in die wet
bespreek kan word, is dit dienstig om kortliks op die toepassingsgebied van die wet te wys.149
Die wet is, baie breedweg gesproke, van toepassing op iedere transaksie wat in Suid-Afrika
plaasvind vir die lewering van goedere en dienste, asook op die goedere en dienste self wat
daarkragtens gelewer word.150 Daar is, soos wat ’n mens maar altyd by wette van hierdie aard
teëkom, uitdruklike uitsonderings, wat tot gevolg het dat die wet nie volkome kodifiserend
van aard is nie. Die gemenereg, of ander wetgewing, of die kontrak tussen die partye, of ’n
kombinasie daarvan, sal nog op ’n groot aantal kontrakte van toepassing wees. Die wet is
byvoorbeeld nie van toepassing op kredietooreenkomste wat onderhewig aan die Nasionale
Kredietwet is nie.151 Die wet geld wel wat betref die goedere en dienste self wat kragtens so
’n kredietooreenkoms gelewer word.152 Die wet is ook nie van toepassing op transaksies wat
deur die minister vrygestel is nie,153 en ook nie op transaksies wat deur ’n regspersoon
aangegaan is in die hoedanigheid van ’n verbruiker indien die regspersoon se batewaarde of
jaarlikse omset ’n sekere voorgeskrewe bedrag oorskry nie.154 Die idee is dus om net “klein
regspersoon-verbruikers” te beskerm.155 In hierdie opsig verskil die Suid-Afrikaanse Wet op
Verbruikersbeskerming drasties van die meeste wetgewing in Europa. Die verskillende EEGen EU-riglyne wat lidstate tot verbruikerswetgewing opgeroep het, het konsekwent die
woordomskrywing van consument beperk tot natuurlike persone.156
Twee van die sentrale begrippe in die die Wet op Verbruikersbeskerming is transaction en
supply. Luidens artikel 1 beteken transaction:
(a) in respect of a person acting in the ordinary course of business (i) an agreement between or among that person and one or more other persons
for the supply or potential supply of any goods or services in exchange for
consideration; or
(ii) the supply by that person of any goods to or at the direction of a consumer
for consideration; or
(iii) the performance by, or at the direction of, that person of any services for
or at the direction of a consumer for consideration; or
(b) an interaction contemplated in section 5(6), irrespective of whether it falls within
paragraph (a).157
Supply word in artikel 1 soos volg omskryf:
[W]hen used as a verb (a) relation to goods, includes sell, rent, exchange and hire in the ordinary
course of business for consideration; or
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(b) in relation to services, means to sell the services, or to perform or cause
them to be performed or provided, or to grant access to any premises, event,
activity or facility in the ordinary course of business for consideration.
Die wet geld dus net indien ’n persoon goedere en dienste lewer in die gewone loop van sy
besigheid. Hierdie kwalifikasie geld egter net wat die verskaffer betref. Nêrens in die wet
word bepaal dat die wet net van toepassing is op verbruikers wat niein die loop van hulle
besighede optree nie. Trouens, die feit dat sogenaamde klein regspersoon-verbruikers onder
die Wet op Verbruikersbeskerming se vlerke geneem word, dui op die teendeel. Verbruikers
word dus beskerm ongeag of hulle goedere of dienste vir privaat, huishoudelike of
besigheidsdoeleindes aanskaf.158
Die lewering van goedere sluit, luidens die omskrywing van supply, koop-, huur- en
ruilkontrakte in. Goedere word baie wyd omskryf.159 Dit sluit onder andere die volgende
in:160
(i) Enigiets wat bemark word vir menslike verbruik.
(ii) Enige ander stoflike (“tangible”) saak.
(iii) Literatuur, musiek, foto’s, rolprente, speletjies, inligting, data, sagteware, ’n
kode of enige ander onstoflike produk wat geskryf of gekodeer is op ’n medium, of ’n
lisensie om so ’n onstoflike saak te gebruik.
(iv) ’n “Legal interest” in grond of ander onroerende saak.
(v) Gas, water en elektrisiteit.
Services word eweneens baie wyd in artikel 1 omskryf. Dienste omvat die volgende, maar is
nie daartoe beperk nie:161
(i) Enige werk wat iemand vir ’n ander verrig het.162
(ii) Onderwys en die verskaffing van inligting, advies en konsultasiewerk.
(iii) Bank- en finansiële dienste.163
(iv) Vervoer van mense en goedere.
(v) Die verskaffing van verblyf, vermaak, toegang tot ’n elektroniese
kommunikasie-infrastruktuur, toegang tot ’n gebeurtenis of geleentheid164 en toegang
tot ’n perseel of enige ander saak uit hoofde van ’n huurkontrak.165
(vi) Die verlening166 van ’n okkupasiereg op ’n onroerende saak.
(vii) Die verlening van regte aan ’n agentskapshouer167 uit hoofde van ’n
agentskapskontrak.168
Uit bostaande samevatting is dit duidelik dat die wet se toepassingsterrein kennelik baie wyd
is en ’n geweldig groot aantal goedere en dienste en kontrakte in verband daarmee dek. Dit
beteken dan ook dat die afkoelreg wat die wet verleen, ’n omvattende besinningsreg daarstel.
’n Verbruiker kan teoreties169 sy kontrak op sterkte van artikel 16 van die wet170 kanselleer
binne die voorgeskrewe tydperk171 oor ’n spektrum van kontrakte wat strek van
koopkontrakte van grond tot ’n bespreekte rit172 op ’n luukse trein na die Kaapkolonie,173 ’n
afgesproke vetsuigoperasie, die aankoop van ’n nuwe of tweedehandse motor, ’n huurkontrak
van ’n woonstel174 en die koop van tyddeel.
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4.2

Die afkoelreg

Wat die besinningsreg betref, bepaal artikel 16 van die Wet op Verbruikersbeskerming die
volgende:
Consumer's right to cooling-off period after direct marketing
(1) This section does not apply to a transaction if section 44 of the Electronic
Communications and Transactions Act applies to that transaction.
(2) To the extent that this section applies to a transaction or agreement, it is in
addition to and not in substitution for any right to rescind a transaction or agreement
that may otherwise exist in law between a supplier and a consumer.
(3) A consumer may rescind a transaction resulting from any direct marketing
without reason or penalty, by notice to the supplier in writing, or another recorded
manner and form, within five business days after the later of the date on which (a) the transaction or agreement was concluded; or
(b) the goods that were the subject of the transaction were delivered to the
consumer.
(4)

A supplier must (a) return any payment received from the consumer in terms of the
transaction within 15 business days after (i) receiving notice of the rescission, if no goods had been delivered
to the consumer in terms of the transaction; or
(ii) receiving from the consumer any goods supplied in terms of the
transaction; and
(b) not attempt to collect any payment in terms of a rescinded transaction
except as permitted in terms of section 20(6).

Artikel 20(2) is belangrik vir doeleindes van uitoefening van die afkoelreg. Die tersaaklike
deel van artikel 20(2) lui:
(2) Subject to subsections (3) to (6), the consumer may return goods to the supplier,
and receive a full refund of any consideration paid for those goods, if the supplier has
delivered (a) goods to the consumer in terms of an agreement arising out of direct
marketing, and the consumer has rescinded that agreement during the coolingoff period, in accordance with section 16 ...
Artikel 20(3) kwalifiseer artikel 20(2) soos volg:
Subsection (2) does not apply with respect to any goods if -
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(a) for reasons of public health or otherwise, a public regulation prohibits the return
of those goods to a supplier once they have been supplied to, or at the direction of, a
consumer; or
(b) after having been supplied to, or at the direction of, the consumer, the goods
have been partially or entirely disassembled, physically altered, permanently installed,
affixed, attached, joined or added to, blended or combined with, or embedded within,
other goods or property.
Artikel 20(4)(a) bepaal voorts:
Goods returnable in terms of subsection (2) (a) must be returned to the supplier at the
consumer's risk and expense within 10 business days after delivery to the consumer.
Artikel 20(5) plaas ’n verpligting op die kredietgewer om te restitueer:
Upon return of any goods in terms of this section, the supplier must refund to the
consumer the price paid for the goods, less any amount that may be charged in terms
of subsection (6).
Artikel 20(6) is van deurslaggewende belang by die uitoefening van die afkoelreg en die
gevolge daarvan. Dié subartikel lui:
In determining the right of a supplier to impose a charge contemplated in subsection
(5), if any goods returned to the supplier in terms of this section are (a) in the original unopened packaging, the supplier may not charge the consumer
any amount in respect of the goods;
(b) in their original condition and repackaged in their original packaging, the
supplier may charge the consumer a reasonable amount for (i) use of the goods during the time they were in the consumer's possession,
unless they are goods that are ordinarily consumed or depleted by use, and no
such consumption or depletion has occurred; or
(ii) any consumption or depletion of the goods, unless that consumption or
depletion is limited to a reasonable amount necessary to determine whether the
goods were acceptable to the consumer; or
(c)

in any other case, the supplier may charge the consumer a reasonable amount
(i) as contemplated in paragraph (b); and
(ii) for necessary restoration costs to render the goods fit for restocking ...

Daar is heelwat te sê oor bogenoemde bepalings; ek volstaan met die opmerkings, uitleg en
toepassings wat volg.
Die afkoelreg geld nie175 indien die transaksie onderhewig is aan die Wet op Elektroniese
Kommunikasies an Transaksies176 nie. Die besinningsreg is bykomstig tot enige ander reg tot
beëindiging wat ’n verbruiker “in law” mag hê.177 Dit sluit sonder twyfel ’n terugtredingsreg
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op grond van kontrakbreuk in. Of dit ’n konsensuele terugtredingsreg insluit,178 is minder
seker, maar die woorde “in law” is sekerlik wyd genoeg om ’n ooreengekome reg tot
besinning in te sluit. ’n Verbruiker hoef geen rede te verstrek hoekom hy sy afkoelreg
uitoefen nie. Trouens, hy hoef geen rede te hê nie.179 Hy pleeg ook nie kontrakbreuk nie,
aangesien hy ’n statutêre terugtredingsreg het.
Voordat ’n mens op loop gaan met die besinningsreg wat artikel 16 skep, moet daar deeglik
rekening gehou word met die kwalifikasie dat die kontrak die gevolg moet wees van “direct
marketing”.180 Die hele afkoelreg draai om hierdie woorde, wat in artikel 1 van die wet soos
volg omskryf word:
“[D]irect marketing” means to approach a person, either in person or by mail or
electronic communication, for the direct or indirect purpose of (a) promoting or offering to supply, in the ordinary course of business, any goods or
services to the person; or
(b) requesting the person to make a donation of any kind for any reason.
Hierdie omskrywing bied uit die aard van die saak heerlike uitlegmoontlikhede. Die
afkoelreg in artikel 13 van die herroepe Wet op Kredietooreenkomste181 het ’n vergelykbare
kwalifikasie gehad. Die kredietopnemer het oor ’n reg tot nadenke beskik slegs indien “die
inisiatief182 uitgegaan het van die kredietgewer of sy bestuurder, agent of werknemer”.183 In
’n vroeëre bydrae184 het ek die mening uitgespreek dat ’n blote advertensie nie voldoende is
in hierdie verband nie en dat ’n positiewe en berekende dadigheid aan die kant van die
kredietgewer vereis word alvorens die kredietopnemer oor ’n terugtredingsreg sal beskik.
Ofskoon ander woorde in die Wet op Verbruikersbeskerming gebruik word, meen ek die
beginsels behoort dieselfde te wees. “Neutrale” optredes van die verskaffer van goedere en
dienste behoort nie die afkoelreg te aktiveer nie. Daar moet immers, luidens die definisie van
direct marketing, ’n “approach” wees teenoor die verbruiker. Dit is moeilik om waterdigte
voorbeelde te verskaf, maar dit word aan die hand gedoen dat ’n advertensie in ’n koerant, of
op ’n bord langs die pad, of selfs ’n pamflet in die posbus, nie behoort neer te kom op “direct
marketing” nie. Die oogmerk van artikel 16 is om verbruikers te beskerm wat trompop
geloop word, onderhewig gestel word aan hoëdruk-verkoopstegnieke, allerlei gladdebekvoorstellings van ervare bemarkers moet aanhoor of lees, en so meer. Daarom behoort ’n
telefoonoproep, ’n selfoonboodskap, ’n elektroniese posstuk en ’n brief wat regstreeks en by
name aan ’n persoon gerig is, meestal te kwalifiseer as direkte bemarking wat die afkoelreg
aktiveer.
Die afkoelperiode is vyf besigheidsdae. Wanneer ’n sekere aantal dae tussen twee
gebeurtenisse voorgeskryf word, sluit dit die dag uit “on which the first such event occurs”.185
Hier slaan die “first event” myns insiens op die dag van kontraksluiting of lewering van die
saak, welke gebeurtenis ook al laaste plaasvind.186 Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae
moet buite rekening gelaat word wanneer die afkoelperiode bepaal word.187 Die dag van die
tweede gebeurtenis moet egter ingereken word om die afkoelperiode te bereken.188 Daar word
aan die hand gedoen dat die tweede dag wat hier ter sprake is, die lewering van die
beëindigingskennisgewing ooreenkomstig artikel 16(3) is.
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Die verbruiker se afkoelperiode word bepaal deur óf die datum van kontraksluiting óf die
datum waarop die saak gelewer is, welke ook al die laatste is.189 Die uitoefening van die
afkoelreg het dieselfde uitwerking as ’n ontbindende voorwaarde. Die kontrak word
ongedaan gemaak en restitusie moet plaasvind. Ek is bewus daarvan dat die afkoelreg by
koopkontrakte van grond, en die implikasies wat die uitoefening daarvan vir verkopers en
banke inhou, geopper is en groot opslae gemaak het by seminare en in gesprekke waartydens
die Wet op Verbruikersbeskerming bespreek is. Die vraag is naamlik hoe die afkoelreg by
koopkontrakte van onroerende goed toegepas moet word, en in besonder wanneer lewering190
plaasvind. In hierdie verband moet daarop gewys word dat dit onvanpas is om by ’n
onroerende saak te praat van lewering (traditio),191 dog die wet is duidelik op onroerende
sake van toepassing.192 Die vraag is hoe ’n mens die woord delivered in artikel 16(3) moet
verstaan wanneer onroerende goed verkoop word. Dit is nie ongewoon dat ’n koopkontrak
van grond193 voorsiening maak dat die koper reeds voor oordrag okkupasie kan bekom nie.194
Moet ’n mens nou vir doeleindes van artikel 16 se afkoelreg die okkkupasiedatum as die
tydstip van “lewering” beskou, of is die datum van registrasie van oordrag die beslissende
moment? Ek weet werklik nie wat die finale antwoord hierop is nie. Waarskynlik moet ’n
mens redeneer dat registrasie van oordrag wat betekenis en regsgevolge betref, nader lê aan
lewering as wat die geval met okkupasie is. Laasgenoemde slaan eerder op besitneming van
die saak. Dit is belangrik dat die wetgewer uitsluitsel hieroor gee, verkieslik deur te bepaal
dat artikel 16 net op roerende sake van toepassing is, soos wat die wetgewer waarskynlik
(subjektief) in gedagte gehad het. Dit sal verhoed dat ’n koper van grond die koopkontrak kan
beëindig binne vyf besigheidsdae nadat oordrag195 plaasgevind het, met die verreikende
gevolge dat die registrasie ongedaan gemaak moet word, verbande gekanselleer moet word,
en so meer.196
Ten slotte moet genoem word dat die vraag na die uitoefening van die afkoelreg by
koopkontrakte van grond nie so ’n gewigtige en netelige kwessie is as wat dit op die oog af
skyn te wees nie. Daar moet naamlik deurgaans in gedagte gehou word dat die Wet op
Verbruikersbeskerming net van toepassing is op ’n kontrak indien die een party197 in die loop
van sy besigheid optree.198 By die deursnee-koopkontrak van grond word die grond nie
verkoop omdat dit die verkoper se besigheid is om grond te verkoop nie. Dit is net in die
geval van mense wat in grond “handel dryf”, soos ’n eiendomsontwikkelaar wat ’n aantal
woonstelle bou en dit by wyse van deeltitel verkoop, dat die afkoelreg ter sprake gaan kom.
En dan is daar praktiese oorwegings waarom bitter min mense waarskynlik die reg sal
uitoefen. Immers, ’n koper wat die saak gesien het, daarop besluit het en deur die moeisame
proses gegaan het om ’n lening te bekom, gaan nie maklik binne vyf dae nadat hy sy intrek
geneem het199 alles ongedaan maak nie. ’n Mens kan verwag dat dit eerder die uitsondering
sal wees.
By roerende goed is die probleem van ’n saak wat reeds gelewer en gebruik is, meer
wesenlik. ’n Splinternuwe motorvoertuig waarmee iemand van Johannesburg na Durban en
terug gery het, is nie meer nuut indien hy dit na die naweek aan die handelaar teruggee nie.
Die verkoper sal weliswaar ’n “redelike” bedrag kan eis vir die gebruik van die saak,200 maar
die wet maak nie voorsiening daarvoor dat hy waardevermindering kan eis nie, soos wat die
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Nasionale Kredietwet wel doen ten opsigte van die afkoelreg waarvoor laasgenoemde wet
voorsiening maak.201
Die res van die bepalings in artikels 16 en 20 wat hier bo aangehaal is, is duidelik genoeg dat
dit nie verdere toeligting vereis nie.
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Eindnotas
* Ek bedank my kollega Marius van Staden wat die oorspronklike manuskrip, wat aanvanklik
volgens geykte stylgebruike van die meeste Suid-Afrikaanse tydskrifte geskryf is, met groot
sorg en moeite verwerk het ten einde dit aan LitNet Akademies (Regte) se stylvoorskrifte te
laat
voldoen.
1

Wat soms gebeur indien daar binne ’n bepaalde handelsfeer, bv. by die verkoop van tyddeel,
’n bedryfstandaard, handelskode of algemene praktyk in hierdie verband bestaan.
2

Van Eeden (1976:315); Otto (1981:101, 259). In lg. bydrae is die afkoelreg, soos dit toe
daar uitgesien het, regsvergelykend in Brittanje, Nederland, Duitsland, Amerika, Australië en
Nieu-Seeland bespreek. Die algemene beginsels van die afkoelreg, of ten minste
ooreenstemmende kenmerke in die verskillende wetgewing, is ook uiteengesit.
3

Bartsch (1973:219). Sien ook Van Eeden (1976:319).

4

Van Eeden (1972) en Otto (1981).

5

Sien die bronne in par. 2, en spesifiek Terryn (2008).

6

Par. 3, 4.

7

Otto (1981:101).
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8

Otto (1981:101, vn. 2). ’n Proefleser van LitNet Akademies Nicky Grieshaber het dit onder
my aandag gebring dat die woord “aanklopverkoper” ook gebruik word vir “door-to-door
salesman” en ek bedank hom graag daarvoor. Sien Pharos Tweetalige Woordeboek: Eerste
uitgawe (2005). ’n Mens sou dus ook goedskiks kon praat van aanklopverkope.
9

Epstein (1976:102).

10

Sien par. 3; Otto (1981:103 e.v.).

11

Otto (1981:101 vn. 2).

12

Par. 3.

13

75 van 1980.

14

Sien vir ’n volledige bespreking Otto (1981:259 e.v.).

15

In 1992, en weer in 1999.

16

73 van 1968.

17

68 van 1981.

18

Otto (2003).

19

Bv. die plek van kontraksluiting en die aan- of afwesigheid van persoonlike kontak tussen
die partye.

20

Moet beëindiging bv. skriftelik geskied of kan dit informeel plaasvind?

21

Terryn (2008:131).

22

Terryn (2008:132).

23

De Witte (2004:195).

24

Sien vir besonderhede oor hierdie riglyn De Witte en Vermeersch (2004:195–7). SchulteNölke e.a. (2008:79–107, veral bl. 83) verskaf ’n uitvoerige uiteensetting van die lotgevalle
van hierdie riglyn en ’n kort en nuttige weergawe van die spesifieke wetgewing in al die
lidlande van die Europese Unie.
25

Sien vir besonderhede van hierdie riglyn De Witte en Vermeersch (2004:210–1).

26

Terryn (2008:134); Schulte-Nölke e.a. (2008:265).

27

Schulte-Nölke e.a. (2008:262–4) verskaf ’n breedvoerige uiteensetting van die aanvaarding
van spesifieke wetgewing in al die lidlande van die Europese Unie ter voldoening aan hierdie
riglyn.
45
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28

Terryn (2008:138).

29

Terryn (2008:138).

30

Sien vir voorbeelde hiervan Cauffman e.a. (2009:23).

31

Terryn (2008:139); De Witte en Vermeersch (2004:201).

32

2009:21–8.

33

2004:201–4.

34

Terryn (2008:143).

35

Terryn (2008:148). Sien ook De Witte en Vermeersch (2004:198).

36

102 van 1987.

37

Hoffmann (2007:62).

38

48 van 2008.

39

Micklitz e.a. (2009:203).

40

Micklitz e.a.(2009:203). Sien vir ’n breedvoerige uiteensetting van die historiese verloop
van sake wat gelei het tot die aanname van die nuwe riglyn insake verbruikerskrediet,
Hoffmann (2007:139 e.v.).
41

Sien Otto (2010:268).

42

Art. 42(2). Sien vir ’n teks van die wet Rehbinder en Zäch (2003), aanhangsel 203.
Raadpleeg vir kommentaar op die wet Giger (2007); Kramer (2008:217 e.v.); Giger (2003);
Hess en Simmen (2002).
43

Artt. 1, 2, 3.

44

Art. 1(2). Sien vir ’n bespreking Hess en Simmen (2002:10 e.v.); Giger (2007:185 e.v.);
Kramer (2008:231).
45

“Kreditkarten.”

46

“Kundenkarten.”

47

Kramer (2008:239).

48

Art. 16. Sien Hess en Simmen (2002:21, 59); Giger (2007:215); Kramer (2008:270 e.v.)

49

Kramer (2008:271).

46
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50

“Schludet aber weder Zinsen noch Kosten”, art. 16(3) gelees saam met art. 15(2).

51

Hess en Simmen (2002:59); Kramer (2008:271).

52

Sien vir die teks van art. 40(f) Furrer en Schnyder (2010:230).

53

“Schuldet er dem Anbieter einen angemessenen Mietzins”, art. 40(f)(2) OR.

54

Art. 40(f)(3) OR.

55

In casu die verbruiker.

56

In casu die kredietgewer.

57

Sien vir ’n bespreking van art. 402 Huguenin e.a. (2010:350 e.v.).

58

Soos Terryn (2008:151) dit noem.

59

Terryn (2008:151).

60

Terryn (2008:203).

61

Terryn (2008:203).

62

Terryn (2008:200).

63

Terryn (2008:167–200).

64

Terryn (2008:167).

65

Terryn (2008:167). Sien vir die geskiedenis en totstandkoming van die WHPC Van Gerven
e.a. (2004:1–5).
66

Steennot en Dejonghe (2007), par. 555.

67

Steennot en Dejonghe (2007), par. 562 se terminologie.

68

Steennot en Dejonghe (2007), par. 562.

69

Terryn (2008:171).

70

Steennot en Dejonghe (2007), par. 470.

71

Steennot en Dejonghe (2007), par. 521; De Witte en Vermeersch (2004:204).

72

Steennot en Dejonghe (2007), par. 526.

73

Terryn (2008:177, 370); De Witte en Vermeersch (2004:200).
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74

Otto Deel 1 (1995); Otto Deel 2 (1995); Otto (1996).

75

Steennot en Dejonghe (2007), par. 701.

76

Art. 18(1) van die WCK. Terryn (2008:177, 370); Steennot en Dejonghe (2007), par. 701.

77

Terryn (2008:184) se terminologie.

78

Terryn (2008:184 e.v.).

79

Terryn (2008:187).

80

Terryn (2008:189); De Witte en Vermeersch (2004:212) en Schulte-Nölke e.a. (2008:13)
verskaf besonderhede oor die spesifieke wetgewing in hierdie verband.
81

Terryn (2008:189); De Witte en Vermeersch (2004:212).

82

Sien Terryn (2008:192) vir die besonderhede van die spesifieke wetgewing in dié verband.

83

Terryn (2008:198).

84

Terryn (2008:259 e.v.).

85

Terryn (2008:259). Sien ook Otto Deel 2 (1995:621); Otto (1981).

86

Cauffman e.a. (2009:35).

87

Terryn (2008:262).

88

Terryn (2008:259). Sien Schulte-Nölke e.a. (2008:58) vir die spesifieke wetgewing in
hierdie verband.
89

Terryn (2008:259–60).

90

Cauffman e.a. (2009:139).

91

Sien vir ’n bespreking van Boek 7 titel 1, Nieuwenhuis e.a. (2009(a):961 e.v.);
Nieuwenhuis e.a. (2009:2759 e.v.).
92

Sien vir ’n bespreking daarvan Cauffman e.a. (2009:138 e.v.).

93

Aldus die bewoording in art. 7:46d lid 1. Sien vir ’n bespreking Cauffman e.a. (2009:146
e.v.); Nieuwenhuis e.a. (2009(a):1031); Nieuwenhuis e.a. (2009:2829).
94

Art. 7.2 lid 5.

95

Wessels en Verheij (2010:57); Nieuwenhuis e.a. (2009(a):964); Nieuwenhuis e.a.
(2009:2762).
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96

“Na … terhandstelling.”

97

Nieuwenhuis e.a. (2009:2764).

98

Aldus Hondius (2011:150).

99

Terryn (2008:263) verwys na hierdie land as “Engeland”.

100

Sien Otto (1981); Otto Deel 2 (1995:621).

101

Terryn (2008:263 e.v.). Sien vir ’n bespreking van die afkoelreg, en in die besonder van
die verskillende termyne wat onderskeidelik geld by verbruikerskredietkontrakte, deur-totdeur-verkope en afstandsooreenkomste, Howells en Weatherill (2005:325, 363 e.v.).
102

Terryn (2008:269 e.v.); Schulte-Nölke e.a. (2008:28).

103

Schulte-Nölke e.a. (2008:29).

104

Uitgesluit verbandversekerde krediet.

105

Terryn (2008:269). Sien ook Schulte-Nölke e.a. (2008:28–9) vir die spesifieke wetgewing
en hulle verwysings.

106

Aldus Terryn (2008:270).

107

OttoDeel 2 (1995:620).

108

D.w.s. kontrakte wat gesluit is tussen ondernemers enersyds en natuurlike persone
andersyds.
109

Sien vir ’n volledige bespreking Von Staudinger (2004:720 e.v.); Martis en Meinhof
(2005:184 e.v.).
110

“Zwei Wochen.”

111

Sien vir ’n volledige bespreking Von Staudinger (2004:109 e.v.); Martis en Meinhof
(2005:528–85).
112

Martis en Meinhof (2005:528).

113

Uitgesluit ooreenkomste vir die lewering van finansiële dienste.

114

Sien vir ’n volledige bespreking Von Staudinger (2004:219 e.v.); Martis en Meinhof
(2005:184 e.v.). Lg. skrywers bespreek verskeie afkoelregte, insluitende die herroepingsreg
by afstandsooreenkomste, gelyktydig in samehang met die algemene beginsels vervat in art.
355.
115

Sien vir ’n volledige bespreking Von Staudinger (2004:322 e.v.).
49

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012
116

Sien vir ’n netjiese samevatting en opgawe van al die “Widerruftsrechten” Martis en
Meinhof (2005:200) en vgl. verder Terryn (2008:273).
117

Terryn (2008:282).

118

Terryn (2008:188).

119

Otto (2000:279).

120

34 van 2005.

121

75 van 1980.

122

73 van 1968.

123

Art. 1.

124

Spesifiek in art. 8.

125

Sien Nagel (2011), par. 20.05.

126

Dié kontrak het nie ’n omskrywende woord soos transaksie, kontrak of ooreenkoms in sy
naam in die wet nie. Dit is lease en daarmee basta.

127

“Deferred payment.”

128

Sien vir besonderhede hiervan Otto en Otto (2010), par. 11; Scholtz (2008), parr. 4.3,
4.4.2.
129

Art. 121(1).

130

“Interest, cost or charge.”

131

Otto (2011:120).

132

Sien vir ’n bespreking van al hierdie kontraksvorme Scholtz (2008), hfst 8; Otto en Otto
(2010), hfst. 3.
133

“entered into”is die woorde wat in a 121(1) gebruik word.

134

Art. 93(1).

135

Sien Nagel (2011), parr. 4.41–4.48.

136

Art. 2(5)(a).

137

Art. 2(5)(a), (c).

138

Art. 2(5)(b).
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139

Art. 121(2)(b), (3)(a).

140

75 van 1980.

141

Art. 121(3)(b(i).

142

Sien vir die betekenis van “large” en "intermediate” kredietooreenkomste, Otto en Otto
(2010), par. 13.
143

Art. 92(2).

144

Reg. 29(1)(x), (xi).

145

Art. 121(3)(b)(i).

146

Die verbruiker moet bloot teruggawe van die saak aanbied (“tender”): art. 121(2)(b).

147

Art. 121(3)(b)(ii).

148

68 van 2008.

149

Sien vir ’n volledige weergawe van die wet se strekkingswydte Van Eeden (2009), hfst. 3;
Melville (2010:5 e.v.).
150

Art. 5(1).

151

Art. 5(2)(d).

152

Dit beteken o.a. dat die waarborge t.o.v. kwaliteit en afwesigheid van gebreke in ’n saak
wat deur die wet verleen word, steeds van toepassing sal wees op die prestasie uit hoofde van
’n kredietooreenkoms. Sien Otto en Otto (2010), par. 60; Melville en Palmer (2010:272).
153

Art. 5(2)(c).

154

Art. 5(2)(b).

155

Sien GK 294 in SK 34181 van 1 April 2011 wat die maksimum perk vir hierdie doeleindes
op R2 miljoen stel.
156

Sien bv. die omskrywings in die Colportagerichtlijn85/577 EEG van 20 Desember 1985;
Richtlijn Oneerlijke Bedingen 93/13 EEG van 5 April 1993;Richtlijn Overeenkomsten op
afstand97/7 EG van 20 Mei 1997 en Richtlijn Consumentenkoop1999/44 EG van 25 Mei
1999; weergegee in Cauffman (2009:15, 17, 23, 29).
157

Daar sal nie ingegaan word op art. 5(6) nie. Dit is voldoende om te meld dat art. 5(6) die
wet o.a. van toepassing maak op die lewering van goedere en dienste deur klubs, verenigings,
ens. en op fransering- of agentskapskontrakte (“franchising”).
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158

Van Eeden (2009:41).

159

“Goods” soos omskryf in art. 1.

160

Omdat die definisie van goods begin met includes, beteken dit dat die lys van sake wat
daarin vervat is, nie ’n geslote lys is nie.
161

Die volledige lys word nie hier weergegee nie.

162

Dienste wat uit hoofde van ’n dienskontrak gelewer word, is egter uitdruklik van die wet
se toepassing uitgesluit: art. 5(2)(e).
163

Dienste wat deur die Langtermynversekeringswet 52 van 1998 en die
Korttermynversekeringswet 53 van 1998 gereguleer word, is egter uitgesluit: par. (c)(ii) van
die woordomskrywing van service in art. 1.
164

“Event”.

165

Die wet noem dit ’n “rental”, wat in art. 1 omskryf word as die tydelike inbesitstelling van
’n perseel of ander saak. Perseel (premises) word op sy beurt in art. 1 omskryf en sluit die
volgende in: “land, or any building, structure, vehicle, ship, boat, vessel, aircraft or
container”.
166

“Provision.”

167

“Franchisee.”

168

“Franchise agreement.”

169

Want, soos aanstons sal blyk, die afkoelreg is nie ’n ongekwalifiseerde reg soos wat in
sommige Europese stelsels die geval is nie.
170

Wat onmiddellik hierna weergegee word.

171

Sien art. 2(6) en die bespreking hier onder.

172

Die afkoelreg sal geld aanvullend tot die reg van ’n verbruiker om ’n vooruitbespreking,
onderhewig aan ’n redelike kansellasiegeld, te kanselleer op sterkte van art. 17. Sien art.
16(2) wat hier onder aangehaal word.
173

Die Xhosa-naam vir die Wes-Kaap is luidens art. 103(1)(i) van die Grondwet 1996
INtshona-Koloni.
174

Die afkoelreg geld in hierdie geval aanvullend tot die reg van die huurder om eensydig
tydens die bestaan van die kontrak, m.a.w. na afloop van die afkoelperiode, die kontrak te
beëindig deur 20 besigheidsdae kennis te gee, ongeag die feit dat die (vaste)termyn-kontrak
nog nie afgeloop het nie. Sien art. 14 van die wet en reg. 5 GK 294 in SK 34181 van 1 April
2011.
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175

Art. 16(1).

176

25 van 2002. Hierdie wet bevat sy eie afkoelreg van sewe dae t.o.v. elektroniese
transaksies vir die lewering van goedere en dienste in art. 44. Daar is egter ’n lang lys van
elektroniese transaksies wat deur art. 42 vrygestel is van die afkoelreg.
177

Art. 16(2).

178

Dit is moontlik, en gebeur inderdaad, dat standaardkontrakte in ’n bepaalde bedryf aan
verbruikers ’n reg tot nadenke verskaf.
179

Art. 16(3).

180

Art. 16(3).

181

75 van 1980.

182

T.o.v. die kredietooreenkoms.

183

Art. 13(1).

184

Otto 1981:261.

185

Art. 2(6)(a).

186

Art. 16(3).

187

Art. 2(6)(c).

188

Art. 2(6)(b).

189

Art. 16(3).

190

Art. 16(3) gebruik die woord delivered.

191

Ofskoon sekere skrywers registrasie van oordrag beskou as die “manifestation” van die
leweringsvereiste by ’n onroerende saak: Van der Walt en Pienaar (2009), par. 9.3.1.

192

Die woordomskrywing van goods is uiters onelegant in hierdie verband. Goods sluit ’n
“legal interest” in grond of ’n ander onroerende saak in. Die bedoeling was waarskynlik om
die wet op onroerende goed en op regte op onroerende goed (soos tyddeel) van toepassing te
maak. Die definisie moes eerder gelui het: “Goods includes immovable goods and any legal
interest in immovable goods.” Soos dit tans lui, t.w. “Goods includes a legal interest in land
or any other immovable property”, beteken dit ’n saak (“goods”) is ’n reg (“legal interest”),
wat natuurlik onsinnig is.
193

Insluitende iets soos ’n deeltiteleenheid.
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194

Die kontrak maak gewoonlik ook voorsiening vir okkupasiehuur hangende registrasie van
die oordrag.
195

Indien ’n mens die registrasiedatum nou as die kritieke moment vir doeleindes van art. 16
wil beskou.
196

Dit is onsinnig om te redeneer dat die verbandooreenkoms kan bly voortbestaan ten spyte
van die feit dat die afkoelreg nie geld t.o.v. verbandooreenkomste wat onderhewig is aan die
Nasionale Kredietwet nie; sien par. 3.
197

In casu die verkoper.

198

Art. 5(1) saam gelees met die woordomskrywing van transaction in art. 1.

199

Of oordrag plaasgevind het.

200

Art. 20(6)(c).

201

Art. 121(4); par. 3 hier bo.
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'n Oorweging van die sosiopolitieke kragte wat
inwerk op die betekenis en toepassing van die
diskresionêre taalklousule van die Suid-Afrikaanse
grondwet
Koos Malan
Koos Malan: Departement Publiekreg, Universiteit van Pretoria

Opsomming
In ’n bydrae in SA Publiekreg/SA Public Law (ter perse) is uiteengesit dat die taalbepalings,
hierna “die taalklousule” genoem, vervat in artikel 6 van die Suid-Afrikaanse grondwet ’n
sterk diskresionêre karakter het. Die gesaghebbende interpreterende gemeenskap van hierdie
bepaling, wat hoofsaaklik kom vanuit die huidige toonaangewende Afronasionalistiese
stroming in Suid-Afrika, het derhalwe aansienlike beweegruimte om by wyse van hulle
besondere vertolking van hierdie klousule konkrete inhoud daaraan te verleen. Teen hierdie
agtergrond is dit van groot belang om te bepaal wat die sosiopolitieke kragte is wat in daardie
geledere werksaam is en wat gevolglik die konkrete inhoud van die bepaling via die
interpretasie daarvan bepaal. In hierdie ondersoek word aangetoon dat dieselfde kragte wat in
Suid-Afrika werksaam is, eweneens elders in Afrika aan die werk is. Die belangrikste van
hierdie kragte word vervolgens geïdentifiseer en ontleed. Daar word in die besonder op vier
hiervan gefokus: die kunsmatigheid van die staat in Afrika; die aard van politieke bewussyn
in Afrika in samehang met die aard van Afrika-nasionalismes; die populêre oortuiging dat
Engels (en die ander koloniale tale), anders as die inheemse tale, die weg baan om
ekonomiese en sosiale aspirasies te verwesenlik, en gevolglik ook as voertaal in die onderwys
verkies word; en laastens, dat die Afrikatale distansiërend met premoderniteit verbind word
teenoor Engels (en die ander koloniale tale) wat vereenselwigend met modernisering en
vooruitgang verbind word. Al vier hierdie kragte werk sterk ten gunste van Engels en
verengelsing, en teen die Afrikatale. Indien die Suid-Afrikaanse grondwet oor ’n taalklousule
beskik het wat in besonderhede uiteengesit het op welke wyse die inheemse tale hanteer en
bevorder moet word, kon dit ’n belangrike rol gespeel het om hierdie tale te ondersteun en
verengelsing teen te werk. Die diskresionêre taalklousule het egter juis die teenoorgestelde
uitwerking deur as’t ware die werking van hierdie kragte aan te help in plaas daarvan om dit
te verswak.
Trefwoorde: grondwetlike taalklousule, verengelsing, sosiopolitieke kragte (wat amptelike
taalgebruik beïnvloed), staat (kunsmatigheid van), politieke bewussyn, Afrika-nasionalisme,
Afrikanernasionalisme, taal van aspirasie, onderwystaal, moderniteit
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55

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012

An assessment of the forces impacting on the meaning and outcome of the discretionary
official language clause of the South African Constitution
Section 6 of the Constitution of the Republic of South Africa (the official language clause)
provides for eleven official languages. It then proceeds to create what on a proper analysis
amounts to a broad discretion for organs of state in relation to the actual treatment of the
official languages. (This aspect is fully explored in an article “The discretionary nature of the
official language clause”, SA Public Law / Publiekreg 2011, forthcoming). The way in which
this discretion has been exercised (in conjunction with some other factors) has decisively
steered South Africa in the direction of an official English monolingual state in all domains
of official language use.
The question which this article seeks to answer is why this has been happening. To answer
the question one needs to identify the forces that are causing organs of state to exercise their
discretion in this monolingual English fashion. The discretionary official language clause has
created space for these forces to determine the actual content of the official language
dispensation in South Africa. The same forces have also exerted a similar influence elsewhere
in African continent. The foremost of these forces are identified and assessed.
The artificiality of the state
Most African states are artificial creations of the erstwhile European colonial powers and
their boundaries are largely the result of the policies of these powers. Long after
decolonisation the political map of Africa remains the most visible and durable legacy of
erstwhile colonial domination. Hence the notion of nationality – of being Zambian,
Zimbabwean, South African, Nigerian, etc. - in the context of these artificial creations is
principally a consequence of the machinations of the colonial powers. In Africa nations
existed only in a territorial and not in a cultural or linguistic sense. South Africa also falls
within this pattern.
Since gaining independence African states have adamantly clung to these colonially imposed
state boundaries. Within these artificially created states, mostly devoid of the essential
commonalities of nationhood, African governments must also devise an official language
policy. In the face of menacing centrifugal forces of potentially tribal, ethnic and
accompanying linguistic tensions that could endanger the existence of African states,
governments take pains not to choose African languages that could unleash or exacerbate
inter-communal tension and rivalry. Instead, African governments rather opt for a tribally
“neutral” European link-language which, in the face of the absence of commonalities, serves
as a neutral ”nation-builder”, and as a medium for national, trans-tribal leadership.
African political consciousness and the nature of African nationalism
The African embrace of the former colonial languages, more particularly English, is much
more than a function of raison d’ état. African national political consciousness was created
through the medium of the English language. English provided the political vocabulary for
resisting colonial domination and for paving the way to political independence. The African
languages were not regarded as capable of doing that. They kept Africans divided in a
multitude of ethnic groups and tribes and prevented Africans from becoming conscious of
their common state of colonial subjugation and from developing an understanding, in
community with their fellow Africans, of their colonised condition. The European languages,
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and English in particular, acted as the redeemer for Africans – the means that could liberate
them from colonial control and lead them to political independence.
English was a prerequisite for leadership in Africa’s national movements. The elites of these
movements are also basically English-speaking. This also holds true for the African National
Congress (ANC) in South Africa, which is basically an English-speaking movement, or at
least a movement led by an English-speaking elite.
In this regard there is a fundamental difference between national political consciousness in
Africa in contrast to that of Europe. European national consciousness is mostly essentially
linguistic. The national consciousness of many of the communities were kindled by
consciousness of the national language in question, its perceived splendour and its expressive
abilities, and the accompanying development of the literatures of the various languages.
By contrast, African nationalisms do not have a linguistic basis. They are, rather, anticolonial. They dare not place emphasis on any particular African language and on its
development because that would place the state in mortal danger of being split up along
communal lines.
Language of aspiration and of education
Regarding the use of language, the foremost trend in education among the black parents and
pupils in South Africa has been to embrace English from the earliest possible stage. Even
though educationists are unanimous that children do best when instructed in the mother
tongue, black parents are equally unanimous in rejecting that opinion.
The trend elsewhere in previous British dominions in Africa is the same. If no African lingua
franca is available the only suitable course to take is a ”straight-for-English” approach,
especially if parents see English as a prerequisite for socio-economic advancement for their
children and press the school authorities to start English-medium education as early as
possible.
After 1994, when the African National Congress came to power in South Africa, the trend in
the education of African children slanted even more strongly towards English as the language
of instruction in school education.
Forsaking the tribal and the backward for progress and modernity
The proclivity for English has a strong social foundation in that English is commonly
favourably experienced among Africans across the continent. English is believed in many
African countries to possess certain attractive qualities. It is experienced as “beautiful”,
“rich”, “logical” and “sophisticated”. It is also stereotyped as “precise”, which is very highly
valued by Africans in the fields of science, technology and academic teaching. English is
seen as refined, sophisticated and superior, all concepts which refer to the superb quality of
the English language. English is also associated with the modernity, success and the
upwardly mobile educated cosmopolitan elite. It is widely believed that English is a personal
asset and an instrument to promote a personal career. The indigenous African languages are
no match for this. Some registers of these languages are not available in many of the African
languages and therefore English serves as the fall-back position. Modern terminology is often
lacking in the African languages, especially in the scientific and technical fields. It is often
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argued that the African languages will also not be able to develop terms currently lacking or
that such language would simply be too costly to develop. The African languages are often
experienced by Africans as pre-modern, rural and pre-literate, lacking a developed
vocabulary and literature, and suffering, if not from the reality, than at least from the
perception among Africans themselves, that these are tribal languages.
When English first came into contact with the African languages it met them as pre-literacy
languages. Africans acquired literacy through the medium of English (or one of the other
European languages) and not through their own languages. Many African literati also prefer
English as the only suitable or appropriate medium of literary expression.
These forces in favour of English are redoubtable. Even official languages clauses that seek
to protect and promote indigenous languages would face an uphill battle in achieving their
goal. However, if such clauses are strict, and set out in precise detail what is to be done in
support of the indigenous languages in the field, in the higher domains of language use, they
can nevertheless go a long way in protecting and promoting these languages. By contrast, a
widely open discretionary official language allows for strengthening instead of curbing
English monolingualism.
1. Die grondwetlike taalklousule
Artikel 6(1) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 wat in 1997 in
werking getree het (waarna voorts verwys word as die huidige of die 1996-grondwet), maak
voorsiening vir elf amptelike tale. In hierdie opsig volg dit in die voetspore van sy
onmiddellike voorganger, die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 200 van
1993 (hierna die tussentydse grondwet of die 1993-grondwet genoem), wat in die tydperk
vanaf 1994 tot 1997 van krag was en wat vir dieselfde elf tale voorsiening gemaak het.
Artikel 3 van die tussentydse grondwet het die eertydse bedeling van twee amptelike tale wat
sedert uniewording in 1910 bestaan het, beëindig. Volgens die algemene maatstaf van artikel
6 van die huidige grondwet moet die amptelike tale gelykheid van aansien (parity of esteem)
geniet en billik (equitably) behandel word. Artikel 6 belas die staat ook met die plig om
praktiese en positiewe stappe te doen om die status van die amptelike inheemse Afrikatale te
verhoog en hulle gebruik te bevorder. Hierdie artikel bevat ook bepalings wat verband hou
met die gebruik van die amptelike tale deur die nasionale regering en deur provinsiale en
plaaslike regerings.
Gedurende die onderhandelings wat tot die aanvaarding van die tussentydse grondwet gelei
het, was dit reeds duidelik dat die dominante kragte in die geledere van die African National
Congress (ANC) vasbeslote was om met die eertydse bedeling van twee amptelike tale –
Engels en Afrikaans – wat op ’n gelyke grondslag behandel is, weg te doen. Aanvanklik het
die ANC voorgestel dat verskeie van die Suid-Afrikaanse tale as amptelik erken kon word en
dat die bevoegdheid dan by die regering sou berus om enige van die amptelike tale aan te wys
wat vir die doel van die uitoefening van regeringsfunksies gebruik kon word. Later het die
ANC voorgestel dat al die Suid-Afrikaanse tale amptelike status moes geniet, maar dat een
daarvan as dokumentasietaal gekies sou word terwyl die ander, soos dit gestel is, beskerm en
bevorder sou word. Teen die einde van 1993, net voor die afhandeling van die
onderhandelings vir die tussentydse grondwet, wat die jaar daarna in werking getree het, het
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die ANC sy standpunt ten gunste van elf amptelike tale verander. Dit was waarop daar
uiteindelik in November 1993 ooreengekom is (Steyn 1995:104–15) en wat as artikel 3 in die
tussentydse grondwet opgeneem is en daarna ook in artikel 6 van die huidige grondwet
neerslag gevind het.
Die invoer van elf amptelike tale is tereg in sekere kringe met skeptisisme begroet. Dit is
onder meer gesien as ’n truuk aan die kant van die ANC om die saak ten gunste van die
behoud van Afrikaans as amptelike taal te uitoorlê en om Engels vir alle praktiese doeleindes
as die enigste amptelike taal in te voer. Die prominente Afrikaner-intellektueel en skrywer
Jaap Steyn het byvoorbeeld verduidelik dat elf amptelike tale eenvoudig nie prakties is nie
(Steyn 1993:106), terwyl Breyten Breytenbach die reëling oor die elf amptelike tale as
klugtig en ’n blote wegbereiding na eentaligheid beskou het. ’n Ander vooraanstaande
Afrikaanse skrywer, Abraham H. de Vries, en die akademikus F.I.J. van Rensburg het
soortgelyke oortuigings gehad (Steyn 1995:105, 117). Steyn verwys ook na Die Burger, wat
‘n verteenwoordiger van die Washington Post, Paul Taylor, aangehaal het wat verklaar het
dat niemand glo dat die toekomstige regering die elf amptelike tale sou gebruik nie en dat die
mees waarskynlike scenario is dat die taalreëling bloot aanleiding sou gee tot Engels as
prakties die enigste amptelike taal. Die grondwetlike taalbedeling was dus ’n blote truuk om
Afrikaans onregstreeks van sy amptelike status te stroop (Steyn 1995:177).
Nogtans het nie almal die skeptisisme gedeel nie en sommiges was daarvan oortuig dat ’n
bedeling van daadwerklike veeltaligheid aangebreek het. André P. Brink is ’n voorbeeld van
iemand wat nie besorg was nie, aangesien die regerende ANC na sy ervaring ’n sagte plekkie
vir Afrikaans het (Steyn 1995:117). Toe daar finaal op artikel 6 van die huidige grondwet
ooreengekom is, het destyds vooraanstaande Afrikaanssprekendes soos Fritz Kok, toe die
besturende direkteur van die Afrikaanse Taal en Kultuurverenging (ATKV), en Henno
Cronjé, destydse voorsitter van die Federasie van Afrikaans Kultuurverenigings (FAK)
gunstig daarop gereageer (Steyn 1996:272).
Vir die leidende historikus Hermann Giliomee was dit egter duidelik dat die destydse
regering in die ANC met ’n mededinger te kampe gehad het wat, net soos sy eweknieë elders
in Afrika, gretig was om Engels, die voormalige koloniale taal, tot die (enigste) openbare taal
te verhef, waar dit kon dien as die waarborg vir poste en status vir die swart elite en hulle
kinders (Giliomee 2003:644). Die historikus en politieke kommentator R.W. Johnson was
van mening dat die beleid van elf amptelike tale bloot geveins was. In Europa, het Johnson
opgemerk, was die Franse besorg dat die invoer van ’n derde amptelike taal noodwendig
daartoe sou lei dat Engels prakties die enigste amptelike taal van die Europese Unie (EU) sou
word. Die Franse het gelyk gehad, aangesien Engels inderdaad die oorheersende taal in die
EU geword het. Indien drie tale in die EU een taal beteken het, het Johnson aangevoer, dan
sou elf amptelike tale in Suid-Afrika gewis ook beteken dat Engels die enigste amptelike taal
van Suid-Afrika sou word (Johnson 2009:370). Die punt is dat namate al hoe meer tale
amptelike status kry, dit prakties net eenvoudig te moeilik raak om daadwerklike gelyke
behandeling vir almal te voorsien.
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2. Verengelsing sedert die inwerkingtreding van die Grondwet
Sedert die aanbreek van die era van elf amptelike tale in Suid-Afrika het die land vinnig in
die rigting van amptelike Engelse eentaligheid beweeg. Reeds teen die einde van die 1990’s
het daar uit die finale verslag van die Language Task Group(LANTAG), ’n taakgroep van die
Departement Kuns, Wetenskap en Tegnologie, getiteld Towards a national languages plan
for South Africa, ’n neiging tot Engels en tot Engelse amptelike eentaligheid geblyk. Engels
vervul die funksie van die sogenaamde ankertaal, wat deurlopend vir alle funksies gebruik
word, terwyl die ander tale bloot roterend of – nog minder – bloot sporadies aan die beurt
kom.
Engels is die enigste taal waarin alle nasionale wetgewing gepubliseer word, terwyl die
gebruik van Afrikaans vir hierdie doel drasties ingekort is en die ander amptelike tale
inderdaad ook nog geen noemenswaardige vordering getoon het nie (Malan 2008:59 e.v.).
Ondanks die grondwetlike opdrag dat die status van die Afrikatale verhoog en hulle gebruik
bevorder moet word, bestaan daar beduidende judisiële ondersteuning dat slegs Engels in
plaas van ook hierdie tale en Afrikaans vir die notulering van hofverrigtinge aangewend moet
word (Malan 2009:141 e.v.). Die staatsdiens adverteer uitsluitlik in Engels vir die vul van
vakante poste in staatsdepartemente – selfs in nie-Engelse (Afrikaanse) nuusblaaie. Voorts
het Engels sy posisie verder verskans in die onderwys, waar swart skoliere meer as ooit
tevore onderrig in Engels in plaas van die plaaslike Afrikatale ontvang (Malan 2010a:261
e.v.)
Die Afrikatale speel bykans geen rol as onderrigtaal in skole wat bygewoon word deur swart
leerlinge wat ’n Afrikataal as moedertaal het nie. In die era sedert 1994 het die Afrikatale se
posisie as universiteitstaal aan Suid-Afrikaanse universiteite eweneens merkbaar
agteruitgegaan. Akademiese departemente wat vir die onderrig van hierdie tale
verantwoordelik is, het in die tydperk beduidend gekrimp, vergeleke met hulle posisie voor
1994. Onder ’n grondwet wat voorgee om die Afrikatale te ondersteun, is dié tale ironies
genoeg tans swakker daaraan toe as in die eertydse bestel waar hulle nie amptelike status
geniet het nie. Mondli Makhanya, die redakteur van waarskynlik die land se mees
invloedryke koerant, die Sunday Times, betreur die klaaglike toestand van die Afrikatale in
die land (Makhanya 2008 en 2010). Ook die Konstitusionele Hof het na die jammerlike
situasie verwys dat ouers wat moedertaalsprekers van die Afrikatale is, verkies om hulle
kinders in Engels te laat onderrig in weerwil van die oorweldigende getuienis dat moedertaalonderrig verreweg die beste medium vir onderrig en die opdoen van kennis is (Head of the
Department of Education Mpumalanga and Another v Hoërskool Ermelo and Others 2010
(3) BCLR 177 (CC) para 50 193G-194A).
As ’n amptelike taal het Afrikaans, wat kragtens alle grondwette sedert Uniewording op
gelyke grondslag met Engels hanteer is, sedert 1994 konstant agteruitgegaan. Reeds in 2000
het een politieke kommentator verklaar dat Afrikaans nie meer ’n “staatstaal” is nie, en dit
ondanks die feit dat dit kragtens die grondwet amptelike status geniet (Venter 2000).
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Die menslike-hulpbronne-beleid van die regering is ook ’n faktor wat verengelsing sterk
ondersteun. Dié beleid staan onverskillig teenoor die taaldemografie en -voorkeure van
plaaslike gemeenskappe. Dit streef na die bereiking van nasionale verteenwoordigendheid in
alle georganiseerde lewensfere wat kragtens die huidige grondwet een van die
sleutelelemente van die regering se program van transformasie geword het. Hierdie program
het sedert die inwerkingtreding van die huidige grondwet tot die algemene verengelsing van
die staatsdiens gelei (Malan 2010b:427 e.v.). Gevolglik het Suid-Afrika grootliks ’n
Engelssprekende land geword, in die besonder op die gebied van taalgebruik in staats- en
regeringsake, met Engels as die oorheersende taal en die ooreenstemmende verwaarlosing
van die ander amptelike tale. Johnson (2009:71) merk heel tereg op dat Suid-Afrika sedert
1994 vinnig na die punt van ’n Engelssprekende land beweeg het.
Die sleutelvraag is hoe dit dan kon gebeur dat hierdie onbeteuelde amptelike Engelse
eentaligheid ingetree het binne ’n grondwetlike orde wat juis voorgee om vir die
teenoorgestelde voorsiening te maak.
Daar is baie verklarings vir verengelsing. Globalisering, meer bepaald ekonomiese
verengelsing, is natuurlik ’n belangrike faktor. Elektroniese kommunikasie en die internet is
betreklik nuwe verskynsels wat globalisering tans aanhelp en Engels as die gemeenskaplike
taal van globale ekonomiese betrekkinge ondersteun. Tog is toenemende globalisering nie ’n
nuwe verskynsel nie. Dit is reeds vir dekades, indien nie eeue nie, met ons. Ekonomiese
globalisering, selfs in sy huidige kragtige gedaante, kan derhalwe nie op sigself die enigste en
totale verklaring vir Suid-Afrika se oënskynlik onbeheerde verengelsing bied nie.
Daar is twee ander kragte wat ’n besonder belangrike rol veral in Suid-Afrika se voortstuwing
na amptelike verengelsing speel.
Die eerste is die diskresionêre aard van Suid-Afrika se amptelike taalklousule (artikel 6 van
die grondwet) waarop elders ingegaan is (Malan 2011). Hierdie bepaling maak nie
voorsiening vir streng voorskrifte van hoe die tale behandel moet word nie. Inteendeel, die
voorskrifte van hierdie bepaling is betreklik vaag en vestig ’n betreklik breë diskresie en
voortspruitende interpretasie-ruimte vir hoe wetgewers, die uitvoerende gesag en ander
staatsorgane wat met die amptelike tale gemoeid is, met betrekking tot hierdie tale mag
optree. In die afwesigheid van streng voorskrifte en maatstawwe het hierdie organe derhalwe
’n wye diskresie waar dit kom by die praktiese inhoud wat aan die amptelike taalbedeling
toegeken word.
Tweedens, gegewe die feit dat die amptelike taalklousule ’n beduidende diskresionêre
element het, is dit belangrik om te bepaal hoe die diskresie uitgeoefen word en veral om te
bepaal welke kragte bepalend is vir diegene wat die diskresie met betrekking tot die
amptelike tale uitoefen. Watter onderliggende kragte bepaal wat gelykheid van aansien en
billike behandeling in praktiese terme beteken? In die lig van sodanige breed-geformuleerde
grondwetlike maatstawwe rakende die hantering van die amptelike tale speel hierdie kragte
klaarblyklik ’n baie belangrike rol. Dit is hierdie kragte wat juis toenemende amptelike
Engelse eentaligheid meebring. Die diskresionêre aard van die taalklousule skep juis die
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ruimte vir hierdie kragte om die werklike inhoud en praktiese uitwerking van die amptelike
taalbedeling te bepaal. Indien daar strenger amptelike taalbepalings was, wat nie vir ’n breë
diskresie voorsiening gemaak het nie, sou hierdie kragte uiteraard nie so ’n belangrike rol
gespeel het in die verlening van daadwerklike inhoud aan die amptelike taalbedeling nie. Dit
sou die uitwerking van hierdie kragte ten minste gedeeltelik in toom kon hou. Die
diskresionêre aard van hierdie bepaling gee egter vryer teuels aan hierdie kragte, sodat dit
inderdaad ’n konkrete uitwerking op die taalbedeling het. Die diskresionêre aard van die
taalklousule is dus ’n faktor wat amptelike verengelsing fasiliteer.
Sommige van die kragte is polities en ander ekonomies en sosiaal van aard. In die bespreking
wat volg, word minstens sommige van hierdie kragte geïdentifiseer en toegelig. Soos dit uit
die bespreking blyk, het die einste kragte elders in Afrika ’n soortgelyke uitwerking. In die
bespreking sal die kragte ten gunste van verengelsing elders in Afrika gevolglik besondere
aandag kry, omdat dit belangrike insig bied vir die posisie in Suid-Afrika self.
Die meeste Afrika-state het die algemene struktuur van die taalbeleide wat hulle van die
eertydse koloniale heersers geërf het, behou (Bamgbose 1991:69; Heine 1992:23).
Dienooreenkomstig het die meeste Afrika-state ’n buitelandse, meer bepaald Europese, taal
as amptelike taal verklaar wat aangewend word as die medium vir regeringsbeheerde
nasionale kommunikasie in die domein van die staatsadministrasie en onderwys (met die
uitsondering van die eerste paar jaar van laerskoolonderwys). ’n Handjievol state het
amptelike status aan een of meer van die inheemse tale toegeken. Selfs in sommige van
hierdie state is daar egter ’n beduidende gaping tussen die amptelik-verklaarde taalbeleid en
die daadwerklike patrone van amptelike taalgebruik. Ofskoon die bevordering van die
inheemse tale die verklaarde doelwit van owerheidsbeleid is, bly regeringsbeheerde
kommunikasie beperk tot die buitelandse taal, wat óf die enigste óf een van enkele amptelike
tale is (Heine 1992:25) Gevolglik verskil die de facto-posisie merkbaar van dit waarvoor in
die grondwet voorsiening gemaak word.
3. Die kragte ten gunste van verengelsing – faktore wat die daadwerklike inhoud van die
amptelike taalbedeling bepaal of beïnvloed
Die kragte ten gunste van verengelsing bestaan in die opvattings en oortuigings van (die
meerderheid van) diegene wat vir die administrasie van die amptelike taalbedelings
verantwoordelik is. Ofskoon die onderhawige bespreking ’n onderskeid tussen hierdie kragte
tref, is hulle heg verweef en wedersyds ondersteunend.
3.1 Die kunsmatigheid van die staat
Op enkele uitsonderings na is die Afrika-state nie die skeppings van die mense van Afrika
nie. Inteendeel, Afrika-state en nasies in Afrika is meestal die kunsmatige maaksels van die
eertydse Europese koloniale magte, terwyl die staatsgrense eweneens die nalatenskap van die
koloniale beleid van hierdie moondhede is (Bamgbose 1991:10; 14). Met die koloniale
stormloop na Afrika gedurende die laat 19de eeu het koloniale magte grense arbitrêr
afgebaken in ooreenstemming met hulle eie voorkeure en na gelang van die magsverhoudings
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tussen die koloniale mededingers. Afrika se eie demografie en die wense van die mense van
Afrika het geen rol gespeel in die afbakening van die grense van die kolonies en die
opvolgerstate wat hierna tot stand gekom het nie (Mutua 1995:1113–76; sien ook in die
algemeen Brownlie 1979). Die state en die gepaardgaande grense is eenvoudig op die
inwoners afgedwing. Lank na dekolonisasie bly Afrika se politieke kaart steeds die mees
standhoudende en sigbare nalatenskap van die eertydse koloniale oorheersing van Afrika.
Dienooreenkomstig is die denkbeeld van nasionaliteit – naamlik om ’n Zambiër, Zimbabwiër,
Suid-Afrikaner, Nigeriër (DR), Kongolees, ens. binne hierdie kunsmatige state te wees –
hoofsaaklik die gevolg van die bedrywighede van voormalige koloniale moondhede.
Dit is teen hierdie agtergrond dat Meredith (2005:8) Abubakar Tafawa Balewa, die eerste
federale eerste minister van Nigerië, aanhaal wat verklaar het:
Since 1914 the British government has been trying to make Nigeria into one country,
but the Nigerian people are themselves historically different in their backgrounds, in
their religious beliefs and customs and do not show themselves signs of willingness to
unite […]. Nigerian unity is only a British invention.
In Afrika bestaan nasies slegs in ’n territoriale sin en het dit nie ’n bykomende kulturele en/of
taalkundige betekenis nie (Meredith 2005:8; sien ook Venter 1998:13). Minogue (1967:28–9)
verklaar gevolglik heel tereg dat die mees opvallende eienskap van nasionalisme in die AfroAsiatiese wêreld juis dit is dat daar dikwels hoegenaamd geen nasies bestaan nie:
The complex of peoples, races and religions which make up many such countries
gains virtually the only unity to which it may lay claim from the struggle for
independence. Arrived at independence, such countries are in danger of falling apart.
Suid-Afrika is soortgelyk. Toe Suid-Afrika in 1910 as Unie tot stand gekom het, was dit
sonder ’n nasie (Degenaar 1993:4). Gagiano (1990:32) verklaar spesifiek met betrekking tot
Suid-Afrika dat dit nie ŉ gemeenskap, pluraal of andersins, is nie, maar eerder ’n universum
van gefragmenteerde groepe wat dieselfde politieke, sosiale en ekonomiese ruimte binne ’n
gemeenskaplike gebied deel. Vir nasieskap in Afrika was die onderlinge bande van ’n
gemeenskaplike taal, kultuur, afkoms en historiese bewussyn, wat die noodsaaklike
bestanddele vir nasieskap is, net te swak, of geheel en al afwesig. Trouens, daar is stééds geen
Suid-Afrikaanse nasie nie (Giliomee 1991:67). Die voormalige president van Suid-Afrika,
Thabo Mbeki, het (toe in sy hoedanigheid as adjunkpresident) in ’n parlementêre toespraak
op 29 Mei 1998 verklaar dat Suid-Afrika steeds uit twee nasies – een wit en een swart –
bestaan (Mbeki 1998). Venter (1998:1, 2) gaan ook uit van die aanname van die niebestaan
van ’n Suid-Afrikaanse nasie.
Toe Afrika-state onafhanklik geword het, was hulle vasbeslote om tot elke prys die
staatsgrense wat op hulle afgedwing is, sonder enige verandering te behou. Ofskoon dié
grense deur die koloniale moondhede afgebaken is, het dit ’n bykans heilige karakter verwerf.
In verskeie leidende regsinstrumente in Afrika word die grense as permanent beskou en word
enige verandering daaraan verbied (artikel III(3) van die Handves van die Organisasie vir
Afrika-Eenheid (OAE) van 1963; resolusie AGH / RES 16(1): Resolution on the Intangibility
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of Frontiers,aangeneem op die eerste spitsberaad van staatshoofde van die OAE in Kaïro in
1964; artikel 4(c) van die Stigtingsakte van die Afrika-Unie (AU) van 11 Julie 2000).
Regerings en bevolkings in Afrika moet hulle weg binne hierdie kunsmatig-geskepte state en
nienasies vind. Binne hierdie afgedwonge kunsmatige strukture, meestal ontdoen van die
gemeenskaplikhede van nasieskap, moet hulle ook ’n geskikte taalbeleid probeer bedink. In
die aangesig van gevaarlike verdelende kragte soos stam- en etniese verdelings, wat maklik
tot grootskaalse onstabiliteit kan lei wat die bestaan van hierdie state in die gedrang kan
bring, was daar vir Afrika-regerings net een redelike keuse beskikbaar. Dit was om die
grootste moontlike sorg aan die dag te lê om nie enige Afrikataal of -tale as amptelike taal te
kies nie, want dit kon juis hierdie potensieel verdelende kragte loslaat wat tot
intergemeenskapspanning en -stryd kon lei. In plaas daarvan moes regerings eerder ’n
“neutrale” Europese taal kies wat, afhangende van die koloniale geskiedenis van die betrokke
Afrikastaat, Engels, Frans of Portugees kon wees (De Varennes 1996:108; Bamgbose 1991:
23).
’n Baie kragtige neiging in talle Afrika-state is daarom dan juis dat die koloniale tale dikwels
as besonder positief beskou word, nie alleen vanweë hulle nuttigheidswaarde nie, maar ook –
heel blatant – vir hulle potensiële waarde om plaaslike identiteite te onderdruk en nuwe
nasionale identiteite te kweek (Herbert 1992:14).
Ook Mazrui (1975) beklemtoon hierdie aspek. Hy verduidelik dat aangesien die proses van
nasiebou (vanweë die afwesigheid van nasies) kritiek belangrik vir Afrika-state is, alle
moontlike aspekte van die openbare lewe wat vir dié doel beskikbaar is, ter ondersteuning
van nasiebou aangegryp moet word. Dit sluit juis die taalfaktor in. Die keuse van ’n
Afrikataal as amptelike taal, sê Mazrui, kan die voortbestaan van die nasiestaat in Afrika
bedreig, aangesien dit baie seldsaam is, soos in die geval van Somalië, waar die hele
bevolking dieselfde moedertaal deel. Die logiese keuse in die voormalige Britse kolonies is
derhalwe om Engels as die enigste sogenaamde etnies neutrale taal as amptelike taal te kies
(Mazrui 1975:102).
Hage Geingob, ’n prominente Namibiese politikus, het die keuse van Engels as amptelike taal
vir Namibië (en baie ander Afrika-state ) baie insiggewend soos volg saamgevat:
The aim of introducing English is to introduce an official language that will steer the
people away from linguo-tribal affiliations and differences and create conditions
conducive to national unity in the realm of language. (Aangehaal deur Alexander
1989:44)
In die nasiestaat word taaldiversiteit dikwels as ’n versperring in die weg na die integrasie
van bevolkings gesien (Herbert 1992:2). Daarteenoor dien Engels as ’n nasiebouer (Mazrui
1975:98) en as ’n faktor wat juis as ’n teenvoeter vir potensieel verdelende en ontwrigtende
kragte kan dien indien ’n nieneutrale Afrikataal as amptelike taal gekies sou word.
Bowendien is Engels sterk selfs in state waar daar wel, soos in Oos-Afrika, ’n plaaslike
lingua franca beskikbaar is (Mazrui 1975:98).
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As die enigste beskikbare lingua franca in talle Afrika-state dien Engels as die medium vir
politieke leierskap oor stam- en etniese grense heen en as die bindstof vir ’n enkele staatlike
identiteit. Engels dien derhalwe as ’n voorwaarde vir nasieskap en gevolglik ook vir die
instandhouding van stabiliteit van baie Afrika-state (Mazrui 1975:97).
Die amptelike taalklousule van Suid-Afrika, wat vir elf amptelike tale voorsiening maak,
suggereer dat die posisie in Suid-Afrika anders daar mag uitsien as die posisie elders in
Afrika, waar die eertydse koloniale tale, en by name Engels, so oorheersend as amptelike taal
is. Suid-Afrika staar egter soortgelyke uitdagings in die gesig as hierdie state. In die
afwesigheid van ander gemeenskaplike faktore plaas dieselfde noodsaak vir ’n gedeelde
nasionaliteit Engels ook sterk op die voorgrond as die gemeenskaplike medium vir so ’n
gedeelde Suid-Afrikaanse nasieskap. ’n Soortgelyke behoefte aan die vestiging van ’n
gemeenskaplike Suid-Afrikaanse nasieskap het ook daartoe bygedra dat Engels as die enigste,
of ten minste die belangrikste, amptelike taal in die huidige grondwetlike orde op die
voorgrond getree het, terwyl die ander ver agter gebly het.
Engels vervul ook die rol van neutrale nasiebouer in die staatsdiens, die weermag en
polisiemagte in die voormalige Britse dominiums. Die gemeenskaplike gebruik van Engels as
die skakeltaal is ’n noodsaaklike voorwaarde vir die funksionering van hierdie instellings,
wat hulle personeel uit moedertaalsprekers van verskeie plaaslike Afrikatale trek. Die
staatsinstellings in talle van hierdie state is deurtrek van ’n magdom gedetailleerde regulasies,
naas formele reëlings met betrekking tot die amptelike status van die tale, wat vaardigheid in
Engels vereis ten einde dit vir hierdie instellings moontlik te maak om hoegenaamd te kan
funksioneer (Schmied 1991:23–4).
Dieselfde geld vir Suid-Afrika, waar alle staatsorgane – die polisie, staatsdiens en weermag –
veral vir hulle formele kommunikasie vaardigheid in Engels vereis en op die keper beskou
Engelstalige instellings is. Steyn (1995) het inderdaad voorspel dat dié dinge ook in SuidAfrika sou gebeur. Die Afrikanisering van die staatsdiens, het hy verklaar, sou ook
verengelsing meebring (Steyn 1995:16). Steyn se voorspelling het ’n soliede grondslag
gehad, aangesien dit onder andere gegrond was op die ervaring met staatsdienste van die
eertydse swart tuislande, wat kragtens die beleid van die eertydse blanke minderheidsbewind
voor 1994 onafhanklik geword het. Al hierdie tuislande was taalkundig homogeen en elkeen
het ’n enkele Afrikataal tot hulle beskikking gehad waarin die staatsadministrasie kon
geskied: Transkei en Ciskei het isiXhosa gehad, Bophuthatswana seTswana, en Venda
Tshivenda. Die grondwette van die eertydse tuislande het ook die betrokke tale as amptelike
tale in hulle onderskeie taalklousules ingesluit (artikel 41 van die Republic of Transkei
Constitution Act, No. 15 van 1976; artikel 8 van die Republic of Ciskei Constitution Act, No.
20 of 1981; artikel 5 van die Republic of Bophuthatswana Constitution Act, No. 18 of 1977;
en artikel 5 van die Republic of Venda Constitution Act: 1979). Nogtans het Engels
beduidende vordering ten koste van die betrokke Afrikatale gemaak. Ofskoon die betrokke
Afrikataal vir mondelinge kommunikasie tussen lede van die publiek (of tussen amptenare en
lede van die publiek) gebruik is, is Engels vir die doel van skriftelike kommunikasie en
formele kommunikasie tussen amptenare gebruik (Schuring 1992:260).
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Die instrumentaliteit van Engels is ook nie tot individuele Afrika-state beperk nie. Lank voor
dekolonisasie was dit juis Engels wat Afrika-nasionaliste in staat gestel het om ’n breë
solidariteit onder nasionalistiese bewegings in verskeie Afrika-state (toe nog kolonies) te
smee, asook met Afrikane buite Afrika, soos mense in die Wes-Indiese Eilande, en AfroAmerikaners. Sodoende het Engels meer as enige ander Europese of Afrikataal PanAfrikanisme moontlik gemaak. Engels het bygedra tot die aankweek van ’n gemeenskaplike
politieke identiteit onder die Britse kolonies in Afrika en het tegelyk Afrika-nasionaliste in
staat gestel om hulle saak aan die wêreld te stel (Mazrui 1975:45–6; 94–5).
3.2 Afrika politieke bewussyn en die aard van Afrika-nasionalisme
Die algemene toe-eiening van die koloniale tale in Afrika, in die besonder van Engels, is nie
bloot ’n kwessie van raison d’ état nie. Die vereenselwiging met Engels is trouens veel meer
intiem as om dit bloot as ’n instrument vir nasiebou en die beskerming van die staat aan te
wend. Engels was inderwaarheid die skepper van ’n gemeenskaplike politieke bewussyn in
die geledere van die intelligentsia in die eertydse koloniale dominiums. Engels het as’t ware
geboorte aan Afrika-nasionalisme geskenk. Die moderne nasionale politieke bewussyn in
Afrika-state is deur die medium van Engels in die lewe geroep. Engels het die politieke
woordeskat vir die weerstaan van koloniale dominasie en die wegbereiding na politieke
vryheid en onafhanklikheid verskaf. Die Afrikatale self was nie hiertoe in staat nie. Die tale
het Afrikane in ’n veelheid van stamme en etniese groepe verdeeld gehou en sodoende
inderwaarheid verhoed dat Afrikane bewus kon raak van hulle gemeenskaplike koloniale
onderhorigheid. Die verskeidenheid tale het verhoed dat Afrikane ’n begrip, gemeenskaplik
met mede-Afrikane in dieselfde kolonies, van die onaanneemlike koloniale toestand waarin
hulle verkeer het, ontwikkel. Die stamtale (of etniese tale) was ’n verdelende krag en ’n
struikelblok in die weg na die ontwikkeling van ’n gemeenskaplike nasionalisme.
Die koloniale tale, meer bepaald Engels, het as’t ware die rol van ’n verlosser vir Afrikane
vervul – die instrument waarmee hulle van koloniale beheer verlos kon word en politieke
onafhanklikheid kon verwerf. Engels was die gemeenskaplike bevryder vir Afrikane wat
andersins – as hulle aan die stamtale bly kleef het – sou gefaal het om hierdie bewussyn te
ontwikkel en die roete na politieke bevryding te vind. Engels het ’n gemeenskaplike
bewussyn van koloniale onderhorigheid en ’n transetniese Afrika nasionale antikolonialisme
bewerkstellig (Mazrui 1975:45–6). Op hierdie wyse was Engels ’n sleutelfaktor in die
vorming van ’n politieke en nasionale bewussyn in Afrika. Dit het die hoofmedium van die
uitdrukking van Afrikane se morele en regsaansprake geword (Mazrui 2004:57). Dit is wel
waar dat sommige van die onderskeie stamme en stamlede hulle ook teen kolonialisme verset
het, maar die weerstand het nasionalisties geword eers toe die koloniale taal as die medium
vir die weerstand ingespan is. Dit was eers toe dat die nasionalisme ’n nasionale (koloniewye) en transetniese karakter aangeneem het. Die weerstand teen koloniale oorheersing,
verduidelik Mazrui (1975:48), het “nasionalisties” geword eers toe die leiers Engelssprekend
geword het:
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When the Ashanti, the Masai or the Kikuyu harassed the intruders with spears three or
four centuries ago they were “hostile natives”. But when they came to attack colonial
rule in “sophisticated” language they became nationalists. In a variety of ways the
English language was an important casual factor in the growth of African national
consciousness.
Een van die kragte (ten minste na die oordeel van sekere waarnemers) wat Engels besonder
bruikbaar gemaak het as ’n voertuig vir nasionalisme in Afrika, is dat dit ’n paslike politieke
woordeskat verskaf het vir die ontluiking van ’n politieke bewussyn onder Afrikane (Mazrui
1975:87). Engels was, net soos die ander koloniale tale, die taal van menseregte wat die
middel gebied het om ’n antikoloniale stryd met die aanwending van Westerse liberale
ideologie te voer (Mazrui 2004:52). Engels en die ander Europese tale het dit derhalwe vir
Afrika-nasionaliste moontlik gemaak om ’n meer komplekse en gesofistikeerde politieke
stryd te kan voer:
As political activity became more complex the need for a new language to cope with
it became more pressing. Basic notions like “vote”, “local government”, “responsible
government” and “constitution” sometimes needed to be rendered into African
languages. (Mazrui 1975:99)
Die taal van regte wat gedurende die antikoloniale stryd gebruik is, was op sigself die
nalatenskap van die koloniale heersers. Die politieke diskoers (van regte) is omsluit in
Westerse liberale ideologie. Die diskoers van menseregte is in die geheel in Westerse
taalidioom geklee (Mazrui 2004:52, 56). Mazrui (2004:63) merk in hierdie verband op:
“Most African languages, therefore, have remained poor in constitutional vocabulary, lacking
even such basic terms as ‘fundamental law’, ‘the bill of rights’, ‘the right to privacy’, ‘civil
liberties’, or ‘secular state’.”
Dit plaas die verlossende aard van Engels in die Afrika politieke ervaring duidelik op die
voorgrond. Stamme en stam- en etniese tale kon nie nasionale bewussyn wakker maak nie.
Die toevlug moes na die wapenrusting van die koloniale heersers – Engels met sy kragtige
politieke woordeskat – geneem word om die koloniale meesters teë te gaan.
Engels was dus die neutrale transetniese medium vir antikoloniale nasionalistiese bewegings
in die voormalige Britse kolonies. In hierdie konteks was ’n goeie kennis van Engels
noodsaaklik vir politieke leierskap in die nasionale bewegings (Mazrui 1975:96). Die elites
van hierdie bewegings was ook basies Engelssprekend. Dieselfde geld die ANC in SuidAfrika (Johnson 2009:371) wat basies ’n Engelssprekende beweging is, of dan ten minste ’n
beweging onder die leiding van ’n Engelstalige elite. Met ondersteuning vanuit alle etniese en
taalgemeenskappe kan die ANC natuurlik nouliks anders as om juis hierdie karakter aan te
neem. Dit het as’t ware geen ander keuse as om Engels as die gemeenskaplike neutrale
transetniese taal te gebruik nie. By openbare geleenthede mag gehore van tyd tot tyd in
Afrikatale toegespreek word, en in die wetgewer mag ’n paar woorde in een van die
Afrikatale gepraat word, maar wesenlik is die beweging, net soos sy eweknieë in ander
eertyds Brits-gedomineerde gebiede, ’n tipiese Afrika-nasionalistiese beweging wat homself
deur die medium van Engels artikuleer.
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In hierdie opsig is daar ’n grondliggende verskil tussen die Afrika nasionale identiteite en
Afrika-nasionalismes teenoor die Wes-Europese nasionalismes. Laasgenoemde was wesenlik
in die taal van die betrokke nasionale gemeenskap geanker en was as sodanig linguistieke
nasionalismes. Een van die belangrikste bestaansoorsake van hierdie nasionalismes was die
bewuswording by die betrokke gemeenskappe van hulle taal, en van wat beleef is as die taal
se prag, sy uitdrukkingsvermoë en die gepaardgaande letterkundes van die betrokke tale (vgl.
bv. Kohn 1944:130, 132, 143,153, 204, 229–32, 348, 429–33, 484, 496–7, 513–4 en 527–34,
asook die opmerking van Hobsbawn 1994:179–81). ’n Gemeenskaplike letterkunde in die
betrokke nasionale taal het ’n sin vir ’n gedeelde lidmaatskap van die betrokke
taalgemeenskap by die lede daarvan in die hand gewerk. Die nasionale literatuur (in die
gemeenskaplike eie taal) skep en onderhou in ’n objektiewe sin ’n eiesoortige gemeenskap
waartoe die lede van die gemeenskap behoort en waarmee die lede hulleself onderling
vereenselwig, selfs al ken hulle mekaar nie en selfs al het hulle geen kontak met mekaar nie.
Die letterkunde in die betrokke taal is derhalwe ’n objektiewe sintuiglik-beleefbare simbool
van die gemeenskap se daadwerklike bestaan. Vir so lank as wat daardie literatuur groei,
bestaan die betrokke gemeenskap voort en is die letterkunde juis simbolies van die
voortbestaan daarvan; en hoe ryker daardie literatuur is, hoe meer genres dit insluit, des te
gesonder en ryker is die betrokke gemeenskap. Literatuur – veral sekere genres – het ’n
permanente karakter. Dit oorleef die skrywer, of meer korrek, dit gee as’t ware postuum
nuwe lewe aan die skrywer. Gevolglik smee literatuur hegte bande tussen die huidige en die
vorige geslagte, wat nie meer hier is nie, en voldoen dit terselfdertyd aan die voorwaarde vir
die voortgang van die gemeenskap deur die bande wat die literatuur met die toekomstige
geslagte kan skep. Met mondelinge oorlewering kan mondelinge kulture iéts in dier voege
doen, maar nie naastenby met dieselfde of vergelykbare doeltreffendheid en sekerheid as ’n
kultuurgemeenskap met sy eie vrugbare literatuur nie. Literatuur is derhalwe in ’n besonder
letterlike en objektiewe sin die lewende monument van ’n (taal)gemeenskap se eertydse,
huidige en toekomstige bestaan, voortbestaan en groei.
Die Europese tale is ontwikkel om alle moontlike funksies van taal te vervul, meer bepaald
die sogenaamde hoër en openbare funksies van regering, openbare administrasie, regspleging
en onderwys. Elkeen van hierdie nasionalismes het hom juis deur middel van sy eiesoortige
taal – en in ’n baie tasbare sin deur sy literatuur – onderskei. Hulle elkeen het ryk
letterkundes in alle genres ontwikkel. (’n Omvattende taalgebaseerde politieke filosofie is vir
die eerste maal deur Johann Gottfried Herder uitgewerk. Sien hieroor onder andere Minogue
1967:57–61; Kedourie 1993:56–64; Kohn 1944:429–33 en elders.)
Afrikanernasionalisme val volkome binne hierdie kategorie. Dit het ook sy bestaan te danke
aan ’n bewuswording van die eie taal, Afrikaans, en die voortspruitende ontwikkeling van ’n
eie letterkunde. As een van die hoofkragte wat Afrikaner-nasionaliteit tot stand gebring het, is
daar enorme energie bestee in die ontwikkeling van Afrikaans as ’n moderne literêre taal wat
juis daartoe in staat is om al die hoër taalfunksies te vervul. Dit het ontwikkel in ’n taal van
onderwys, met inbegrip van hoër onderwys, wetenskap, tegnologie en regering. Daar is baie
gesag vir Afrikanernasionalisme as juis ’n taalnasionalisme (vgl. veral in die algemeen
Zietsman 1992).
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Presies die teenoorgestelde geld die nasionaliteit en nasionalisme in Afrika. Hulle het juis nie
’n taalgrondslag nie en is inteendeel antikoloniale nasionalismes. Afrika kan dit nie bekostig
om die klem op enige van die Afrikatale en die ontwikkeling daarvan te plaas nie, aangesien
dit die staat blootstel aan die ernstige gevaar om langs taal-, stam- en etniese grense te
verbrokkel. Die grense van Afrika-nasionaliteit val in die eerste plek saam met die
staatsgrense wat deur die voormalige koloniale moondhede afgebaken is, en nie saam met
taalgrense, soos dikwels die geval is ten opsigte van nasionalismes in Europa nie. Terwyl
Europese nasionalismes hulself onderskei deur die koestering, beskerming, ontwikkeling en
die uitbreiding van die gebruik en verhoging van die aansien van die eie taal in teenstelling
met ander tale, onderskei Afrika-nasionalismes hulle daarin dat hulle júis ’n ander, neutrale
en gemeenskaplike – koloniale – taal in plaas van die eie taal omhels. Taal-nasionalismes
koester die eie taal en poog om dit vir algemene aanwending te ontwikkel; die nietalige
Afrika-nasionalismes onderspeel die gebruik van die eie tale, in die besonder met betrekking
tot die vervulling van openbare funksies. Anders as die Europese nasionaliteite met hulle ryk
letterkundes het die Afrikatale juis weer baie beperkte of geen letterkunde nie en die
gemeenskappe kom dienooreenkomstig, anders as in die geval van die Europese
nasionaliteite, ’n objektiewe bestaan in die gestalte van ’n letterkunde kort. As dit wel bestaan
het, sou dit per slot van rekening geheel teenstrydig gewees het met die basiese aard van
antikoloniale nasionalisme, wat juis van die onderspeling van die eie tale afhanklik is.
Wat taal betref, is die posisie van Afrika-nasionalismes ook anders as die posisie in
voormalig gekoloniseerde gebiede in Asië. In dié verband merk Mazrui (1975:15) op dat daar
oor die algemeen minder taalnasionalisme in Afrika waarneembaar is as in plekke soos
Maleisië, Indië en Bangladesj.
Dit is teen die agtergrond van hierdie geheel uiteenlopende spesies van nasionalisme en
nasionaliteit dat daar op die taalklousule vervat in artikel 6 van die grondwet ooreengekom is.
Aan die een kant was daar die Afrika-nasionalisme van die ANC met sy tipiese Afrikanasionalistiese voorkeur vir Engels en die ooreenstemmende agterlaat van die eie tale; aan die
ander kant was daar Afrikaner-nasionalisme met, daarteenoor, weer sy besondere voorkeur
vir die eie taal, naamlik Afrikaans, en dus juis nie vir Engels nie.
Die respons van hierdie twee nasionalismes op Engels verskil reëlreg. Die swart intelligentsia
het Engels as basies die enigste openbare taal aanvaar. Nasionalistiese Afrikaners,
daarenteen, het weer ’n projek onderneem om die eie kultuur wat onder andere in Afrikaans
gewortel is, in ’n openbare taal (langs ander tale) te ontwikkel (Giliomee 2003:662). Sonder
kennis en begrip van die uiteenlopende aard van die twee nasionalismes en hulle onderskeie
opvattings oor taal, wonder Afrikaners dikwels hoe dit dan moontlik is dat swart SuidAfrikaners blykbaar nie veel waarde heg aan die ontwikkeling van hulle eie tale nie.
Daarteenoor is swartes, op grond van ’n soortgelyke wanbegrip, dikwels verbaas oor wat
hulle beskou as Afrikaners se verknogtheid aan hulle stamtaal – Afrikaans.
In die afwesigheid van ’n behoorlike ontleding van die amptelike-taal-klousule mag dit lyk of
die klousule ’n vergelyk is wat albei hierdie oortuigings in ag neem: aan die een kant is
Engels nie die enigste amptelike taal soos wat die Afrika-nasionaliste en die ANC wou gehad
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het nie; aan die ander kant het Afrikaans ook sy eertydse gelyke posisie wat dit tot voor die
inwerkingtreding van die huidige grondwet gehad het, verloor (afdeling 2.2 in Malan 2011).
Amptelike status is toegeken aan elf tale, wat gelykheid van aansien moet geniet en billik
behandel moet word. Dis egter juis hier waar die knoop lê, want Afrika-nasionaliste en
Afrikaner-nasionaliste sal klaarblyklik totaal uiteenlopende betekenisse aan die begrippe
gelyke aansien en billike behandeling van die amptelike tale toeken.
Die betekenis van hierdie konsepte hang ten slotte af van die vertolkers daarvan – van hulle
oortuigings en sentimente en van die onderliggende kragte wat bepalend vir hierdie
oortuigings en sentimente is. In die aanloop tot die huidige grondwetlike orde in Suid-Afrika
was dit ’n voldonge feit dat die Afrika-nasionaliste onder die leiding van die ANC die nuwe
heersende magselite in Suid-Afrika sou wees. Hulle sou wetgewende en uitvoerende
oorheersing geniet en personeel wat staatsorgane sou beset, sou hoofsaaklik uit hulle geledere
kom. Hulle sou derhalwe die interpretasiegesag geniet om te bepaal wat hierdie maatstawwe
in die praktyk beteken en om dus konkrete betekenis te verleen aan die land se ampteliketaal-bedeling. Gelykheid van aansien en billike behandeling word derhalwe deur die prisma
van Afrika-nasionalisme gefilter en ’n betekenis word daaraan toegeken wat strook met die
oortuigings, sentimente en voorkeure van Afrika-nasionalisme, met ander woorde in
ooreenstemming met die faktore wat tot dusver bespreek is en hier onder verdere aandag kry.
Volgens hierdie oortuigings het Engels Suid-Afrika se primêre of enigste werklike amptelike
taal geword; Afrikaans het sy posisie verloor en het deurlopend as amptelike taal – vir die
doel van regering en onderwys in die besonder – agteruitgegaan, terwyl die amptelike
Afrikatale kragtens die huidige grondwet geen merkbare vordering in vergelyking met hulle
posisie voor die inwerkingtreding van die grondwet getoon het nie.
Op die keper beskou is die amptelike-taal-klousule derhalwe geen kompromie nie. Die
Afrika-nasionaliste het eenvoudig hulle doel meer subtiel en langs ’n omweg bereik. Hulle
het besef dat die gesag om die amptelike-taal-klousule te interpreteer by hulle as die nuwe
magselite sou berus en was derhalwe volkome tevrede om tot welklinkende, breedgeformuleerde, diskresionêre bepalings van artikel 6 toe te stem, wel wetende dat hulle self,
as die draers van die nodige interpretasiegesag, uiteindelik konkrete betekenis daaraan sou
verleen. Op hierdie wyse is die eertydse Nasionale Party-leiding deur hulle skerpsinniger
Afronasionalistiese opponente uitoorlê.
3.3 Die taal van aspirasie en taal van onderwys
Met betrekking tot taalgebruik in die onderwys onder swart leerlinge en ouers was die
oorheersende neiging in Suid-Afrika in die dekades vanaf 1910 tot 1985 om vanaf die vroegs
moontlike ouderdom op Engels as voertaal aan te dring en terselfdertyd die Afrikatale as
voertale in die onderwys vir die sprekers van hierdie tale te verwerp (Hartshorne 1987:62
e.v.). “African opinion” het volgens Hartshorne (1987:70) nooit met die gedagte versoen om
die moedertale verder as standerd 2 (graad 4) te gebruik nie. Ofskoon opvoedkundiges
eenstemmig is dat dit in die beste belang van kinders is om in hulle moedertale onderrig te
word, was swart ouers ewe eenstemmig in die verwerping van hierdie oortuiging. Een van die
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eerste wette wat die Transkeise nasionale vergadering ná die verkryging van selfregering in
1963 deurgevoer het, het dienooreenkomstig bepaal dat die moedertaal nie ná die eerste vier
jaar van laerskoolonderwys vir onderrig gebruik mag word nie; slegs Engels mag vir die doel
gebruik word (Hartshorne 1987:70). Die algemene neiging in die ander eertydse swart
tuislande was soortgelyk. Buite die tuislande het swart ouers ook oor die algemeen daarop
aangedring dat Engels so vroeg as moontlik in skoolonderrig as voertaal gebruik moes word
(Hartshorne 1987:74–5).
Op grond van die keuse van die gebruikers self is ’n stelsel van onderrig in Engels dus vanaf
standerd 3 gevolg (Hartshorne 1987:77). In die besonder was die gemoderniseerde
(“verwesterste” in die taal van Giliomee en Mbenga 2007:320) professionele swart
middelklas sterk afwysend teenoor moedertaal-onderrig.
Elders in voormalige Britse dominiums in Afrika was die neiging dieselfde. Ouers het
eweneens daarop aangedring dat hulle kinders in Engels onderrig moet word (Schmied
1991:104). Op sommige plekke in Afrika word Engels as die enigste geskikte onderwystaal
beskou. Sommige Afrika-state en sommige gebiede in dié state moet noodwendig Engels
reeds vanaf die eerste skooljaar gebruik, aangesien hulle dit onmoontlik vind om enige van
die inheemse tale hiervoor aan te wend. Die inheemse tale het dikwels min
moedertaalsprekers, is nie gestandaardiseer nie en het ’n baie geringe aanwending as
skryftale. Óf owerhede kan nie ooreenkom welke inheemse taal om te gebruik nie, óf hulle
huldig bloot die mening dat die Afrikatale (nog) nie oor die tegniese woordeskat beskik om in
die onderwys aangewend te word nie. Na onafhanklikwording het die nuwe Afrika-state nie
soseer nuwe beleid oor taal in die onderwys gemaak nie, maar bloot die beleid wat deur die
eertydse koloniale heersers gevolg is, verder gevoer. Soos Bamgbose (1991:69) dit stel:
Language in education provides the best illustration of what has come to be known as
the inheritance situation, how the colonial experience continues to shape and define
post-colonial problems and practices. Thus, while it would seem that African nations
make policy in education, what they actually do is to carry on the logic of the policies
of the past.
Wat gevolglik gebeur het, was dat daar ná dekolonisasie net verder van die moedertale in die
onderwys wegbeweeg is, ten gunste van die sogenaamde taal van wyer kommunikasie, wat,
afhangende van die betrokke koloniale geskiedenis, Engels, Frans of Portugees was. Daar
was derhalwe geen wegbeweging van die eertydse koloniale tradisie nie, maar eerder ’n
verdere versterking daarvan op die gebied van taalgebruik, in die besonder in die onderwys.
Die koloniale tale word tans nog meer as voor onafhanklikwording in Afrika verkies
(Phillipson 1992:28). Gevolglik verklaar Bamgbose (1991:71): “The overall effect of
historical constraint is that African countries remain prisoners of the past.”
Selfs op mikroskaal is dit soms moeilik om ’n Afrikataal as voertaal te gebruik, aangesien
skole se voedingsgebiede taalkundig so heterogeen is en nie een van die taalgroepe bereid is
om te aanvaar dat enige van die ander Afrikatale as voertaal verkies word nie. In die
afwesigheid van enige Afrikataal as lingua franca is die enigste uitweg ’n straight-for-
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English-benadering. Dit gebeur veral dikwels wanneer ouers Engels as ’n middel tot, of ’n
voorwaarde vir, sosio-ekonomiese vooruitgang vir hulle kinders beskou en druk op die
onderwysowerhede plaas om Engels so vroeg as moontlik as voertaal te begin gebruik. In
privaatskole is die neiging dieselfde. Die straight-for-English-benadering reeds op
laerskoolvlak kom wyd voor, veral in etnies gemengde gebiede in laerskole in Zambië,
Kenia, Namibië, Wes-Kameroen, Sierra Leone en Gambië (Schmied 1991:100).
Op die gebied van die onderwys is Engels aantreklik selfs in lande sonder ’n geskiedenis van
Britse koloniale heerskappy. In etlike Franssprekende state in Wes-Afrika moet leerlinge
Engels leer, aangesien die bevolkings van hierdie state hegte verbintenisse met hulle
Engelssprekende bure het (Schmied 1991:101). Engels word ook as voertaal in volwasse
onderwys gebruik op grond van die oortuiging dat dit die betrokke volwassenes met die
nodige ekonomiese en beroepsvoordele toerus, of omdat dit hulle in staat stel om hulle
kinders wat in Engels onderrig word, beter te verstaan (Schmied 1991:101).
Na 1994, toe die ANC in Suid-Afrika aan bewind gekom het, het die neiging ten gunste van
die gebruik van Engels as voertaal vir die onderrig van swart kinders verdere stukrag gekry.
Die getuienis hiervoor is die oorweldigende getalle leerlinge wat vanaf ’n vroeë ouderdom in
Engels onderrig word (vgl. bv. Malan 2010a:278). In weerwil van die grondwetlike vereiste
in artikel 6(2) van die huidige grondwet dat die status van die Afrikatale verhoog en die
gebruik daarvan bevorder moet word, het die ANC-regering in gebreke gebly om enigiets
hieromtrent te doen. Trouens, onder ANC-bewind en met die goedkeuring van sy
ondersteunerskorps het Engels sonder twyfel net verder vordering ten koste van die
Afrikatale en Afrikaans op die gebied van onderwys gemaak.
Afgesien van die negatiewe belewenis van die Afrikatale in teenstelling met die gunstige
ervaring van Engels onder Afrika-bevolkings, wat in afdeling 3.4 hier onder toegelig word, is
daar ook ’n ander krag wat nadelig op die Afrikatale inwerk. Dit is die gebrekkige
standaardisering van die Afrikatale en die gepaardgaande probleme wat dit vir hierdie tale as
voertale in die onderwys meebring. Daar is opgemerk dat dit betreklik moeilik is om ’n
duidelike onderskeid tussen Setswana en Sepedi (Noord-Sotho) te tref. Daarbenewens is daar
ook soveel taalverskeidenheid in Sepedi self dat dit vrae laat ontstaan oor die bestaan van
Sepedi as ’n outonome taal. Nie een van die dialekte in Sepedi is sterk genoeg dat dit as
standaard vir die taal kan dien nie. Juis om dié rede word die mening gehuldig dat die gedagte
van Sepedi as ’n duidelik onderskeibare taal eintlik fiktief is. Daar is ook nie ’n duidelike
skeidslyn tussen die verskeie dialekte in isiZulu en siSwati nie (Herbert 1992:2–3). Herbert
het met betrekking tot die Afrikatale in Suid-Afrika opgemerk dat elke taal-etiket eintlik ’n
aantal taalvariëteite, wat soms baie uitgebreid kan wees, verteenwoordig. Die beskouing van
’n taalgemeenskap wat sigself op die grondslag van ’n standaardtaal onderskei, is as gevolg
hiervan onhoudbaar (Herbert 1992:3). Indien ’n taal nie gestandaardiseer is nie, raak dit
klaarblyklik baie moeilik om dit as onderwysvoertaal (asook vir ander hoër funksies) te
gebruik. Dit is teen hierdie agtergrond dat Herbert (1992:3–4) opmerk dat daar talle probleme
is om isiZulu in die klaskamer vir isiZulusprekende kinders te gebruik, aangesien hierdie
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kinders se taal-repertoires in die besonder buite die eertydse stamgebiede groot verskille
vertoon.
Heine (1992:30) verklaar op sy beurt dat daar geen bindende norm bestaan om die
grammatikale gebruik van ’n kode (’n taal) te definieer aan die hand waarvan ’n spreker se
taalvaardigheid gemeet kan word nie. Hy voeg by dat Afrikatale dikwels geneig is om pidginkaraktertrekke te ontwikkel. Die horisontale gebruik van die Afrikatale (wat informeel
onderling deur die publiek gebruik word) stem nie ooreen met die tradisionele gebruik van
hierdie tale nie. Hulle vorm ’n kontinuum waarvan die interne struktuur gewoonlik nie
beskryf kan word in terme van die tradisionele etikette van dialekgroepe nie.
Dit is presies hierdie soort probleem waarmee die Afrikatale te kampe het. Daar heers ’n
algemene skaarste aan opvoedkundige literatuur in die Afrikatale, selfs vir die doel van
basiese onderrig. Die skaarste is veral erg by gevorderde, en veral tegniese, onderwys.
Gevolglik is die enigste uitweg om onderwys via die eertydse koloniale taal te bekom.
Wanneer ’n persoon dus ’n ambag of dergelike tegniese vaardigheid wil bemeester, doen hy
dit noodwendig in Engels of ’n ander voormalige koloniale taal as die enigste beskikbare
medium vir daardie doel. Die neiging word verder versterk deur onderwyshulp aan Afrika
vanuit die VSA en Brittanje wat noodwendig in Engels verskaf word (Phillipson 1992:127–
9).
3.4 Versaking van die “agterlike” ter wille van vooruitgang en moderniteit
Die sterk voorkeur vir Engels strook met die politieke oogmerk om die staat teen potensiële
onstabiliteit van verdelende sosiopolitieke kragte te beskut en om “nasiebou” te bevorder. In
die aangesig van taalkundige, etniese, stam- en godsdienstige heterogeniteit wat die staat kan
bedreig, is Engels die een bindende krag wat nasieskap kan help smee en onstabiliteit in die
staat kan teëwerk. Die kragtige neiging ten gunste van Engels het egter ook ’n sterk sosiale
grondslag, aangesien Engels op individuele basis allerweë baie gunstig onder Afrikane beleef
word.
Talle inwoners van Afrika wat oor baie Afrikalande versprei is, is oortuig dat Engels oor
sekere aantreklike hoedanighede beskik. Engels word as “mooi”, “ryk”, “logies”,
“gesofistikeerd” en selfs as “sag op die oor” beleef. Voorts word Engels as presies en eksak
beskou – hoedanighede wat veral deur Afrikane wat bedrywig is op die gebiede van die
wetenskap, tegnologie en akademiese onderrig, hoog aangeslaan word. Engels word ook as
verfynd of geraffineerd en superieur beskou - alles hoedanighede wat betrekking het op die
hoë ontwikkelingspeil van die taal. Engels word ook vereenselwig met moderniteit, sukses en
die opwaartse beweging van die opgevoede kosmopolitiese elite (Schmied 1991:165, 167).
Daar word wyd geglo dat Engels as’t ware ’n persoonlike bate is en as ’n instrument dien om
individuele loopbane te bevorder (Schmied 1991:170, 184). Phillipson (1992:27) haal Kachru
aan wat verwys na die oortuiging dat “those in possession of English benefit from an alchemy
which transmutes into material and social gain and advantage.”

73

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012

Die inheemse Afrikatale kan nie by hierdie gunstige oortuigings oor Engels kers vashou nie.
In baie gevalle ly die inheemse tale aan gebrekkige woordeskat. Sommige taalregisters is
eenvoudig in baie van die Afrikatale nie beskikbaar nie en gevolglik vervul Engels die
gemaklike verstekposisie. Terme kom veral kort op die terreine van die wetenskap en
tegnologie. Daar word dikwels ook aangevoer dat Afrikatale nie in staat is om die nodige
terminologie te ontwikkel nie, of dat dit eenvoudig net te duur sal wees om dit te ontwikkel
(Schmied 1991:103, 123, 138). Optimisties beskou, moet die Afrikatale eers nog ’n fase van
standaardisering en taalverryking ondergaan. Dit sal egter ’n opdraande-stryd wees aangesien
aangevoer word dat hulle nie oor die grammatika, woordeboeke en handboeke beskik om aan
al die opvoedkundige behoeftes te voldoen soos waaroor Engels reeds beskik nie (Schmied
1991:190). In vergelyking met Engels (en ’n aantal ander tale) is die probleem van die
Afrikatale basies dat hulle premodern en plattelands is en dat hulle grotendeels
preletterkundige tale is (Mazrui 1975:11), sonder die nodige woordeskat en literatuur, en dat
hulle gebuk gaan, indien nie onder die daadwerklike nie, dan wel onder die persepsie onder
baie van die sprekers van die tale, dat hulle basies die karakter van stamtale vertoon. Tipiese
stereotipes van die Afrikatale onder Afrikane is dat hulle nie werklik vir die doeleindes van
skryf geskik is nie, en nie aan die vereistes wat die moderne staat stel, kan voldoen nie (Heine
1992:31). Afrikatale mag weliswaar vir private, en meer bepaald vir huishoudelike,
kommunikasie gebruik word, maar origens – vir die moderne wêreld van die territoriale staat
– is hulle nie werklik geskik nie.
Die neiging na Engels word verder aangehelp deur interetniese huwelike. Aangesien die pa
en ma uit verskillende taalgemeenskappe kom, neem hulle die toevlug na Engels as die
huistaal. Engels, wat dan duidelik voorrang bo die inheemse tale van die twee ouers geniet,
word gevolglik die moedertaal van die kinders. Die resultaat waarna Mazrui (1975) verwys,
is die groeiende neiging van sogenaamde Afro-Saksers, oftewel Afrikane wat Engels as hulle
eerste taal gebruik. Namate die elite in voormalige Brits-Afrika hulle Engels in die huis aan
hulle kinders oordra en hulle kinders tot egte Afro-Saksiese neigings bekeer, merk Mazrui
(1975:11, 12) op, kan verwag word dat Engels mettertyd nie net die taal van regering en
besigheid in Afrika-state sal wees nie, maar ook die huistale van die regerende elites.
Toe Engels die eerste maal met die Afrikatale in aanraking gekom het, was dié tale preliterêre
tale. Afrikane het derhalwe gewoonlik geletterd geraak via die medium van Engels (of een
van die ander Europese tale). Die getalswakheid van baie van die Afrikatale se
kultuurgemeenskappe en die preliterêre aard daarvan het hulle meer vatbaar en kwesbaar vir
Westerse taalinvloed gemaak as wat die geval was met die groter en militanter tradisionele
gemeenskappe in Asië (Mazrui 1975:11). Hierdie faktor was ook ’n belangrike rede waarom
Afrika se literati Engels as die medium vir literêre uitdrukking verkies het.
Daar is wel prominente skrywers in Afrika, soos Ngugi wa Thiong’o, wat hulle literêre werk
in die inheemse tale lewer en wat betoog dat die inheemse tale in plaas van die nie-Afrikatale
soos Engels vir literêre uitdrukking gebruik moet word. Tog mag geargumenteer word dat
Engels eintlik reeds ’n Afriktaal geword het en ook as sodanig beskou word deur baie
Afrikane, wat Engels dan ook juis wyd vir verskeie genres gebruik. Engels is as ’n
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uitdrukkingsmedium gebruik sedert dit vir die eerste maal sy weg na die kontinent gevind
het. Schmied (1991) meld dat Engels oor die afgelope twee eeue reeds in Afrika gebruik
word in briewe, dagboeke, joernalistieke verslae, reisbeskrywings, literêre kommentaar en
politieke geskrifte, vir preke, openbare toesprake en allerlei soorte fiksie. Bowendien het die
vooraanstaande Afrika-skrywer, Wole Soyinka, wat in Engels skryf, in 1986 internasionale
erkenning vir sy werk gekry toe die Nobelprys vir letterkunde aan hom toegeken is. Engels is
nou deel van die Afrika-ervaring en die medium vir ’n groeiende literêre tradisie in Afrika.
Engels word selfs geloof as die taal van die pan-Afrikanistiese beweging en, soos reeds
gemeld, as die taal van bevryding. Verskeie skrywers gebruik Afrika-vorme van Engels as ’n
kragtige medium van literêre uitdrukking. Op dié wyse word Engels inderdaad ’n Afrikataal
(Schmied 1991:120–3).
4. Gevolgtrekking
Die faktore wat hier bo bespreek is, beskryf enkele van die belangrike kragte, sentimente en
oortuigings wat teen die agtergrond lê van die sienswyses van die vertolkers van Suid-Afrika
se diskresionêre taalbepaling en wat uiteindelik die daadwerklike betekenis van hierdie
bepaling medebepaal: die faktor dat Engels die taal is wat die eenheid en stabiliteit van die
staat in Afrika help verseker; dat dit gedien het as die medium van koloniale bevryding en
steeds as die medium vir nasionalisme en pan-Afrikanisme; dat dit die primêre medium is om
vanuit premoderntiteit en stamgebondenheid te ontsnap in die weg na opvoeding, opwaartse
sosiale en ekonomiese mobiliteit, sofistikasie en prestasie. ’n Amptelike-taal-klousule in ’n
grondwet wat in presiese besonderhede voorskryf hoe die plaaslike tale in regering,
administrasie, onderwys en dergelike hoër taalfunksies gebruik moet word, sal steeds ’n
opdraande-stryd stry teen hierdie gedugte kragte ten gunste van Engels. Nogtans kan dit
heelwat doen om hierdie tale te beskerm en te bevorder. ’n Oop diskresionêre amptelike-taalklousule soos vervat in artikel 6 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika kan
egter nouliks begin om hierdie taak te probeer vervul. Inteendeel, dit open die deur vir presies
die teenoorgestelde, naamlik ’n diskresie wat hierdie kragte bevoordeel in plaas daarvan om
hulle te beheer en aan bande te lê en wat die weg gebaan het vir groeiende Engelse
eentaligheid wat sigself binne die huidige grondwetlike orde gevestig het.
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Transgressie in die voorstelling van gender in Die
Avonture van Wilde Willemientjie deur Riana
Scheepers en Vian Oelofsen
Henriëtte Loubser
Henriëtte Loubser: Departement Kurrikulumstudie, Universiteit Stellenbosch

Girlhood and boyhood, at least until quite recently, have often been treated as separate,
different and unequal in children’s literature. (Judy Simons, 2009)
Opsomming
Prenteboeke kan kragtige werktuie in die manipulering van jong kinders tot die aanvaarding
van gestereotipeerde genderrolle wees. Kinders identifiseer met die karakters in storieboeke
en vorm sodoende ’n eie mening oor die self en die wêreld om hulle. Die prenteboek met sy
potensiële magte van kreatiwiteit, verbeelding en vryheid kan dus ’n belangrike rol in die
ontwikkeling van genderidentiteit by klein kinders speel. Volgens ’n redelik onlangse studie
onderneem deur Hamilton, Anderson, Broaddus en Young (2006) is seksisme in kinderboeke
ongelukkig steeds aan die orde van die dag. Literatuur kan beskou word as die draer van die
kultuur van ’n gemeenskap. Binne hierdie dominante kultuur word manlike karakters meestal
voorgestel as sterk, dapper en slim, terwyl meisies die stil, stadige moederlikes sonder ’n wil
van hul eie is. In hierdie artikel word die voorstelling van gender in die kinderboek Die
avonture van Wilde Willemientjie deur Riana Scheepers, met illustrasies deur Vian Oelofsen,
deur middel van diskoersanalise ondersoek. Daar is bevind dat die vroulike protagonis in
hierdie boek sterk, eiesinnig, slim en selfhandhawend is. Met hierdie boek bied die skrywer
en die illustreerder die jong leser ’n humoristiese alternatiewe diskoers tot dominante
genderideologie. Die term genderideologie verwys na die algemene opvatting oor gepaste
rolle vir, en verantwoordelikhede van, vroue en mans binne die gemeenskap. Deur patrone
van klank, herhaling en ritme skep die skrywer-digter ’n alternatief tot, en ’n parodie op, die
dominante kultuur se reëls van sogenaamd “behoorlike” gedrag vir seuns en meisies. Die
illustrasies ondersteun die subversiewe aard van die teks. Dit is my bevinding dat die
bestaande orde van gendervooroordeel suksesvol uitgedaag word.
Trefwoorde: gendervoorstelling; Afrikaanse prenteboeke; stereotipering van genderrolle;
transgressiewe literatuur; kinderliteratuur
Abstract
Transgression in the presentation of gender in Die avonture van Wilde Willemientjie by
Riana Scheepers and Vian Oelofsen
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From birth onwards children are exposed to gender stereotyping. When a baby is born,
response to it is defined by its biological sex. Researchers in the field of early child
development argue that through language and discourse, culture constructs the boundaries
that define properly manifested expressions of gender (Wickens 2011:150).
Picture books can be powerful tools in the manipulation of young children into accepting
stereotypical gender roles. Children identify with the characters in the books to which they
have access and through them the young child constructs an own opinion of the self and the
surrounding world. The picture book, with its potential forces of creativity, imagination and
freedom, can play an important part in the development of gender roles in small children.
According to research undertaken by Hamilton, Anderson, Broaddus and Young (2006:757)
sexism in children’s books unfortunately is alive and well and literature can be seen as the
transmitter of society’s culture. Male characters are often portrayed as being the strong, brave
and clever ones, while the girls are quiet and motherly, with no will of their own. This
behaviour is not innate but a result of the pressure of societal roles thrust on women/girls and
men/boys by a male-dominated society. According to Hamilton et al. the stereotypical
representation of women in children’s literature can be harmful to the development of
children. It can hamper their career aspirations and their attitude towards being a parent. It
can also impede their personal development. As children are not mere passive observers, they
develop within the reigning order of structure. They develop a set of rules to live by in
accordance with the world they perceive around them. It is within this strong and rigid
gendered society that picture book characters find themselves and it is within this stereotyped
milieu that these characters must be presented as subversive and exciting. Unambiguous
gender transgression in picture books gives children liberating access to an adventurous
subversion of existing socio-cultural notions.
In this article I utilise discourse analysis to explore the ways in which an Afrikaans picture
book has constructed and represented masculinity and femininity in text and image. I chose
Die avonture van Wilde Willemientjie by Riana Scheepers and Vian Oelofsen because it is
boldly subversive. Throughout the analysis I indicate the ways in which assumptions are dealt
with subversively.
A simple coding chart was used and on every page (including the cover page) both text and
pictures were analysed. The actions, characteristics and language of main and co-characters
were investigated according to a list based on the model as presented by Williams, Vernon
and Malecha (1987:153). Aspects investigated include appearance, activities, roles and
language, as well as the sex of the main and important co-characters. The aim was to
investigate ways in which masculinity and femininity were portrayed in a picture book for
young children.
Although it is certainly not the only way to read a book, feminist theory allows one the
opportunity to look at things you have “cheerfully ignored before” (Paul 1998:17). I was
looking for questions to ask, not necessarily for answers to those questions – it was more a
way of looking and investigating. Some of these questions were: Whose story is this? Who is
named and who is not? Who is on top (hierarchical ordering)? Who gets punished and who
gets praised? Who speaks and who is silenced? Who acts and who is acted upon?
The text in Die avonture van Wilde Willemientjie is in rhyme format. Poetry can be
associated with the irrational, the imaginary and natural feelings. In this text the reader finds
a free flow of rhythm and rhyme. The sound patterns are lyrical, almost ecstatic. Through
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these sound patterns the writer-poet supports the female protagonist in the transgression of
gender boundaries. The illustrator also challenges gender boundaries with his imaginative
illustrations. He offers the reader a magical milieu in which the characters live. Willemien is
portrayed as a symbol of uninhibited, independent girlhood.
In this book the protagonist is a wilful, strong, clever and assertive little girl and through it
Scheepers and Oelofsen offer the young reader a humorous alternative discourse to dominant
gender ideologies. This implies attitudes regarding the appropriate roles and responsibilities
of women and men in society. Through patterns of sound, repetition and rhythm, Scheepers
and Oelofsen create an alternative to and parody of the dominant culture’s rules of so-called
appropriate behaviour for boys and girls.
As part of the reading experience children make sense of cultural notions of gender –
probably the most basic dimension through which children can observe and decide where
they fit in. Their perceptions of gender influence the way they interact with one another as
well as the way they see themselves. The picture books to which they are exposed can also
introduce them to notions and views that challenge cultural norms.
Scheepers and Oelofsen sensitively reflect the changing role of women and girls in society.
When choosing a book, parents and teachers should be on the lookout for well- written books
which portray well-rounded individuals with well-defined personalities. It is very important
for characters to be judged in terms of who they are and not in terms of their gender. In this
book gender construction is subverted by emphasising that the female protagonist has
freedom of choice and that her value is not limited by physical appearance or gender.
Scheepers and Oelofsen’s robust humour offers young readers access to an alternative
discourse that challenges existing ideologies of gender bias.
The question could be asked whether sexism in picture books for children really matters.
According to Hamilton et al. (2006:757) there can be no doubt about the importance of this
issue. It is only logical to assume that gender bias in books is real and that stereotyping of
gender roles and the under-representation of female characters will be negative for the
development of children. Picture books can offer children an introduction to opinions other
than their own. Their notion of sexuality can influence the way they regard themselves and
others. Picture books can be the first conveyors of ideas to confront cultural norms of gender
bias. Die avonture van Wilde Willemientjie allows gender restrictions to fade. It represents a
shift away from gender stereotyping. The presentation of gender is subject to the
story/illustrations. Gender construction is subverted by emphasising that the protagonist can
be worthy irrespective of gender.
Key words: gender presentation; Afrikaans picture books; sex-role stereotyping;
transgressive literature; children’s literature
1. Inleiding
Reeds vanaf geboorte word kinders blootgestel aan genderstereotipering. Sodra ’n baba
gebore word, word optrede teenoor die kind gedefinieer deur sy/haar biologiese geslag. Teen
die tyd dat ’n kind skool toe gaan, het hy/sy reeds ’n goeie idee oor eie geslagtelikheid
gevorm. Navorsers op die gebied van vroeëkindontwikkeling meen dat kultuur, deur taal en
diskoers, die grense stel vir wat sogenaamde “behoorlike” uitdrukkings van gender is
(Wickens 2011:150). Deur manipulering, kanalisering en verbale benoeming van en
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blootstelling aan sekere aktiwiteite leer ’n kind sy/haar genderidentiteit deur vroeë
sosialisering aan (Grobler 1988:126). Gevolglik herken baie kinders vroeg reeds die rolle wat
die gemeenskap mans en vroue onderskeidelik oplê.
Deur van kleins af met boeke te doene te kry word kinders al in die voorleesstadium met
karakters wat die realiteit van die gemeenskap verteenwoordig, gekonfronteer. Hierdie
realiteit vervat die sosialiseringsproses, wat dit uitsluitlik ten doel het om twee groepe mense
te ontwikkel, naamlik ’n duidelik manlike groep en ook ’n duidelik vroulike groep (Grobler
1988:127). Dit is dus te verstane dat kinderboeke die kind se beskouing van genderrolle en
die stereotipering daarvan sal vorm.
Uit navorsing deur mense soos Hamilton, Anderson, Broaddus en Young (2006:757) blyk dit
dat genderstereotipering in kinderliteratuur ’n inherente kenmerk daarvan is. In ’n studie van
200 gewilde prenteboeke het hulle bevind dat prenteboeke kragtige werktuie in die daarstel
en vaslegging van geslagsrolstereotipering is. Met daardie navorsing is getoon dat die
vroulike karakter tipies voorgestel word as beperk en marginaal, terwyl die manlike karakter
sterk, slim en suksesvol is. Geen biologiese verklaring vir sogenaamde “manlike” en
“vroulike” gedrag kon gevind word nie. Die aanname dat meisies meer emosioneel, afhanklik
en in ’n groter mate sosiaal aanvaarbaar wil wees as seuns, blyk bloot ’n gevolg van die druk
van die gemeenskap op vroue/meisies en mans/seuns binne ’n mangedomineerde samelewing
te wees (Grobler 1988:127). Met die ondersoek van Die avonture van Wilde Willemientjie is
gevind dat hierdie Afrikaanse prenteboek juis soortgelyke stereotipering uitdaag.
Hamilton e.a. (2006:757) reken dat die gestereotipeerde voorstelling van vroue in
kinderliteratuur negatief op die ontwikkeling van meisies kan inwerk. Dit kan naamlik hulle
loopbaanvooruitsigte beperk, hulle houding ten opsigte van toekomstige ouerskaprolle
belemmer en selfs hulle persoonlike karakterontwikkeling strem. Volgens hulle het
gendervooroordeel ook ’n soortgelyke beperkende invloed op die ontwikkeling van seuns.
Volgens Seellinger Trites (1997:1) het feminisme deur die jare reeds ’n beduidende impak op
kinderliteratuur gemaak – met die vrouebeweging in die sestigerjare is jong lesers onderwerp
aan “heavy-handed indoctrination into gender roles” en dit is tóé dat die vroulike karakters in
kinderboeke begin staal wys het. Feminisme het ook dekades lank al ’n invloed op SuidAfrikaanse kinderboekskrywers en -illustreerders. Die gedig “Ballade van Hestertjie
Haarnaald” in Opperman se Klein verseboek (1959) is waarskynlik ’n eerste voorbeeld van ’n
feministiese kinderteks in Afrikaans en die karakter van Wilde Willemientjie kan beskou
word as ’n soort nuwerwetse Hestertjie Haarnaald.
Ek het diskoersanalise ingespan om die wyses waarop manlikheid en vroulikheid in teks en
illustrasie uitgebeeld word, te ondersoek. Dit is my hipotese dat Afrikaanse skrywers en
illustreerders reeds geneig is om subversief met die voorstelling van geslagsrolle in
kinderlektuur om te gaan. Gevolglik word bestaande norme uitgedaag en vroulike karakters
neem sterker leiersrolle aan, terwyl manlike karakters ’n “sagte kant” openbaar.
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2. Gendervoorstelling in die kinderboek
Die voorstelling van vroulike protagoniste as sterk van gees en liggaam en met hope wilskrag
kan binne kinderliteratuur as positiewe rolmodelle vir dogters én seuns dien. Wat egter die
meeste beïndruk van ’n literêre werk vir die jeug, is ’n boek wat dit regkry om manlike en
vroulike karakters as gelykes te laat groei, sodat elke individu optimaal binne sy/haar eie
genderidentiteit ontwikkel sonder om sy/haar manlikheid of vroulikheid prys te gee. Om dit
reg te kry bly egter ’n uitdaging. Jeugliteratuur behoort kinders aan die dink te sit oor
gestereotipeerde geslagsrolle en -verwagtinge.
Bo en behalwe die vele ander waardes daarvan is die kinderboek ook ’n
sosialiseringsmeganisme waardeur tradisionele waardes van ’n gemeenskap van geslag tot
geslag oorgedra word (Gooden en Gooden 2001:1). Soos reeds genoem, het navorsing in die
buiteland bevind dat genderstereotipering steeds ’n gegewe in hedendaagse kinder- en
jeuglektuur is. Navorsers is dit is ook eens dat seksisme in kinderboeke die ontwikkeling van
’n genderidentiteit by jong kinders kan beïnvloed.
Volgens Tsao (2008:108) aanvaar kinders sekere gedragspatrone as deel van hulle
sosialiseringsproses en identifisering met ander. Dikwels is hierdie gedrag
gendergeoriënteerd. Die ontwikkeling van ’n genderidentiteit is belangrik vir die kind se
vorming van selfpersepsie. Wanneer literatuur dan beskou kan word as vrugbare teelaarde vir
genderstereotipering, kan tot die gevolgtrekking gekom word dat die genre van
kinderliteratuur, en spesifiek prenteboeke, voortdurend kinders se beskouing van
geslagtelikheid kan beïnvloed. Hulle word immers blootgestel aan karakters met wie hulle
kan identifiseer en aan wie hulle hul eie optrede, aanvaarding of verwerping van aksies,
asook eie gevoelens of emosies kan meet. Sodoende vorm die kind ’n eie opinie oor die self
en die wêreld (Tsao 2008:108).
Deur middel van visuele beelde/illustrasies en taal word die kultuur van die gemeenskap
oorgedra. Kinderliteratuur is dus ’n belangrike komponent in die totale opvoedingsproses van
jong kinders, spesifiek ook met betrekking tot geslagsrolle. Manlike karakters word dikwels
voorgestel as aktiewe, slim, dominante individue met goeie beroepe, terwyl vroulike
karakters voorgehou word as passief, die ewige slagoffers, emosioneel, lomp, ’n bietjie dom,
die moederlike allesgedogendes, en niewerkend. ’n Vroulike karakter wat aggressief
voorgestel sou word, kan beskou word as onnatuurlik, aangesien sy veronderstel is om sag en
troetelend te wees (Oulton 2010:211). Hierdie soort vooroordeel in ’n kinderboek kan
gendergestereotipeerde denke by die kind aanmoedig. Met die ontleding van Die avonture
van Wilde Willemientjie word telkens gewys op die maniere waarop daar subversief met
hierdie aannames omgegaan word.
Aangesien kinders nie blote passiewe waarnemers is nie, ontwikkel hulle binne die heersende
struktuur van orde. Hulle neem die omringende wêreld waar en ontwikkel ’n stel reëls
waarvolgens daar geleef behoort te word. Een van die mees kritieke areas van die
leerervaring van jong kinders is genderontwikkeling en dit is juis hier waar die prenteboek
met sy potensiële kragte van kreatiwiteit, verbeelding en vryheid ’n enorme rol kan speel. Dit
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is teen die agtergrond van ’n streng en rigiede geslagtelike samelewing dat
prenteboekkarakters hulle bevind. Dit is binne hierdie gestereotipeerde milieu waar die
karakters juis op so ’n wyse uitgebeeld moet word dat kinders hulle as subversief en
opwindend kan beleef. Dan sal die lesers vasgenael bly en sal karakters as boeiend ervaar
word.
Die bevrydende rol van goeie, ondubbelsinnige genderoorskryding in prenteboeke kan nie
ontken word nie. Dit bly ’n manier waarop kinders toegang tot ’n (hopelik) avontuurlike
omverwerping van bestaande sosiokulturele aannames kan kry.
3. Benadering
’n Studie is onderneem om ondersoek in te stel na die mate waarin Die avonture van Wilde
Willemientjie (2006) bestudeer kan word as voorbeeldteks van oorskryding van
gestereotipeerde aannames rondom gender. Daar is bevind dat hierdie boek as openlik
subversief beskou kan word. Die ontleding van die gedrag van die karakters is gedoen
volgens die model van Williams, Williams, Vernon en Malecha (1987:153). Die aspekte wat
ondersoek is, sluit in: voorkoms, bykomstighede, aktiwiteite, rolle, taalgebruik, asook die
geslag van karakters.
Die doel van hierdie studie was om die maniere uit te wys en te beskryf waarop manlikheid
en vroulikheid in ’n prenteboek vir jong kinders uitgebeeld word.
Alhoewel beslis nie die enigste manier waarop gelees kan word nie (die leser behoort bewus
te wees van ’n verskeidenheid moontlike interpretasies), bied feministiese teorie die
geleentheid om te let op dinge wat dalk andersins verborge sou bly. Hierdie teorie bied
bowendien die ideale bril waardeur daar op die voorstelling van geslagtelikheid in tekste
gelet kan word.
Die advies van Lisa Paul in haar boek Reading otherways (1998:16) is gevolg, dus is daar
gesoek na vrae om te vra en nie noodwendig na antwoorde op hierdie vrae nie. Dit was
hoofsaaklik ’n manier van kyk en ondersoek instel. Van hierdie vrae is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie se verhaal is dit hierdie?
Wie word benoem? Wie nie?
Wie is bo? Wie is onder? (Hiërargiese ordening)
Wie word gestraf? Wie word geloof?
Wie praat? Wie word stilgemaak?
Wie tree op? Teen wie word daar opgetree?
Wie besit/het?
Wie is afhanklik?
Wie kyk? Wie word beskou?
Wie veg vir eer? Wie ly daaronder?

4. Metode van ondersoek
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Elke blad (insluitend die voorblad) is bestudeer. ’n Eenvoudige koderingskaart (sien Tabel 2
hier onder) is opgestel vir gebruik tydens die ontleding van die teks en die illustrasies.
5. Gendervoorstelling in Die avonture van Wilde Willemientjie
Die avonture van Wilde Willemientjie is spesifiek gekies vir die ondersoek na die voorstelling
van gender. Op die vraag: Wie se storie word hier vertel? is die antwoord: Willemientjie se
verhaal. Willemientjie is die sterk, potente, magtige en aktiewe vroulike protagonis en sy
word reeds in die titel van die boek benoem. Die voorblad is ’n aanduiding van die
oorskrydende aard van wat gaan volg. Hier word ’n klein dogtertjie ewe tuis op die rug van ’n
gemsbok aangebied. Die titel stel dit duidelik aan die leser: die hoofkarakter is “wild”, met
ander woorde ongetem, ongewoon en onbeperk. Dermate dat dit in haar naam herhaal word
(“wilde” en “wille”). Boonop beleef sy “avonture”. Die verwagting word dus reeds in die titel
geskep dat dit ’n avontuurverhaal is, waar dit gaan oor opwindende gebeure wat die
protagonis buite ’n bekende, veilige milieu ervaar. Hierdie soort verhaal gaan gewoonlik
gepaard met liggaamlike en geestelike uitdagings en dienooreenkomstige optrede deur die
hoofkarakter. Die titelblad maak dus reeds namens Willemien aanspraak op onafhanklike,
sterk optrede van ’n uitermate “wilde” klein meisietjie.
’n Inhoudsontleding van die soort aktiwiteite waarmee dié karakter haar besig hou, toon geen
beperkinge op haar optrede nie – daar is niks wat sy nie kan doen nie. Die magstrukture in die
boek is duidelik. Alhoewel sy ’n kind is, is Willemien in beheer. Soos wat sy Boelie die hond
“soos ’n perd ry” (5), beheer sy alle ander karakters in die boek.
Met hierdie debuutprenteboek loods Scheepers ’n humoristiese aanslag op
geslagsbevooroordeling. Deur ritmiese en herhalende klankpatrone en die aanwending van
humor bied sy ’n subversiewe aanslag op die dominante kultuur van gendervooroordeel.
Scheepers wend die magiese krag van die verbeelding aan waardeur Willemientjie
gendergrense oorskry.
Met sy illustrasies ondersteun Oelofsen hierdie idee van oorskryding. Willemien dra broeke
én rokke. Haar hare is wild en woes, maar met ’n strik, al is dit dan ’n klein slangetjie, daarin
gebind. Haar optrede is soms konvensioneel, gerieflik vroulik, maar merendeels is dit
uitdagend en grensloos selfhandhawend.
Tabel 1. Soorte illustrasies
Kategorie

Getal

Slegs vroulik

14

Slegs manlik

3

Albei geslagte

35
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Neutraal

9

Totaal

61

Tabel 1 dui aan dat daar heelwat meer illustrasies van albei geslagte per bladsy is as wat daar
enkelgeslagtekeninge is. Aangesien die hoofkarakter in hierdie boek vroulik is, is die
voorkoms van slegs vroulike illustrasies, soos te verwagte, heelwat hoër as dié van slegs
manlik. Waar die geslag van diere onbepaald is, aangesien dit ook nie deur byvoorbeeld
kleredrag toegelig word nie, word sketse as neutraal geag.
Vervolgens is die optrede, eienskappe en taalgebruik van die hoof- en medekarakters in die
boek ondersoek. Die lys van hierdie patrone is geskoei op die model soos ontwikkel deur
Williams e.a. (1987:153).
Tabel 2. Gedrag, houding, eienskappe en taalgebruik van hoof- en belangrikste
medekarakters
Optrede, eienskappe,
taalgebruik

M

V

Afhanklik

2

4

Onafhanklik

5

14

Kompeterend

1

5

Dienslewerend

3

4

Selfhandhawend /
Sterk wil

5

18

Ondersoekend

5

13

Kreatief

2

8

Vertroetelend

4

7

Aggressief

6

13

Emosioneel

4

9

Aktief

8

21

Passief

3

6
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Reddend/Beskermend

8

8

Versorgend

3

9

In Tabel 2 is die bevindinge met betrekking tot gedragspatrone en eienskappe van die
hoofkarakter en medekarakters vervat. Tydens hierdie bespreking van die bevindinge, word
geen voorbeelde uitgewys nie. Dit volg egter later in die artikel. Die helfte meer vroulike
karakters as manlike karakters tree steeds afhanklik op. Hierdie optrede geskied egter (soos
later uitgewys word) hoofsaaklik wanneer Willemien beslúit dat sy nou afhanklik van ’n
ander persoon of persone gaan reageer. ’n Groot aantal onafhanklike optredes van vroulike
karakters kom voor. Vroulike karakters is meer kompeterend, selfhandhawend en
ondersoekend. Hulle is ook meer kreatief as manlike karakters, veral wanneer daar uit
moeilike situasies ontsnap moet word. Meer vroulike karakters word as emosioneel
uitgebeeld, maar ’n beduidende meerderheid kere word vroulike karakters ook as aggressief
voorgestel. ’n Groot aantal gevalle van aktiewe optrede deur vroulike karakters kom voor.
Wat betref reddende of beskermende optrede, is daar ’n gelyke mate van verteenwoordiging
van albei geslagte. Vroulike karakters kom steeds heelwat meer versorgend as manlike
karakters voor. Dit blyk uit bogenoemde lys dat sowel vroulike as manlike karakters as
betreklik nietradisioneel voorgestel word.
6. Oorskryding in teks
Die teks van Die avonture van Wilde Willemientjie word in rymvorm aangebied. Die digkuns
kan geassosieer word met die irrasionele, die verbeelding en natuurlike gevoelens. In die teks
vind die leser ’n vrye vloei van ritmes en beryming. Die klankpatrone is liries, byna ekstaties.
Deur die skep van hierdie klankpatrone ondersteun die digter-skrywer die vroulike protagonis
in die oorskryding van geslagsgebondenheid.
Reeds vroeg in die teks kies Willemientjie haar eie lotsbestemming:
[…] vinnig word ons meisie groot
sy doen dit presies volgens plan. (2)
Haar plan is naamlik om van die begin af anders te wees, deur dinge te doen soos wat sy dit
wil doen en nie soos wat grootmense (die samelewing) aan haar voorskryf nie. Met “anders”
word hier juis bedoel dat sy nie, soos babas gewoonlik is, afhanklik van andere vir haar
versorging wil wees nie. Anders as ander babas (sy is hier maar twee weke oud) eet sy reeds
volwassenes se kos – geen sagte babakossies vir hierdie meisie nie. Sy verorber groot stukke
vleis, groente en selfs sterk kerriedisse:
’n Skewe bek trek sy
vir babapap en groente
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maar tjops en wors, dié slaan sy weg,
eet kerrie sonder ’n gedoente. (4)
Willemientjie slaap nie heeldag soos ander babas van haar ouderdom nie. Sy klouter in bome
rond:
Van slaap wil Willemien niks weet
van rus en stilte nog veel minder
buite rondklouter in die bome – ja!
en kerjakker met ’n vlinder. (4)
Willemientjie is nie bereid om soos ’n baba behandel te word nie. Sy behou die keuse van
optrede:
Tannie Sêra kom nader van haar huis
om Willemien op die rug te dra
dié juffer skop en skree iets vreesliks
“As ek ’n baba wil wees, sal ek daarvoor vra!” (4)
Reeds in hierdie heel eerste bladsye van die boek bespeur die leser ’n stryd tussen realiteit en
die kragte van kreatiwiteit, die verbeelding en vryheid. Dit is immers nie moontlik vir ’n
klein baba om op hierdie wyse op te tree nie, maar hiérdie baba kan, en maak ook so, omdat
sy ’n wilsbesluit daartoe geneem het. Die verbeelding het die vermoë om tot anderkant rede
en realiteit te beweeg.
Willemien oorskry patriargale posisionering deur te besluit wanneer sy sogenaamd
“behoorlik” wil optree en wanneer nie. Wanneer haar grootouers kom kuier, neem sy ’n
bewuste besluit:
Willemientjie sien hulle aankom
en is die grootste skat
soet soos stropies sit sy daar
en speel liefies met die kat. (6)
In ooreenstemming met sogenaamde aanvaarbare norme is hierdie meisie se gedrag ’n
“sonde” teen die bestaande orde:
“jou pa en ma oordryf totaal
oor al jou kammakastagge sonde.”(6)
Juis omdat sy nie passief, afhanklik en onderdanig wil optree nie, word sy as sondig, koppig
en rebels deur omstanders ervaar. Die grootmense in haar lewe verteenwoordig ’n diep
ingebedde simboliese orde en hulle wil aan haar voorskryf hoe sy haar moet gedra en wie sy
mag wees. Hierdie sekondêre karakters in die boek verteenwoordig ’n kollektiewe onthutsing
oor haar transgressiewe gedrag.
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Willemien omring haarself met gevaar. Haar avontuurlustigheid en weetgierigheid spreek uit
haar ongewone keuse van metgeselle. Potensieel gevaarlike diere, soos leeus en slange, is
haar vriende:
Mamma sê: “Pasop vir Leeu,
pasop vir Valk, pasop vir Slang!”
Willemientjie lag – dis dan haar vriende
vir hulle is sy nie bang! (7)
Nie eens ’n dodelike skerpioen skrik die meisie af nie:
Willemien het ’n skurwe skerpioen
wat sy op die bek wil soen! (8)
Scheepers gebruik voorts die Bakhtiniaanse suggestie van ’n bevrydende karnaval as ’n
instrument tot oorskryding (Loubser 2005:32):
Mens en dier is aan die twist
die hande bo die kop
die musiek is lekker hard en wild
en niemand dink aan stop. (43)
Daar heers ’n holderstebolder joligheid en ’n totale oorgawe aan die ritme van Willemien se
orkes, waar selfs die dominee die dansbaan betree met “die stoetbul as sy chick” (43).
Bakhtin ontwikkel die karnaval in ’n kragtige, kritiese ommekeer van alle amptelike woorde
en hiërargieë. Die karnaval kan gesien word as ’n feestelike kritiek op beperkende reëls van
die samelewing. Dit verteenwoordig ’n wêreld van feeste, komedie, dans en geleerde diere.
Karnaval word dus ’n deurmekaar wêreld van oordaad en vergrype (Loubser 2005:32).
Dieselfde subversiewe humor kom ook voor in die gedeeltes waar Willemientjie en haar
vriende die bose jagter tot ’n val bring:
Die jagter hoor alles, hy skrik hom lam
hy bollie in sy broek
hy weet nie wat het hom besiel nie
wat hét hy hier kom soek? (59)
Verdere verwysing na die laer dele van die liggaam/uitskeidingsorgane kom ook in die teks
voor:
Erdvark stoot van onder
Ystervark skiet van bo
die nare jagter se boude
lyk nes ’n sosatie – goed so! (61)
Hierdie soort humoristiese taboeverbreking vind bowendien groot byval by kinders van albei
geslagte.
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Daar is ’n gevoel van sensualiteit in die verorbering van groot stukke vleis wanneer
Willemien weier om as baba sagte kos te eet. Dit is iets bykans ongehoord in boeke vir jong
kinders. Hierdie suggestie van die erotiese in die teks word deurgaans aangetref waar die
protagonis aggressief beheer oor haar minderes neem. Sy ry op Boelie die hond en is
volkome in beheer. Later in die teks ry sy op ’n leeu se rug en sy soen ’n skerpioen. Selfs
Pegasus, die mitiese perd van die gode, sprei sy vlerke gewillig en gehoorsaam wanneer sy
op sy rug klim. Op die rug van ’n gemsbok, met sy horings in die lug, hou Willemien hom
ferm in toom, “al gaan dit soms maar rof” (52).
’n Interessante verskynsel in die boek is die suggestie van ’n oorskryding van sosiale
aannames rondom manlike seksualiteit. Dit word, aanvullend tot die protagonis se rol as
grensoorskrydend, gevind in die voorstelling van die karakter van Leeu. Leeu is naamlik heel
inskiklik dat hy getooi word:
Leeu laat haar sy maanhaar vleg. (8)
Die leeu is tradisioneel binne die Afrika-konteks die simbool van krag, mag, dapperheid en
leierskap en kan (soos binne ’n heteronormatiewe gemeenskap) as verteenwoordigend van
die manlike geslagsidentiteit beskou word. Hier word Leeu egter aan die leser voorgehou as
iemand wat bang is en agter ‘n klein dogtertjie skuil:
Knus agter Willemien sit Leeu
Hy vou hom in ’n bondeltjie op. (19)
In hierdie prenteboek word die leeu aangebied as heeltemal in voeling met wat die
tradisionele gemeenskap as sy vroulike kant sou wou beskryf. Hy noem immers self dat hy
sensitief en “mooi” is, waar die woord mooi selde gebruik word as beskrywend van ’n
manlike karakter. Die woord aantreklik sou waarskynlik meer “manlik” kon wees. Leeu se
woorde is egter sonder skroom:
“Tiere sien … wie wil nou tiere sien?”
[...]
“ék is tog die mooiste kat
en uiters fynbesnaard.” (26)
Die uitbeelding van die leeukarakter kan dus beskou word as ’n soort ondermyning van
dominante hegemoniese manlikheid. Hierdie vorm van manlikheid word deur Wickens
(2011:159) beskryf as “the most honoured way of being a man” en dit vereis van alle mans
om hulself in verhouding daartoe te posisioneer. Deur slim suggestie in hierdie teks oorskry
Scheepers die magtige posisie van hegemoniese manlikheid en bied sy aan kinders ’n
alternatiewe, transgressiewe karakter.
Soos reeds genoem, is Die avonture van Wilde Willemientjie in rymvorm geskryf. Dit is dus
’n liriese reaksie op die wêreld (Wolf, Coats, Enciso en Jenkins 2011:276). Die verse in die
boek is humoristies en vermaaklik. Tog word ernstige kwessies soos stereotipering en die
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ondermyning van die bestaande orde van geslagsvooroordeel spelenderwys aangespreek. Die
poëtiese tegnieke in die teks bied ’n verfrissende en uitdagende nuwe manier van kyk na
dinge, in hierdie geval, die uitbeelding van vroulikheid en manlikheid in ’n prenteboek vir
kinders. Die leser ontdek die krag van woorde en verbeelding.
Klankpatrone verleen aan die teks ’n sangerige gevoel. Dit word gevind in die ritmes wat
ontwikkel uit die herhaling van sekere klanke, soos byvoorbeeld:
bly en kry
van en plan
kop en dop
tand en land
rond en grond.
Saam met die topografiese rangskikking van die sinne in digvorm, naamlik vier reëls in elke
vers met ’n vrye rympatroon, lyk die teks so:
Dis jive en rap en blues
die skape blêr, die koeie moe
emmers kletter, deksels klater
daar’s ’n breakdance op die vloer. (42)
Hier is emotiewe kragte aan die werk in die rymelary en die sangerigheid van die teks, wat ’n
ekstatiese gevoel verleen. ’n Droomagtige milieu word geskep waarbinne die protagonis
toegelaat word om vry en wild te wees.
7. Oorskryding in illustrasie
Oelofsen daag eweneens gendergrense uit met sy verbeeldingryke illustrasies. In aanvulling
tot en ondersteuning van die teks skep hy ’n magiese milieu waarbinne die hoofkarakter en
haar vriende leef. Dit is ’n wêreld waar ontsnapping van grense nie net moontlik is nie, maar
’n gegewe. Willemien word uitgebeeld as ’n simbool van onafhanklike meisiewees. Sy
verwerp nie haar vroulikheid nie, maar sy omarm dit as deel van haar eie identiteit as ’n
onafhanklike menslike wese. Die illustrasies in die boek skep nie die idee van bespotlikheid,
uitsonderlikheid of genderverwarring nie. Willemien is bloot ’n dapper, selfversekerde en
aktiewe klein meisie. Die illustrasies wys dat sy meer as gelukkig is met wie sy is.
Aan die begin van die eerste verhaal word Willemien se besorgde ouers aan die leser
bekendgestel. Hulle probeer nog hulle “wilde” kind in toom hou, maar later in die teks gee
hulle oor. Hierdie oorgawe word geïllustreer deur die ma klein en wuiwend te skets (19). Sy
gaan van nou af haar kind die vryheid gun om te wees wie sy wil wees en te doen wat sy
moet doen. Die protagonis word dus toegelaat om as individu te ontwikkel. Alhoewel subtiel,
is dit ’n belangrike boodskap wat deur illustrasie oorgedra word. Ten spyte van haar
waaghalsige avonture bedags is Willemien so seker van haar ouers se onvoorwaardelike
liefde en aanvaarding dat sy saans kan terugkeer huis toe, tevrede met wat sy die dag vermag
het, vir ’n nagrus veilig in haar bed.
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Sy weet wat sy uit die lewe wil hê en word dan ook as sodanig in die illustrasies uitgebeeld.
Die oorskryding van gendergrense word aangebied in die uitbeelding van ’n karaktertjie
waarmee seuns en meisies sal kan vereenselwig. Willemientjie word voorgestel as ’n
gelukkige kind, sy geniet haar gate uit, en saam met haar kan kinders al die wilde avonture
beleef.
Willemien kan ’n “puur prinsessie” wees, “die liefste liefling in die land” (6).
In hierdie illustrasie (Figuur 1) stel Oelofsen die hoofkarakter as ’n oënskynlik lieftallige,
sedige meisietjie voor. Die voorafgaande illustrasie reg langsaan op die vorige blad skets
egter die teendeel wanneer Boelie en Willemien die huis op horings neem en behoorlik
verwoesting saai.

Figuur 1. Willemien met die kat op haar skoot

Sy kan egter ook baie dapper en waaghalsig wees en onverskrokke op die rug van ’n
gemsbok ry (52).
Benewens die slang in haar hare, word die “wildheid” van die hoofkarakter in Figuur 2
beklemtoon deur die “hoed” wat sy dra. Tussen die blare op haar voorkop pryk twee dorings
soos die horings van ’n dier. Sy word dus ’n gemsbok.
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Figuur 2. Op die rug van ’n gemsbok

Somtyds kan sy iemand toelaat om haar te help, al is sy heeltemal in staat daartoe om haarself
te help. So (Fig. 3) laat sy haar oupa toe om haar van die trekker af te help en dit nadat sy
reeds op haar eie die hele land omgeploeg, die koeie gemelk en die skape geskeer het (33).

Figuur 3. Oupa tel haar van die trekker af

Aan die ander kant kan sy die gevaarlikste situasies en die moeilikste omstandighede op haar
eentjie deurstaan (Fig. 4) en ongeskonde anderkant uitkom, soos wanneer sy haar vriende van
die bose jagter red (57).
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Figuur 4. Vreesloos in die visier van die jagter

Willemien kan pragtige liedjies sing en strelende musiek maak (38).
In Figuur 5 word sy engelagtig voorgestel. Haar gesiggie spreek van soetsaligheid en daar is
geen spore van haar kenmerkende “onheilige” rebelsheid nie.

Figuur 5. Willemien sing saam met haar orkes
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Sy kan egter ook gil en skreeu na hartelus en onsamehangende en barbaarse geluide maak
(34).

Figuur 6. ’n Gillende Willemien
In Figuur 6 word die leser uitgedaag deur ’n oorgrote voorstelling van ’n gillende, groteske
Willemien. Haar oopgesperde mond, ontblote tande, tong en kleintongetjie, en die
oorheersing van die kleur rooi in hierdie illustrasie beklemtoon die aggressie en
uitbundigheid van die hoofkarakter. Onbeheers gil sy na hartelus. Telkens kry Oelofsen dit
reg om die gemak waarmee Willemien kan beweeg van ’n soet, lieftallige dogtertjie na ’n
wilde, woeste rooikopkind, uit te beeld. Humor en speelsheid bly immer die hoofbestanddele
van hierdie energieke proses.
Willemien kan haar vriende in verwoede aanvalle lei (56), met haar doodsveragtend in die
voorste linie.
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Figuur 7. Die stormende vriende

Tog kan sy ook ewe liefdevol op haar oupa se skoot sit, terwyl hy vir haar vertel sy is ’n
“skattebol” en “regtig baie pragtig” (62).

Figuur 8. Liefies op Oupa se skoot
Die hoofkarakter in Die avonture van Wilde Willemientjie is geensins ’n onbeduidende klein
meisie nie. Sy is vernuftig, ambisieus en aksiehonger – glad nie ingehok deur die beperkinge
wat die gemeenskap aan vroue stel nie.
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Volgens Paul (1998:63) behoort die ondersoek na magstrukture in ’n boek ingelei te word
deur die vraag: Wie is bo? Die antwoord is duidelik in al die illustrasies in hierdie
prenteboek: Willemientjie. Die regverdiging vir hierdie aanname spreek uit die feit dat die
klein protagonis altyd in beheer is. Sy is die karakter wat letterlik bo-op die rug van wilde
diere uitgebeeld word, die een wat aan bome swaai, deur die lug vlieg, of die toerleier op een
of ander reis is. Wanneer Willemien die rower takel, word sy uitgebeeld as ten volle
oorheersend. Sy staan naamlik bo-op die kas, terwyl die rower onder lê (11). Hierdie
illustrasie is ’n voorbeeld van direkte ondermyning van die patriargale orde van mans bo en
vroue ondergeskik. Willemien demonstreer hier dat dit moontlik is vir meisies en vroue om
posisionering om te keer en die gesagsposisie in te neem. Ook waar Willemien op die rug van
die gemsbok reg in die visier van die bose jagter aanstorm, is sy hoër as die jagter (57). Sy
bly immer die gesagsfiguur – die magtige een, ten volle in beheer.
Dieselfde oorskrydingstegniek wat in die teks gevind is met betrekking tot die karakter van
Leeu, kom in illustrasies van Willemien se pa voor. Hy word telkens in die boek voorgehou
as vertroetelend (13–4). Op een plek (13) dra hy ook ’n pienk hemp, wat ’n aanduiding van
sy gemaklikheid met sy eie genderidentiteit kan wees.
Met die illustrasies van Sannetjie die muis wil dit met die eerste oogopslag na ’n
stereotipering van ’n vroulike karakter lyk, maar by nadere ondersoek is hierdie karakter,
alhoewel op die punte van haar tone en ewe vroulik gegrimeer en in ’n rok geklee, geensins
tradisioneel nie. Sy is met elke avontuur dadelik by, leef haar drome uit (byvoorbeeld om
“gaatjies in ’n kaas te vreet” (22)) en is onverskrokke in haar voorstel om Olifant se dansmaat
te wees. Met elkeen van hierdie karakteruitbeeldings gee Oelofsen aan die kind ’n alternatief
tot bestaande opvattings met betrekking tot gender.
Op die vraag: Wie straf? is die antwoord weer: Willemientjie. Sy is die sterk protagonis wat
die ondergang van die rower en die jagter bewerkstellig. Hierdie twee booswigte word
uitoorlê en hulle straf word bedink en voltrek onder die leiding van die rooikopkind.
Die avonture van Wilde Willemientjie is ’n redelik groot boek (ongeveer A4-grootte). Dit laat
die wederstrewige, energieke stories in die illustrasies gestalte vind. Hoe groter die formaat
van die boek, hoe groter en meer treffend kan die illustrasies wees.
Die leser bevind hom/haar telkens in ’n onderstebo wêreld. Hierdie Bakhtiniaanse nosie van
die grensoorskrydende karnavaleske werk in die illustrasies ook die bestaande orde teen.
Willemien en die inbreker word met groteske gesigsuitdrukkings uitgebeeld. Oordaad en
oordrywing is dus aan die orde van die dag. Soos te verwagte word Willemien in een
illustrasie weer bo die inbreker geskets (10).
Wanneer Willemien die bose jagter takel, beland hy op die naat van sy rug, met sy boude wat
by sy broek uitloer (58). Dieselfde jagter word uitgebeeld as vlugtend met boude wat steeds
uitloer, terwyl Willemien en die gemsbok hulle neuse teen die stank van sy “bollie” toedruk
(59). Op die ou end hardloop die nare jagter weg met ’n agterwêreld vol ystervarkpenne (61).
Tipies Bakhtiniaans word die anale (boude) en liggaamlike uitskeiding (bollie) benoem en
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geïllustreer. Albei is verteenwoordigend van die onderste/laagste vlak van kulturele hiërargie
(Loubser 2005:32).
Die karnavaleske kom ook ter sprake tydens die jolige dansfees, waar “mens en dier” hulle
inhibisies oorboord gooi en ’n vrolike gefuif plaasvind. Die bul, waarskynlik
verteenwoordigend van die erotiese (hy is immers die stoetbul), verdwerg die dominee
(verteenwoordigend van dinge soos orde, rituele en stigtelikheid) en dans lustig voort, terwyl
Cassandra (die operasangeres en verteenwoordiger van hoë kultuur) se emosies haar so
oorweldig dat haar trane en haar neus daarvan loop (42–3).
Opvallend in hierdie prenteboek is die oorheersende plek wat ’n spesifieke kleur inneem. Die
kleur rooi word herhaaldelik aangetref. Die idee word dus onmiddellik by die leser gewek dat
hier ’n boek met ’n reeks voorstellings van intense emosies, optredes en reaksies verwag kan
word. Willemien is ’n kind wat maklik uiting aan haar gevoelens gee. Sy kan gil en raas,
verwoed op die rug van ’n wilde dier voortstorm en woedend op gebeure reageer. Deur haar
binne ’n milieu te plaas waar rooi die oorheersende kleur is, bevestig die illustreerder die
boodskap van die geskrewe teks, naamlik dat Willemien aktief, selfversekerd, uitdagend en
dapper is.
Heelwat vertikale lyne in sketse skep voorts die gevoel van energie en drama (in voorstellings
van byvoorbeeld gepunte horings, uitgestrekte ledemate en hoë hare). Hierdie voorstellings in
illustrasies van skerp lyne skep voorts ’n gevoel van angstigheid en dreigende gevaar. Die
gepunte horings van die diere en die skerp ystervarkpenne waarsku byvoorbeeld dat skelms
en rowers hulle moses sal teëkom.
In Die avonture van Wilde Willemientjie word die vroulike protagonis nie na waarde geskat
op grond van haar afhanklikheid van manlike karakters nie. Sy word uitgebeeld as die
avonturier, die ontdekker en die een in beheer van sake. Deur middel van “ontploffende”,
beweeglike illustrasies (Wybenga en Snyman 2005:63) word Willemien aan die leser
voorgehou as ’n meisie wat haar kan uitleef buite die beskermde omgewing van die huis en
na haarself kan omsien deur intelligente keuses te maak.
8. Die teks-illustrasie-verhouding
Wanneer die teks en illustrasies in ’n prenteboek bestudeer is, kan die verhouding tussen die
twee strukture ondersoek word. Daar kan gesoek word na die maniere waarop woord en beeld
mekaar aanvul. Woorde dra grootliks temporale inligting oor, terwyl beelde/illustrasies
ruimtelike inligting verskaf. Die narratiewe vloei van die storie dwing die leser om voort te
lees, terwyl die illustrasies die verleiding bring om te stop en te kyk. Weens hierdie
onderlinge spanning tussen teks en illustrasie is dit nodig om ’n prenteboek oor en oor te lees.
Daar is soveel moontlike interpretasies wat binne die teks-illustrasie-verhouding bestaan dat
’n prenteboek selde ’n enkele storie vertel (Sipe 1998:99).
In Die avonture van Wilde Willemientjie vind die leser ’n meesterlike, meesleurende
wisselwerking tussen rymende teks en sprekende tekeninge. Die taal waarmee die verhale in
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hierdie prenteboek poëties vertel word, is ’n digte sisteem van tekens, wat visuele
verteenwoordiging insluit. Dit is ’n kombinasie van literêre en visuele kuns.
Volgens Sipe (2011:238) is prenteboeke ’n versmelting van woorde en illustrasies en “[t]he
two dance together, in what Maurice Sendak once famously called the ‘seamless’ style of
these two modes of expression.” Vir hom is dit ’n kombinasie van kuns en taal wat die
estetiese objek lewer.
Prenteboeke is dus ’n visuele formaat van korresponderende woorde en beelde, waar woord
en illustrasie ewe belangrik is en in ’n komplekse verhouding tot mekaar staan. Hierdie
verhouding behels ’n samewerking en saambestaan (Sipe 2011:238 noem dit “synergy”)
tussen woord en beeld om iets nuwer en groter te skep. Die ingewikkelde dans tussen woorde
en visuele beelde lewer ’n besonderse bydrae tot die genre van kinderliteratuur, en van
hierdie sinergie is Die avonture van Wilde Willemientjie ‘n sprekende voorbeeld binne die
Afrikaanse prenteboek-genre.
’n Voorbeeld van waar teks en illustrasie mekaar aanvul, is die vriende se besoek aan Egipte
(20). Die teks vertel van die piramides, van die Sfinks en Willemien wat haarself soos ’n
mummie vermom. Die illustrasies gee verdere inligting, naamlik dat Pegasus bo-op ’n
piramide gaan land en dat Olifant ’n arme kameel katswink sit met sy logge lyf. Sekere
besonderhede word deur teks en illustrasie verswyg. ’n Toeris skrik naamlik so groot vir die
“mummie” dat hy omval en “stokstyf” bly lê. Net die skoene/voete van die toeris is in die
illustrasie sigbaar. Wie hy is en hoe hy lyk, en of hy dood is, word aan die leser se
verbeelding oorgelaat.
Tydens ’n besoek van Willemien en haar vriende aan ’n Eskimo se huis maak die leser kennis
met ’n baba wat aan ’n mammoet-been kou. Wat die teks egter verswyg, is dat die sensitiewe
Leeu angstig agter die enorme been skuil, skoon bang dat die gulsige klein mensie hom ook
as iets te ete eien (29).
Aanvullend tot die bedreiging wat die teks vir die bose jagter uitspel, vind die leser die
werklikheid van die naderende vlymskerp horings van die diere in die illustrasies op dieselfde
blad (60).
Teks en illustrasie bestaan dus in perfekte harmonie saam. Soms komplementeer die teks die
illustrasie deur te voorspel wat gaan gebeur. Teks en illustrasie kan egter ook voortdurend
beurte maak in die vertelproses. Die gesamentlike effek van die twee is in hiérdie prenteboek
uiters treffend. Sonder die illustrasies sou die teks onvolledig wees en omgekeerd.
9. Slotbeskouing
Die vraag kan ontstaan of seksisme in prenteboeke regtig saakmaak. Hamilton e.a.
(2006:757) meen dat dit bloot logies is om te aanvaar dat gendervooroordeel in boeke ’n reële
kwessie is en dat stereotipering van geslagsrolle en die onderverteenwoordiging van vroulike
karakters negatief op kinders se ontwikkeling sal inwerk.
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Afrikaanse kinderboeke is geredelik in Suid-Afrika beskikbaar. Alhoewel nie alle ouers
miskien met dieselfde mate van entoesiasme boeke aankoop nie, maak kinders tog vroeg
reeds met storieboekkarakters kennis. Prenteboeke kan dus beskou word as ’n toeganklike
kulturele bron waardeur kinders sin kan maak van geslagsrolle. Dit bied geleenthede vir
bekendstelling aan opvattings en beskouinge wat moontlik van hulle s’n verskil en gender is
waarskynlik die mees basiese dimensie waarin kinders hulle sosiale omgewing kan waarneem
en waarbinne hulle kan besluit waar hul inpas. Kinders se idees oor geslagtelikheid beïnvloed
die wyse waarop hulle met mekaar omgaan en ook hoe hulle hulself beskou. Die prenteboek
waaraan die kind blootgestel word, kan ’n eerste bekendstelling wees aan idees en maniere
waardeur kulturele norme aangespreek word. By die keuse van ’n boek behoort ouers en
onderwysers spesifiek te let op goedgeskrewe boeke waarin individue as duidelike,
goedgeronde karakters met definitiewe persoonlikhede uitgebeeld word. Dit is belangrik dat
karakters gemeet word aan hulle prestasies en nie op grond van geslag beoordeel word nie.
Meisies behoort nie alewig uitgebeeld te word as die swak en brose vat nie (Tsao 2008:113).
Met Die avonture van Wilde Willemientjie is dit duidelik dat Scheepers en Oelofsen
sensitiwiteit ten opsigte van die veranderende rol van die vrou en meisie in die samelewing
toon. Alles word geesdriftig in die stryd gewerp om genderstereotipering onbeskaamd uit te
daag. Elke moontlike metode word aangewend. Daar is ritmes, rym, humoristiese illustrasies,
humoristiese taalgebruik, spanning en drama in die boek. Dit is alles elemente wat kinders sal
boei.
Die avonture van Wilde Willemientjie laat grense vervaag. Daar is ’n duidelike wegbeweeg
van genderstereotipering. Die voorstelling van geslag blyk ondergeskik aan die
verhaal/illustrasies te wees. Genderkonstruksie word omvergewerp deur die beklemtoning in
hierdie prenteboek dat vroulike protagoniste ’n vryheid van keuse kan hê, van waarde kan
wees sonder dat fisiese voorkoms tel, en bemagtig kan word ongeag geslag.
Met hierdie werk bied Scheepers en Oelofsen se robuuste humor aan jong lesers belangrike
toegang tot ’n alternatiewe diskoers om dominante ideologieë van geslagsvooroordeel uit te
daag.
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Opsomming
Die rol van persoonlike en kollektiewe obsessionele begeerte en wellus in José Saramago se
roman Baltasar and Blimunda is ’n tema wat nie voorheen spesifiek deur literêre kritici
ontleed is nie. Hierdie artikel fokus op die verskynsel dat die begeertes wat die dryfveer in
die uiteenlopende groep niefiktiewe karakters se lewens kenmerk, ook bepalend is van hulle
lotgevalle. Die hiërargie van die status van die karakters in die roman korreleer
onderskeidelik met ’n hiërargie van kreatiewe begeerte en immorele wellus, wat krities
ontleed word ten aansien van die koning, Dom João V (Johan V, 1689–1750), as die
belangrikste persoon in die Portugese Ryk, van sy koningin, en van ander karakters, tot die
laagste arbeider wat met die bou van die klooster-paleis by Mafra tot gedwonge arbeid
gedoem is. Die ontleding lei tot die slotsom dat Saramago die historiese karakters in ’n
slegter lig stel as wat in werklikheid die geval was. Die afleiding word gemaak dat die
romanskrywer die historiese gegewe met opset fiktief verdraai het om die tragiek van João V
se absolute koningskap wat tot die ondergang en totale bankrotskap van sy ryk gelei het, te
beklemtoon.
Trefwoorde: José Saramago; Dom João V; Portugal; klooster-paleis by Mafra; begeerte
Abstract
The hierarchy of desire in José Saramago’s novel Baltasar and Blimunda
José Saramago was awarded the Nobel Prize for Literature in 1998. His novel Baltasar and
Blimunda deals with a wide-ranging group of characters in early 18th-century Portugal, from
the king to the lowliest labourer. All are driven by diverse desires. Most common are desires
of the flesh that drive those who experience its manifold and habitual cravings to submit to
immoral behaviour.
The king, Dom João V (John V, 1689–1750), is no exception. He debauches his manhood by
being unfaithful to his queen and impregnating countless nuns to produce a “horde of
bastards” with his royal semen. He assumes that he is a great king because he wields power
and possesses riches. Besides his sexual exploits he routinely passes the time by assembling
the blocks of a miniature Basilica of St Peter’s in Rome under the feigned admiring gaze of
his courtiers. His desire for an heir motivates him to empty his kingdom’s coffers to build a
basilica, convent and palace at Mafra, intended to honour his superstitious vow to the
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Franciscans that if the seemingly barren queen, Dona Ana Maria de Áustria, bears him an
heir he will reward them with such an edifice.
The king’s obsession with the building project at Mafra is related in parallel with the
obsession of the priest with an interest in scientific invention, Padre Bartolomeu Lourenço de
Gusmão, to build a flying machine.
Intermeshed with the king’s and the priest’s stories are the lives of various other personages
whose dreams result in obsessions of lesser intensity than those of the king and the priest.
Among them the most prominent are the lovers Baltasar and Blimunda, who are involved
with both constructions.
Saramago interweaves fantasy and reality in what he calls a “fairy tale”, but in the end the
vicissitudes of all the characters prove that their dreamsend in death and that their creativity,
which was driven by desire, has bad, even tragic, outcomes.
Key words: José Saramago; Dom João V; Portugal; convent and palace at Mafra; desire

1. Tematiese inleiding en metodologiese verantwoording
’n Belangrike tema in José Saramago (1923–2010), aan wie die Nobelprys vir Letterkunde in
1998 toegeken is, se roman Baltasar and Blimunda (Portugese titel: Memorial do convento),
wat in die vroeë 18de-eeuse Portugal afspeel, is persoonlike en kollektiewe obsessies wat
deur begeerte gedryf word. Hierdie tema as die fokus van die hieropvolgende ontleding van
die begeertes van Saramago se fiktiewe karakters, wat geskiedkundige persone, denkbeeldige
persone en selfs diere insluit, is bedoel om ’n bydrae te wees tot die benadering wat as die
“psigologie van kuns” bekend staan.
Begeerte lei die koning, sy koningin en onderdane wat die veelvuldige en knaende drang tot
die uitlewing daarvan beleef, tot dwingende obsessies, meestal met tragiese of noodlottige
gevolge. In uitsonderlike gevalle lei die obsessiewe dryfkrag egter tot ’n begeerte om op
verskillende wyses kreatief daaraan uiting te gee. Die aard van die ontplooide karakters se
begeertes word in hierdie artikel ontleed ooreenkomstig die gevolge daarvan, wat ’n
duidelike hiërargiese orde van persoonlike en nasionale tragiek oplewer, met die koning aan
die spits.
Die meeste ontplooide karakters in Baltasar and Blimunda – van die Portugese koning tot die
laagste arbeider in sy ryk – se lewens word oorheers deur ’n drang na vleeslike genot,
wanneer en hoe ook al bekombaar. Die koning, Dom João V (Johan V, 1689–1750), wat die
hoogste hiërargiese posisie in die ryk beklee, beskik oor die geldelike en ander middele om sy
begeertes, wat wyer as bloot die seksuele uitkring, te bevredig. Ondergeskiktes, onder wie die
koningin en die Franciskaanse geestelikes, maar veral die arbeiders as die laagste groep in die
sosiale rangorde, bevind hulle in ’n posisie van bestaansoorlewing in diens van die koning,
afgewissel deur efemere wellus.
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Saramago gee ook ’n teenbeeld van die verrotte sosiale toestand deur die beskrywing van die
strewe van ’n priester, padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, met die vermoë tot
wetenskaplike denke.1 Sy helpers, Baltasar, ’n voormalige soldaat wat sy linkerhand in die
oorlog teen Spanje verloor het, en Blimunda, ’n vrou uit die volk met psigiese gawes,
transendeer eweneens die beperkings van hulle uiters benouende situasie. Hulle behaal die
bomenslike prestasie om oor ’n tydperk van jare onder die priester se leiding saam ’n masjien
te bou wat werklik met die bouers as passasiers kon opstyg en vlieg.
In die roman word gedetailleerde beskrywings gebied van twee terreine waar die
buitengewoonste konstruksies gelyktydig plaasvind. Die een is dié van die priester se
vliegmasjien waar hy, met die hulp van sy helpers, sy begeerte om te kan vlieg, verwerklik
deur ’n voëlvormige toestel, genaamd die Passarola, te bou. Die ander terrein is dié van die
koning se veeldoelige klooster, basilika en paleis by Mafra.2 Hierdie monumentale bouwerk
is bedoel om sy gelofte aan die Franciskane te eer, naamlik dat as sy Oostenrykse eggenote,
koningin Dona Ana Maria de Áustria, vir hom ’n seun as troonopvolger baar, hy hulle met
sodanige bouwerk sal beloon.
In die vroeë 18de-eeuse Portugese sosiale konteks is beide ondernemings klaarblyklik
bomenslik en albei konstruksies het hulle oorsprong as denkbeelde in hulle onderskeie
dromers se obsessiewe begeertes. Die priester beplan sy vliegmasjien om die mensdom se
wetenskaplike kennis uit te brei, hoewel steeds gegrond op alchemie en okkulte opvattings.
Die koning beplan ’n bouwerk wat nie net die indrukwekkendste in sy ryk sal wees nie, maar
met die grootste in die Christendom sal meeding of dit sal oortref.3 Sowel die priester as die
koning se strewe het uiteindelik tragiese en destruktiewe gevolge.
Die obsessies van die koning en die priester is die leitmotiewe van die roman. Die verhaal
word verbreed deur die lewens van verskeie karakters wat tussendeur gevleg word. Onder die
newekarakters is Baltasar en Blimunda, wat by albei konstruksies betrokke is, die
prominentste. Die drome van die hiërargies laer persone veroorsaak ook obsessies, maar van
’n mindere intensiteit as dié van die koning en die priester. Niemand ontkom die noodlot wat
die koning se bou-ambisie oor Portugal bring nie.
2. Die fiktiewe karakters: ’n ontleding van hulle begeertes en die tragiese gevolge
daarvan
Sonder om die chronologie van die roman te volg, word die begeertes van die fiktiewe
karakters vervolgens ontleed, voorafgegaan deur die storie van ’n arbeider wat die betekenis
van begeerte problematiseer.
Die roman beantwoord die vraag wat Krabbenhoft (2001:123; my vertaling) soos volg stel:
“Saramago vra wat sal gebeur as ’n man of ’n vrou uit hulle sosiale rolle tree en op ’n vlak
sou optree wat nie deur wette en sosiale instellings bepaal word nie.” Aangesien hierdie
kritikus nie sy hipotese oor die roman uitbrei nie, word voorgestel dat die antwoord gevind
kan word in ’n storie wat deur ’n ongeletterde arbeider, Manuel Milho, vertel word.
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Hoewel dit nie sy vooropgesette bedoeling is nie, problematiseer sy storie die psigologie van
begeerte ten opsigte van sosiale rolle. Hy vertel die storie in kort episodes aan ’n uitgesoekte
groepie vriende uit die 600 arbeiders (“’n gespuis”, volgens Saramago (235)4 voordat hulle
aan die slaap raak na ’n dag van pynlik harde arbeid om ’n enkele blok marmer van 31 021
kilogram met ’n span osse oor ’n lang afstand te sleep na die terrein waar die basilika gebou
word. Milho weet self nooit wat in die volgende episode of aan die einde van sy storie sal
gebeur nie, maar improviseer die gebeure met elke vertelling.
Die intrige is nie ingewikkeld nie: ’n koningin wat nie seker is of sy ’n koningin wil wees nie,
raadpleeg ’n hermiet wat in ’n grot woon oor haar begeerte om eerder ’n vrou as ’n koningin
te wees. Die koningin en die hermiet voer ’n gesprek oor hierdie dilemma, waaruit dit blyk
dat die hermiet eerder ’n man as ’n hermiet wil wees. Milho sluit die storie, waaraan hy ’n
week lank vertel het, met die volgende woorde af: “Die hermiet het opgehou om ’n hermiet te
wees en die koningin was nie meer ’n koningin nie, maar niemand het ooit geweet of die
hermiet daarin geslaag het om ’n man te word en of die koningin daarin geslaag het om ’n
vrou te word nie” (49–50). Die implikasie is dat ontevredenheid met ’n lotsbestemming
begeerte tot ’n synstransformasie opwek wat ontwykend blyk te wees.
Gedurende die arbeiders se spekulasie oor die afloop van Milho se storie, wat geheel en al
verskillend was van enige vertelling waarna die gehoor van ongeletterde mans ooit voorheen
geluister het, vra een van hulle hoe ’n osdrywer ’n man kan word, waarop Baltasar ’n
raaiselagtige antwoord gee: “Miskien deur te vlieg” (249). Hierdie antwoord kom van die
oudsoldaat wat besef dat hy ’n man geword het toe hy eenkeer saam met padre Bartolomeau
in die Passarola gevlieg het, ’n gebeurtenis waarvan nie een van sy vriende, en allermins die
Inkwisisie, te wete mag kom nie.
Die les wat uit Milho se storie afgelei kan word, is dat die verwesenliking van ’n begeerte
iemand verander, maar dat die uitwerking van sodanige verandering onverklaarbaar en
onvoorspelbaar bly. Dit is waarom hy die slotsom tot sy storie uitbrei deur ’n bykomende
insig dat indien die koningin inderdaad ’n vrou sou geword het en die hermiet ’n man, dan
sou die uitwerking daarvan waarneembaar gewees het, en sou so iets ooit gebeur, sou dit nie
sonder ’n duidelike teken geskied nie, maar daar was nooit ’n teken nie.
Hierdie insig wat Milho self uit sy storie aflei, is onwaar in Baltasar se geval, want geen
teken het daarop gedui dat hy gevlieg het nie. Wat ongetwyfeld waar is omtrent Milho se
slotsom, is dat alle stories in die dood eindig. Die duidelike boodskap is dat alle verhale oor
begeerte handel en dat begeerte in die dood eindig. Gevolglik is dit regverdigbaar om die
afleiding te maak dat die tema van die roman is dat alle mense, ongeag hulle sosiale status,
uiteindelik insgelyks ’n tragiese lot beleef. Die lotgevalle van die karakters versterk die insig
dat hulle drome nie net in die dood sal eindig nie, maar dat die kreatiwiteit wat begeerte
dikwels oplewer, slegte – selfs tragiese – gevolge sal hê.
Wanneer Baltasar baie jare na die Milho-storie ’n onbeplande tweede, rampspoedige solovlug
in die Passarola beleef, neem die Inkwisisie hom in hegtenis en word hy tot die brandstapel
gevonnis. Saramago laat die besonderhede van sy gevangeneming en verhoor aan die
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verbeelding van sy lesers oor, maar die doodsvonnis was hoogs waarskynlik die straf vir die
kettery dat hy as ’n blote mens – ’n man – gevlieg het. Ondanks die rampspoedige
neerstorting van Baltasar na sy solovlug in die Passarola het hy nietemin sy manwording
bevestig.
Die begeertes van die verskillende karakters – sowel mense as gepersonifieerde diere en
voëls – word vervolgens bespreek.
2.1 Dom João V
Anders as die fiktiewe koningin in Milho se storie is Dom João V tevrede om die rol van ’n
koning te vervul. Hy wíl koning wees. Hy is tevrede met sy titel, maar as ’n man doen hy sy
titel oneer aan. Hy word voorgestel as ’n volslae stommerik wat veronderstel dat hy ’n groot
koning is omdat hy oor mag en rykdom beskik. Hy verwyl sy tyd met onbenullighede en as ’n
roetine-tydverdryf pak hy die blokkies van ’n model van die Petrus-basilika in Rome op
mekaar terwyl sy afgetrokke howelinge bewonderend moet toekyk. Wanneer hy nie met
hierdie speletjie besig is nie, maak hy ’n bespotting van sy manlikheid deur ontrou aan sy
koningin te wees en met ’n patologiese drif ontelbaar baie nonne swanger te maak, welke
owerspel tot gevolg het dat sy koninklike saad ’n “horde buite-egtelike kinders” (2) oplewer.
João se grootste begeerte is om ’n troonopvolger te verwek. Aangesien hy bygelowig is,
beloof hy onder eed aan die Franciskane, wat vir ongeveer ’n eeu lank petisies om ’n klooster
aan die troon gerig het, om aan hulle wens, oftewel begeerte, gehoor te gee, mits sy skynbaar
onvrugbare eggenote swanger sou word. Die koning se “buitensporige selfbevrediging wat
God beloon het deur dié vergunning toe te staan as die Koningin swanger sou word” (Alves
de Paula Martins 2001:42; my vertaling), word deur die skynheilige Franciskane
goedgepraat. Hierdie verwronge logika motiveer Saramago as ’n beoordelende stem in die
roman se siniese (wan-) voorspelling dat “die Portugese dinastie en die Franciskaanse Orde
[...] onderskeidelik [sal] baat by die sekerheid dat daar ’n troonopvolger en ’n beloofde
klooster sal wees” (Alves de Paula Martins 2001:42; my vertaling).
Om die koning se seksuele verwording en megalomanie te beklemtoon, dig Saramago ’n
droom aan hom toe waarin hy visionêr ervaar dat “die Boom van Jesse uit sy penis spruit,
bedek met blare en bevolk met die voorouers van Christus, en selfs Christus self, die
Erfgenaam van Alle Koninkryke; dat die boom dan verdwyn en hoë kolomme, kloktorings,
koepels en wagtorings van ’n Franciskaanse klooster verskyn” (10). Die romanskrywer
evalueer die koning se nagtelike visionêre kettery met die siniese stelling dat
“verbeeldingryke konings Portugal tot groot diens was” (10). Terwyl verbeeldingrykheid
kreatiwiteit in kunstenaars inspireer, is João se wellustige droom ’n voorbode van onheil in sy
koninkryk.5
Die konstruksie van die monastieke kompleks in Portugal, wat deur die koning se bygeloof
en grootheidswaan geïnspireer is, het sy mentaliteit nadelig verander. In plaas daarvan om by
sy roetine te hou om soos ’n kind met sy boublokkies te speel en as ’n man sy vrou snags
twee keer per week te besoek, “met brandende ywer, gretig en opgewonde deur die gedagte
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aan die mistiese eenwording tydens die uitvoering van sy vleeslike plig” (7), raak hy
ontevrede met die miniatuur van die Petrus-basilika wat vir baie jare sy speelding was, en
geobsedeer met die begeerte om ’n volskaalse replika van die grootste Christelike bouwerk
vir sy eie gebruik in sy ryk te besit. Selfs terwyl die Franciskaanse klooster in Mafra in
aanbou was, het hy sy argitek, João Federico Ludovice,6 wat aldaar besig was, ontbied om
hom ’n voldonge opdrag te gee: “Dit is my wil dat daar ’n kerk soos die Basilika van die
heilige Petrus in Rome vir my hofhouding gebou word, en terwyl hy hierdie woorde uiter,
kyk hy uiters strak en streng na die argitek” (264). Dié keer is die eerlike reaksie van ’n
ondergeskikte dat hy nie in staat is om die koning se wens uit te voer nie, en die argitek
antwoord: “Ek mag ’n beroemde argitek wees, en net so verwaand as enige ander man, maar
ek ken my beperkings” (265).
Hierdie uitspraak beëindig die koning se ambisieuse droom om ’n volskaalse Petrus-basilika
te besit, maar sy volgende kompenserende bevel aan die argitek is om die Mafra-klooster te
vergroot sodat 300 in plaas van 80 monnike daar gehuisves kan word. Dit sou vereis dat nog
’n gedeelte van die bergagtige terrein met plofstof weggeskiet en teen hoë bykomende
onkoste gelyk gemaak moes word.
Met die aankondiging van die nuwe onderneming voel die rykstesourier genoop om Dom
João te maan dat dit onmoontlik is: “Indien U Hoogheid my sal vergun om reguit te praat,
moet ek maan dat ons op die drumpel van bankrotskap staan” (268).7 Nog erger, dit blyk
spoedig dat die uitgebreide klooster nie sonder ’n vergrote werksmag gebou kan word nie.
Die koning se oplossing vir hierdie probleem is om alle volwasse mans oor die hele land aan
te keer, al diegene sonder gebreke (“of selfs met gebreke” (279), om die bestaande, alreeds
buitengewoon groot werksmag van 30 000 man, aan te vul. ’n Verdere 50 000 mans, wat van
plase en ander arbeidsplekke gewerf of gedwing word, word sodoende tot slawe-arbeid
gedoem.
Sy geheel en al egoïstiese synsaard motiveer die koning om sy lot te bekla dat hy moontlik
nie lank genoeg sal leef om sy groot begeerte in vervulling te sien en die uiteindelike
inwyding van die basilika te beleef nie – ongeag die feit dat hy sy land ruïneer, want die
werklikheid op die bouterrein is anders as in die koning se verbeelding: “Dit skyn ongelooflik
te wees dat dertien jaar van ononderbroke arbeid so min tot stand gebring het: die kerk is
onvoltooid, die klooster rys op na die tweede verdieping aan twee vleuels van die beoogde
gebou, maar die res het skaars deurhoogte bereik, en slegs veertig selle is gereed vir
besetting, terwyl drie-honderd vereis word” (315).
Nietemin doem daar ’n aanhaling uit die wyse Salomo se spreuke in die tydelik ontstelde
gemoed van die koning op terwyl hy oor sy sterflikheid besin: “Tevergeefs, alles tevergeefs,
het Salomo eens verklaar, en Dom João V herhaal hierdie woorde: alles vergeefs, om te
begeer, is vergeefs, om te besit, is vergeefs” (274). Die onwyse koning los Salomo se
dilemma op deur homself wys te maak dat om ydelheid te bowe te kom, “beteken nie dat
mens beskeidenheid of selfs nederigheid moet verwesenlik nie; inteendeel, buitengewoon
groot ydelheid word daarvoor vereis” (274). Die grootheidswaan van die koning as die
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opdraggewer van die klooster verblind hom vir die feit dat een rede waarom die enorme
bouwerk so stadig vorder, waarskynlik sy eie besluitveranderings is.
2.2 Die Franciskane
Op hulle beurt koester die Franciskane self ’n begeerte tot belangrikheid, “veral om nie wat
landbou betref ondergeskik aan die Sisterciënser-orde te Alcabaça te wees nie, en
hoewel die Heilige Franciskus van Assisi met die wildernis tevrede was, was hy ’n heilige en
is nou dood” (77). Die geestelike waardes van die volgelinge van die grondlegger van dié
orde, wat die beginsel van armoede gehandhaaf het, het teen die 18de eeu in materiële
begeerte, oftewel hebsug, verander. Veel erger nog het die broeders die slegte reputasie onder
die bevolking bekom as seksbelustige mans. Bluminde se broer, ’n arbeider, verduidelik dat
wanneer monnike die bouterrein by Mafra besoek, hulle kom “om met die vrouens te hoereer,
en die Franciskane is die ergste van almal” (100).
2.3 Die koningin
En wat het João V se koningin begeer? Word sy ooit ’n vrou? Nee, want deur bloot te begeer
wat die koning begeer – naamlik om ’n troonopvolger in die wêreld te bring – word sy nooit
’n vrou uit eie reg nie. Sy bestaan as die produseerder van die koning se nakomelinge, eers
van ’n dogter wat bestem is om met die toekomstige Spaanse koning te trou, en dan van
anders kinders, wat nie almal oorleef nie.
Saramago beskryf haar as ’n jammerlike en ontgogelde koningin wat sekerheid vind slegs
deur elke dag uurliks te bid. Onder meer bid sy “ernstig om verlossing van die marteling om
’n koningin te wees en van die verdriet van vrouwees” (103). Sy sweer die begeerte af om óf
’n koningin óf ’n vrou te wees.
Voorheen het sy wel gedroom van haar begeerte vir die kroonprins, Infante Francisco, die
koning se broer (’n niksnuts wat sy vrye tyd bestee deur skote na matrose op hulle skepe af te
vuur en van hulle ernstig te verwond en ander selfs dood te skiet). Wanneer Francisco in die
afwesigheid van die sieklike koning die koningin se geselskap opsoek en haar die hof maak,
spreek hy sy begeerte vir haar ondubbelsinnig uit: “Ek wens regtig dat my broer moet
doodgaan, want ek begeer om koning te word en met U Majesteit te slaap. Ek is sat daarvoor
om net die kroonprins te wees.” Sy antwoord op ’n wyse wat Milho se storie eggo: “[E]n ek
is moeg om die koningin te wees, maar ek kan nie daarna streef om iets anders te wees nie; ek
versoen my dus met my lot en bid dat my eggenoot sal leef, opdat ek myself nie met ’n nog
erger lot opgesaal bevind nie” (105–6). Sy sluit die gesprek af met ’n insig wat sy uit lyding
wys geword het, naamlik dat “alle mans boos is, elkeen op sy eie manier” (105–6).
So beëindig die koningin haar begeerte vir die kroonprins, al sou hy haar enigste ontvlugting
van ’n rampsalige bestaan kon wees, want ’n keuse tussen mans as eggenoot is ’n illusie;
gevolglik is dit onsinnig om van ’n beter lot as haar lewe saam met die koning te droom. Vir
altyd ná die insident met die kroonprins bestaan sy bloot gekondisioneer om niks te
bevraagteken nie, nie te dink nie, nie te voel nie, maar te teer op gebede wat haar drome en
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begeertes vervang. Hierdie piëtistiese bestaanswyse weerspreek Saramago se kategoriese
teenstelling in sy eie stem dat “dit drome is wat die aarde laat aanhou wentel” (107).
Gemeet aan hierdie stelling kom die koningin se lewe, ontdaan van die reg op selfbeskikking
as ’n vrou, voor as betekenisloos en tragies. Sy is bestem om ’n pakdier te wees soos die osse
wat ingespan word om swaar vragte na die bouterrein te sleep waar die koning se
megalomaniese droom langsamerhand in klip gestalte verkry.
2.4 Die osse
Die osse as gepersonifieerde wesens is in staat tot ’n bewonderenswaardige afgetrokkenheid
oor hulle eie en die arbeiders se lot terwyl hulle gesamentlik swoeg om die enorme
marmerblok, wat as ’n monolitiese, naatlose balkon in die basilika moet dien, te vervoer. Dit
was sekerlik nie hulle keuse om so ’n bloot simboliese blok as bewys van verwaande vertoon
te ontgin en moeisaam aan te sleep nie, want sonder dat enigiemand dit sou opgemerk het,
kon die balkon ook anders ontwerp gewees het.
Die verteller kontrasteer die osse se houding met dié van die arbeiders wat, hoewel hulle met
rede bedeel is, eweneens by ’n absurde taak betrokke is: “Die beeste langs die pad herkou
vreedsaam en betrag die dolle heen-en-weer gehardloop van manne wat bevele uitroep”
(238). Die osse het geen selfverwyt nie en beoordeel ook nie die oordeel van die swoegende
horde arbeiders wat die klip, gepersonifieer as “jy”, vervloek nie. Die arbeiders vervloek
tewens die Franciskaanse geestelikes wat die vervoer van die klip oor ’n lang afstand na die
bouterrein beveel het: “Vervloek is jy en vervloek is wie ook al wat beveel het dat jy uit die
aarde gegrawe en deur die wildernis aangesleep moet word” (239).
2.5 Die seemeeue
Terwyl die stoïsynse osse se houding ’n kommentaar impliseer oor die hubris van mense wat
ondernemings bo hulle middele en kragte probeer uitvoer, roep verwysings na die eweneens
gepersonifieerde seemeeue ook hulle onskuld op. Is hulle syn begeerteloos? Nee. Want die
skrywer vertel die mite dat God, ná die volvoering van Sy skepping, in die Tagus gebaai het,
waar groot swerms seemeeue nog steeds versamel, in afwagting dat Hy weer naby die
rivieroewer sal kom baai.
2.6 Padre Bartolomeu
Terwyl padre Bartolomeu een van die meeue dophou wat deur die wind gedra en na die
binneland gevoer word, fluister hy: “Voël, mag God jou seën. In sy binneste het hy gevoel
dat hyself van dieselfde vleis en bloed gemaak is, sidderend asof hy skielik ontdek het dat
vere op sy rug groei. Nadat die meeu verdwyn het, het hy homself verlore in ’n wildernis
gevoel” (151).
Die priester identifiseer met gevleuelde wesens omdat hulle kan vlieg, maar die seemeeue se
verwagting dat “Hy” weer sal kom, is klaarblyklik ongegrond. Om homself in ’n “wildernis”
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te bevind, impliseer dat die priester se lot nie verskil van dié van die arbeiders en osse wat ’n
klip deur die wildernis sleep nie, maar hy is nietemin anders (ook heel anders as die gelate
koningin), want hy het aspirasies om te kan vlieg, dit wil sê om vir ’n metaforiese
synsverandering van vlerke voorsien te word.
Die priester se bynaam was Die Vlieënde Man, want hy het twee jaar voor sy ontmoeting met
Baltasar en Blimunda twee keer in ballonne wat hy self gemaak het, probeer vlieg. Albei
pogings het misluk. Sy derde onbemande ballon het deur ’n venster gevaar en is nooit weer
gesien nie. Nadat hy sy verhaal van eksperimentele mislukking op die gebied van die
vliegkuns aan Baltasar en Blimunda vertel het, voeg padre Bartolomeu Lourenço by: “’n Man
struikel aan die begin van sy lewe, dan loop hy, dan hardloop hy, en uiteindelik vlieg hy”
(52).
Wat wel in die guns van die koning gesê kan word, is dat hy nie die Vlieënde Man se poging
om ’n “windmasjien” te bou (soos een van die hofdigters dit beskryf) verkleineer het nie,
maar hom toegelaat het om op die onteiende landgoed van die hertog van Aveiro by São
Sebastião da Pedreira te werk. Die koning wat nog jonk is, amuseer homself ook met
speelgoed (82).
Die priester besef sy kuns “val meer binne die jurisdiksie van die Inkwisisie as wat dit met
geometriese wette te make het” (53). Hy besef ook “geen mens kan in sy of haar lewe alle
begeertes bevredig nie, behalwe in drome” (108). Hierdie mymering is ’n bondige
opsomming van die tema van die roman.
Die priester, wat Baltasar en Blimunda se sondige saamwoon kwytskeld, het in die vorm van
die Passarola ’n veel groter sondige begeerte in sy blik. Hy erken sy “ambisie en hoogmoed,
want hy beoog om eendag in die hemel op te styg, waar slegs Christus en Maria, en enkele
uitverkore heiliges nog ooit opgevaar het” (79). Wanneer hy en sy helpers uiteindelik in die
Passarola opstyg en vir ’n tydjie die profaniteit van die Inkwisisie ontvlug, beleef hy
oomblikke van hoogmoed ten aansien van sy vervolgers. Hy fantaseer met verwaande
bevrediging oor sy triomf: “sou hulle my nou kon sien, sou hulle moes erken dat ek die
uitverkore seun van God is, ja, ek, padre Bartolomeu Lourenço, nou op my vaart deur die
hemele wat ek deur my genialiteit verwesenlik het, maar bygestaan deur Blimunda se oë, as
daar sulke oë in die hemel is, en ook deur Baltasar se regterhand” (183).
Teen skemer voer die Passarola as gevolg van ’n gebrek aan sonlig in die globusse kort
duskant Mafra ’n onelegante landing uit. Gevolglik dreig die priester om sy masjien te
vernietig, maar sy helpers keer hom. Al uitweg was om weg te hardloop en uiteindelik
toevlug in Toledo, Spanje, te vind, waar hy later, met die Kerk versoen, sterf.
2.7 Domenico Scarlatti
Blimunda se kuns behels sig; die kuns van Domenico Scarlatti behels gehoor. Hierdie
komponis is deur die koning op kontrak uit Londen ontbied om die Infanta (die oudste
prinses) te leer om die harpsimbaal te bespeel. Hy wat voorheen gedink het dat net musiek
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“op lug gedra” word (155), raak met die priester se eteriese droom vertroud. Hy bring sy
harpsimbaal na die terrein waar die Passarola gebou word, met die hoop dat sy musiek
“daarin sal slaag om met die geheimsinnige substansie in die globusse te harmonieer” (160).
Hy het ook ’n wens: “Indien padre Bartolomeu se Passarola ooit sou vlieg, sal ek so graag
daarin reis en my harpsimbaal in die lug speel” (165). Scarlatti droom om te hoor hoe sy
musiek, bevry van die profane werklikheid, klink.
2.8 Baltasar
Baltasar, wat aanvanklik geglo het dat ’n man nie kan vlieg nie tensy daar vlerke aan sy lyf
groei, word die priester se helper. Hy wat ’n soldaat was en net geleer het om dood te maak,
se eerste reaksie oor sy nuwe taak is: “Ek weet niks van vlieg nie” (5). Dit is nietemin aan
hierdie onkundige man dat die priester die werking verduidelik van die Passarola wat in die
skuur op die verbande hertog se landgoed vorm aanneem – aanvanklik kalm, dan met groter
opwinding in sy stem. Die oudsoldaat kon aanvanklik slegs ’n voëlvorm in die ontwerp van
die masjien herken, maar die priester verduidelik aan hom die ingewikkelde alchemistiese
werking van die amber globusse wat met die son se strale die energie sal opwek om te kan
vlieg (57).
Terwyl geen van die ander karakters ’n gesamentlik droom koester nie, het die priester,
Baltasar en Blimunda ’n gemeenskaplike ideaal, want “al drie het dieselfde droom gedeel, al
drie sal sien hoe die vlieënde masjien sy vlerke klap, die son in selfs groter heerlikheid
ontplof, die amber die eter aantrek, die eter die magneet aantrek, die magneet die yster
aantrek, alles mekaar aantrek, maar die werklike probleem is om te verstaan hoe om die
bestanddele in die korrekte volgorde te rangskik” (111). Die ontbrekende element in die reeks
is eter. Die priester het in Nederland uitgevind dat dit nie deur middel van alchemie
geproduseer kan word nie. Wat hy geleer het, is dat “eter [...] binne-in mans en vrouens
gevind [kan] word [...] dit is ’n samestelling van die wille van lewende siele” (115–6). Dit lyk
soos ’n donker wolk binne-in ’n mens, ’n verskynsel wat net Blimunda kan waarneem en in
’n glasbol versamel, want sy “kan haar eie oë sien sien” (129).
2.9 Blimunda
In teenstelling met die ander karakters word die uitsonderlik psigies-begaafde Blimunda deur
onskuld gekenmerk. Van haar moeder wat deur die Inkwisisie aan “godslaster, ’n dwaalleer
en bose hoogmoed” (43) skuldig bevind, lyfstraf toegedien en na Angola verban is, het sy
haar okkulte gawe geërf om in mense se siele in te kyk.
Blimunda is via ’n telepatiese boodskap deur haar moeder, toe sy op pad na haar ondergang
tydens die auto-da-fé-optog oor Rossio-plein in Lissabon gestap het, aan Baltasar, ’n
vreemdeling wat toevallig langs haar gestaan het, gekoppel. Net daarna het die priester hulle
nie-amptelik in die eg verbind. Aangesien Blimunda oor ’n visionêre gawe beskik het om
deur te “kyk” ook psigies te “sien”, het sy Baltasar beloof om nooit “in sy siel te kyk nie”
(47). Haar besluit kan vertolk word as ’n voorbeeldige selfopgelegde beperking om uit liefde
nie te begeer om die geliefde in sy diepste wese te besit nie. Vandaar het sy die eienaardige
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gebruik gehandhaaf om brood te eet voordat sy haar oë in die oggend oopmaak. Sy word dan
Baltasar se helper met die bou van die priester se Passarola op die landgoed waar hulle saam
woon en slegs die sonde van hulle buite-egtelike seksuele omgang gereeld aan die priester,
hulle biegvader, beken.
Soos die priester deur ongeluk getref is, het Blimunda ook ’n omkering van haar geluk beleef.
Sy, wat 2 000 wille (d.w.s. wille van lewende siele (116)) versamel het om die Passarola in
staat te stel om te vlieg, het haar minnaar/eggenoot verloor toe hy probeer het om die masjien
wat ’n dagreis ver van Mafra af in die struikgewas van Monte Junto neergestort het, te
herstel, maar dit onverwags met hom binne-in opgestyg het.
Haar noodlot, verduidelik die skrywer, is dat “sy bloot ’n armsalige vrou is wat haar eggenoot
verloor het toe hy in die bloute verdwyn het, en hoewel sy alle moontlike towerkuns sal
uitoefen om hom terug te kry, weet sy helaas nie van enige towerkuns wat sal werk nie; dus
het sy niks bereik deur te sien wat ander mense nie kan sien nie en sy het niks bereik deur
wille te versamel nie, want dit is daardie einste wille wat hom in die bloute weggevoer het”
(329).
Nadat sy nege jaar lank oor die hele Portugal na Baltasar soek, vind sy hom die sewende keer
wat sy deur Lissabon beweeg in ’n auto-da-fé-optog. Deur haar okkulte sien-vermoë eien sy
sy wil vir haarself toe, want dit was nie bedoel om na die sterre toe op te styg nie, hoewel hy
’n man geword het deur te vlieg, want sy manwees het aan haar as ’n vrou en aan die aarde
behoort. Sy stoflike oorskot is aan die brandstapel oorgelaat. Tragies genoeg is dit Blimunda
se laaste begeerte, die enigste begeerte van die veelvuldige begeertes van die karakters wat
hier bo bespreek is, wat verwesenlik is.
3. Slotopmerkings
Ten slotte kan ’n beoordeling van die dromers en hulle obsessies gedoen word aan die hand
van ’n leidraad wat Saramago self aanbied. Hy noem die verhaal, wat ’n boeiende mengsel
van werklikheid en fantasie is, ’n “feëverhaal”. Dit bied ook ’n ernstige begrip van sy
karakters se “drome”, ’n metafoor vir hulle begeertes, of, soos dit meestal blyk te wees, hulle
obsessies om materiële goedere toe te eien of wat hulle begeer te verwesenlik. By
uitsondering dien die droom ook om ’n buitengewone ervaring te beleef en selfs kreatiwiteit
op te wek – hoewel die resultaat tragies mag wees en in die dood eindig.
Ewe kreatief as die koning se obsessie met die Mafra-klooster is die obsessie van padre
Bartolomeu Lourenço de Gusmão om sy droom te verwesenlik om die Passarola te bou wat
hom in staat sou stel om die Inkwisisie te ontvlug. Wanneer dit op Monte Junto neerstort,
word hy ironies genoeg vyandig daarteenoor en probeer dit aan die brand steek voordat hy na
Spanje vlug as ’n ketter wat van Judaïsme beskuldig word. Terwyl hy en sy bemanning hoog
in die lug sweef, voor die Passarola se rampspoedige landing op Monte Junto, sê hy aan
Blimunda, wat nie geweet het waarheen hulle vlieg nie: “Waar die lang arm van die
Inkwisisie ons nie kan bykom nie, indien so ’n plek wel bestaan” (187). Dit is die prestasie
van hierdie intellektueel en die masjien wat hy skep, as verteenwoordigend van ’n
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verbeeldingryke vryheid wat nieteenstaande alle ortodokse opvattings die moderne idee van
die self verwesenlik, soos bondig en insiggewend deur Howe (1987:9) opgesom.
Baltasar en Blimunda se begeerte vir mekaar het ’n werklik mistiese liefdeseenheid van
liggaamlikheid en “wille” verwesenlik, wat hulle lewens laat uitstyg bo die oninspirerende
beuselagtighede van die onbestendige alledaagse werklikheid. As ’n werklike man en ’n
werklike vrou styg hulle inderdaad uit deur ’n alchemistiese eenheid van die son en die maan
te verwesenlik, wat in die geval van die Passarola ontbreek. Baltasar se bynaam was SeteSóis (Sewe Sonne) en tereg het die priester, ’n praktiserende alchemis, vir Blimunda die
bynaam Sete-Luas (Sewe Mane) gegee. Selfs al eindig hulle verhaal in die dood, som PretoRodas (1999:16; my vertaling) hulle integriteit soos volg op: “Baltasar en Blimunda was nie
net minnaars nie, maar ook menslike rolmodelle in ’n onmenswaardige tydperk.”
Die grootste obsessies word deur João V gekoester. Gekombineer met sy begeerte na mag het
sy vleeslik-geïnspireerde drome rampspoedige gevolge vir sy ryk, en sy seksuele misdrywe
parodieer die erotiese eenwording van ’n man en ’n vrou. Eweneens parodieer sy selfsug en
wanbesteding van staatsgeld op ’n bouwerk ter ere van die feit dat hy ’n troonopvolger
verwek het, die begrip van goeie regering.
Sodanige oordeel kan verwag word van die romanskrywer as ’n selfverklaarde kommunis en
ateïs wat dus ook teen koningskap gekant is.8 Volgens Marxistiese norme moet absolute
koningskap as ’n euwel veroordeel word, omdat dit tot die uitbuiting van die proletariaat lei,
’n tema wat duidelik in Baltasar and Blimunda uitspeel.
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Eindnotas
1

In ’n nota van die vertaler aan die einde van die Engelse weergawe van die roman skryf
Giovanni Pontiero dat padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão ’n historiese figuur was wat in
1685 in Santos, Brasilië, gebore is en aan die seminarie te Belém in Bahia studeer het. In
1708 het hy na Portugal gereis en ’n memorandum aan koning João V gestuur in verband met
’n vaartuig wat hy ontwerp het wat kon vlieg. In 1709 het ’n skets van die vaartuig in
Lissabon gesirkuleer, en omdat dit soos ’n groot voël gelyk het, is dit La Passarola genoem.
In die geskiedenis van die wetenskap word Lourenço onthou as ’n baanbreker op die gebied
van lugvaart. Hy is van Judaïsme verdink en het in 1724 vir die Portugese Inkwisisie gevlug,
maar is voor sy dood in Spanje met die Rooms-Katolieke Kerk versoen.
2

Vir ’n historiese oorsig oor en beskrywing van die paleis, basilika, klooster, biblioteek,
gehoorsaal en bykomende funksies van die Mafra-kompleks, kyk Da Gama (1985).
3

Dit was sekerlik João V se ideaal om die Escorial, wat Filipe II van Spanje se monumentale
kompleks, wat ’n paleis, katedraal, panteon, biblioteek en klooster insluit, te oortref. Die
kompleks in die dorp San Lorenzo de Escorial, 40 km buite Madrid, is deur Juan de Herrera,
’n Italiaanse argitek wat aan die Petrus-basilika in Rome gewerk het, ontwerp en van 1563 tot
1584 gebou.
4

Alle aanhalings uit die roman is vertalings in Afrikaans uit die Engelse teks deur die
artikelskrywer; die bladsynommers tussen hakies verwys na die Engelse uitgawe. Vir vlotter
leesbaarheid is leestekens soms in die vertalings bygevoeg, want Saramago skryf in lang,
aaneenlopende sinne met min leestekens.
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5

Billikheidshalwe ten opsigte van João V behoort gemeld te word dat Saramago die fiktiewe
koning in die roman heelwat slegter en tragieser voorstel as wat hy histories was. Vir ’n
vergelyking tussen die historiese João V en die fiktiewe koning in Saramago se roman, kyk
Maré (2010) en Preto-Rodas (1987).
6

Hierdie argitek was van Duitse afkoms en sy naam was Johann Friedrich Ludwig. Vir
biografiese besonderhede oor die argitek van die Mafra-klooster, kyk Smith (1936) en Engass
(1968).
7

Platt (2004:161) verduidelik die historiese omstandighede waarin João V se duur
argitektoniese onderneming by Mafra moontlik was. Die buitengewone rykdom van João V
wat hy vir die klooster-paleis aangewend het, was uit Brasilië afkomstig. Driekwart van die
koning se inkomste en die goud wat uit Brasilië ingevoer is, is in bouklip verander.
8

José Saramago is op 18 Junie 2010 in die ouderdom van 87 oorlede. Hierdie uitsonderlike
man se romans, waaronder Baltasar and and and and Bluminde nie die minste is nie, spruit
voort uit ’n lewenshouding wat in een van sy mees aangehaalde uitsprake saamgevat kan
word: “Ek is en was iemand met linkse oortuigings.” Sy pessimisme en ateïsme spruit
waarskynlik uit sy bitterlik arm kinderdae en later uit die weerstand wat hy teen António de
Oliviera Salazar se totalitêre regime gebied het deur in 1967 by die Kommunistiese Party in
Portugal aan te sluit. Hy was sonder apologie tot sy dood toe ’n lid van die Kommunistiese
Party. Sy kommunisme was ’n oortuiging wat gemotiveer is deur die besef dat globalisering
’n nuwe totalitêre stelsel is. Ook het hy geglo dat die wêreld ’n beter plek sonder godsdiens
sou wees. Die Christendom was, soos die kommunisme, vir gewelddade teen die mensdom
verantwoordelik. Die feit dat hy herhaaldelik oor godsdiens geskryf het, blyk ook uit die
roman wat in hierdie artikel behandel word, veral die koning en koningin se obsessie met
godsdiens. Wat die koning in sy grootheidswaan gedoen het om die volk in ’n enorme
bouprojek te verslaaf, kan gesien word as ’n simptoom van kapitalisme, wat hy eweneens as
’n vorm van godsdiens verdoem het.

117

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012
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Opsomming
Die behoefte aan suksesvolle rolmodelle vir skoolleiers in die sukkelende Suid-Afrikaanse
onderrigstelsel dien as begronding van en motivering vir hierdie studie. In hierdie navorsing
is waarderende onderhoude met ses onderwysers en sewe leerders van die Christelike en
Nasionale Sekondêre Meisieskool Oranje gevoer om ’n profiel van Emme-Lancia Veronique
Faro – ’n buitengewone voormalige hoofmeisie van die skool – saam te stel. Sewe positiewe
temas is uit die onderhoude geïdentifiseer wat gesamentlik die positiewe kern van haar
leierskap en termyn as hoofmeisie van die skool verteenwoordig. Hierdie temas word
aangebied as haar nalatenskap aan huidige en toekomstige skoolleiers.
Trefwoorde: rolmodel van uitstaande skoolleier; waarderende ondersoek; positiewe kern van
leierskapsprofiel; positiewe verandering
Abstract
Emme-Lancia Veronique Faro: A positive profile of an extraordinary head girl of
Oranje Secondary School for Girls as a role model
There is a growing crisis in the South African education system. Bloch (2009:17) describes
this grim situation as follows:
There is no shortage of evidence showing how badly the South African education
system is performing. International comparisons evaluating literacy, numeracy and
science ability clearly show that South African children are not getting it. [...] There is
no doubt that is something that needs to be put to rights. Education is the key to
growing the skills required in a cut-throat competitive world – the skill to design, plan
and implement the changes we need to go forward as a great nation.
One of his suggestions for improvement is to identify successful learners as role models for
other learners, “to act as an anchor in making decisions about what is possible in life and how
to go about achieving it, especially in terms of what might be required educationally
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speaking” (Bloch 2009:164). According to Northouse (2012:30) charismatic leaders serve as
strong role models for the values they desire others to adopt. This type of learner shows
competence in every aspect of leadership, so others trust their decisions. They also articulate
clear goals and strong values, communicate high expectations for followers and show
confidence to meet these expectations.
The aim of this study is to study the attributes of such a charismatic leader and to compose a
profile of excellent leadership.
The study is embedded in the theoretical framework of leadership studies. The attributes of
an excellent learner leader are identified and compared with those identified in current
leadership literature, with specific reference to the work of Northouse (2012).
The methodological framework for the study was provided by the 4D cycle of Appreciative
Inquiry (AI): Discovery, followed by Dream, Design and Destiny. Cooperrider, Whitney and
Stavros (2008:xxviii) summarise these four phases as follows:
The process is dynamic and interactive. It builds on imagination and flexibility for its
success. It starts with Discovery. At this stage, the “best of what is” in a system is
identified as the positive core. The second stage is Dream. This stage teaches a
visioning process to suggest “what might be”. The third stage is Design. The Design
[phase] outlines the steps to create the ideal system for an organization. It builds on
the positive core and the envisioned results of the first two stages. It allows for coconstructing the ideal design, “how it can be”. The final stage is termed Destiny. The
Destiny [phase] covers the implementation and model for sustaining an appreciative
learning environment, “what will be”.
An AI is started by identifying the change agenda and the choice of the affirmative topic
(Whitney and Trosten-Bloom 2010:6, 7). In the case of this study the change agenda was to
compile a profile of an excellent school leader, Emme-Lancia Veronique Faro, head girl of
Oranje Secondary School for Girls in Bloemfontein, South Africa. Cooperrider et al.
(2008:xv) describe this introductory step as follows: “AI begins by identifying what is
positive and connecting to it in ways that heighten energy, vision, and action for change.”
During the Discovery phase of this AI appreciative interviews were conducted with six
teachers and seven current and previous learners who were closely involved with Faro when
she was a learner at the school. The following questions were asked as part of this phase:
•
•
•
•
•

What is your first or fondest memory of Emme-Lancia?
Tell me about an occasion where she meant a lot to you.
Tell me about one of her speeches that made an impression on you.
What makes her a good leader?
What is the one thing that would describe her – without which she simply would not
be Emme-Lancia?

The following question was asked as part of the second or Dream phase:
•

What would you wish future head girls could learn from her?

The responses were recorded and coded to identify the attributes of Faro’s leadership and to
compile a profile of her positive core. This profile is presented here as a framework for
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development and change. This might inspire others to use her profile to design a personal
framework for development (the third phase of AI). In the process it is possible that her
profile and legacy might become other learner leader’s destination (Crous, De Bruyn, Roodt,
Van Vuuren, Schoeman and Stuart 2006:4) (the fourth and final phase of AI).
The following themes were identified from the interviews and were presented as the
attributes of an excellent learner leader:
•
•
•
•
•
•
•

She embraces who she is and possesses inner peace and acceptance – self-confidence.
Purposeful, principled, commitment and perseverance – integrity.
Sincere, friendly serving and support of everyone she leads and who follows her –
sociality.
Inspiring speeches, tact, wisdom, sincerity and diplomacy – charisma.
Enthusiasm, passion, zeal and spontaneity – determination.
Religious conviction and values as a functional spiritual basis.
Love for and commitment to the school as an organisation and its ethos/traditions.

It was possible to link these attributes to those presented by Northouse (2012:22-33) in his
descriptions of the traits of excellent leaders. The selection of Faro as the subject of this
investigation is therefore validated. She is a young lady who was seemingly effortlessly able
to conquer the hearts and minds of one of the most tradition-bound schools for girls in the
country. She did groundbreaking work with her principled application of discipline and with
the persevering manner in which she strove to realise her stated mission and objectives. She
knew almost every learner in the school’s name and smiled while conversing with them. She
was a friend of all the learners, but even her best friends knew that she was incorruptible in
enforcing the school’s rules.
The girls and teachers of the school were inspired by her moving speeches and they would
cry while she was delivering them. They were – and still are – proud of the determined
manner in which she accepted and executed the ambassadorship of the school. She supported
the teachers when they needed that, but likewise reprimanded them if necessary.
She was and is a role model par excellence.
Keywords: role model of exceptional school leader; appreciative inquiry; positive core of
leadership profile; positive change
1. Inleiding
Selfs ’n toevallige waarnemer van die Suid-Afrikaanse onderrigstelsel sal min moeite
ondervind om ’n groeiende krisis te identifiseer. Bloch (2009:17) verwoord hierdie krisis
soos volg:
There is no shortage of evidence showing how badly the South African education
system is performing. International comparisons evaluating literacy, numeracy and
science ability clearly show that South African children are not getting it. [...] There is
no doubt that is something that needs to be put to rights. Education is the key to
growing the skills required in a cut-throat competitive world – the skill to design, plan
and implement the changes we need to go forward as a great nation.
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Een van sy voorstelle ter verbetering van die situasie is die identifisering van suksesvolle
leerders as rolmodelle vir ander leerders, “to act as an anchor in making decisions about what
is possible in life and how to go about achieving it, especially in terms of what might be
required educationally speaking” (Bloch 2009:164). Hy beskou navorsing in hierdie verband
as een van die faktore wat kan meehelp om die probleme suksesvol op te los (Bloch
2009:166).
Kreitner en Kinicki (2004:95) stel ook die doelbewuste skep en navolging van rolmodelle
voor as een van die meganismes wat lede van organisasies kan benut om mekaar die gekose
waardes, verwagtings en gedrag van hul organisasies te leer. Odendal en Gouws (2005:944)
omskryf die konsep rolmodel en voorsien terselfdertyd ’n verdere motivering vir hierdie
studie: “Persoon wat as (navolgbare) model deur iemand of baie mense beskou (en gevolg)
word: Haar ouma was haar rolmodel. Baie tieners is op soek na ’n rolmodel”. Volgens
Northouse (2012:30) dien charismatiese leiers as sterk rolmodelle vir die waardes wat hulle
voorstaan. Mohandas Gandhi, wat op vreedsame wyse betoog het, dien as voorbeeld van ’n
goeie rolmodel.
Hierdie tipe leiers is volgens Northouse (2012:30) ook bekwaam ten opsigte van elke aspek
van leierskap, sodat andere hulle besluite vertrou. Hulle artikuleer ook duidelike doelwitte en
sterk waardes. Dan kommunikeer hulle ook hoë verwagtinge van hulle volgelinge en vertrou
hulle om aan hierdie verwagtings te voldoen. Laastens is hulle ’n inspirasie vir andere. Hulle
kan hulle volgelinge opgewonde maak en hulle motiveer om regtig ’n verskil te maak.
Die doel van hierdie navorsing is om die hoedanighede van so ’n charismatiese rolmodel –
“eienskap, kwaliteit, besondere aard” – soos deur Odendal en Gouws (2005:407) getipeer, te
bestudeer en haar leierskapprofiel saam te stel.
2. Motivering vir keuse van rolmodel
Emme-Lancia Veronique Faro is op 5 Oktober 1992 in Bloemfontein gebore. Sy is die
tweede dogter van Lance, ’n spysenier in die Suid-Afrikaanse Weermag, en Emmerald, ’n
tuisteskepper. Sy het twee susters: Euphemia, ’n kandidaatprokureur, en Faron, tans (2011) ’n
graad 2-leerder aan die Christelike en Nasionale Primêre Meisieskool Oranje. Faro begin haar
skoolopleiding in 1999 aan die Ladybrand Primêre Skool en word in 2000 by Oranje Primêr
ingeskryf. Aan die einde van 2010 (sien Figuur 1) voltooi Faro haar skoolloopbaan en
verwerf die Nasionale Senior Sertifikaat met onderskeidings in Afrikaans, Engels,
Lewensoriëntering, Geografie en Lewenswetenskap.
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Figuur 1. Emme-Lancia Veronique Faro se graad 12-skoolfoto

Op akademiese terrein presteer sy deurgaans uitstekend. Van graad 8 tot 10 (2006–8) ontvang
sy akademiese merietekleure (toegeken vir ’n gemiddelde persentasie tussen 75 en 84). In
2009 (graad 11) en 2010 (graad 12) ontvang sy die skool se Goue Sertifikaat vir akademiese
prestasie. Die Minette Neuhoff-wisseltrofee vir die beste prestasie in geografie word in 2010
aan haar toegeken. Sy ontvang ook die M. de Kock-wisseltrofee vir die beste prestasie in
algemene kennis in 2007 en 2008, toe sy as provinsiale wenner van die ABSA Wêreldkennisolimpiade aangewys word, en in 2010, toe sy ’n tweede plek behaal. Intelligensie is volgens
Northouse (2012) een van die hoedanighede van doeltreffende leiers: “Intelligence includes
having good language skills, perceptual skills, and reasoning ability. This combination of
assets makes people good thinkers, and makes them better leaders.”
Op kultuurgebied onderskei sy haar deurdat ’n skildery van haar in 2007 ’n Cum Laudetoekenning behaal by die Hermes Akademie se Nasionale Kunsolimpiade. Sy is lid van
Oranje se revue- en ritmegroep wat in 2009 92 persent en in 2010 bo 85 persent behaal by die
Rivista Eisteddfod wat deur die Hoërskool Böhmer in Bloemfontein aangebied is. Sy is ook
’n lid van Radio Eva, die skool se radiostasie.
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In 2007, haar graad 9-jaar, word sy tot die skool se Verteenwoordigende Raad van Leerders
(VRL) verkies. Aan die einde van 2009 word sy weer tot die VRL verkies en ook as die skool
se hoofmeisie (sien Figuur 2).
Tydens geleenthede waar sy toesprake moet lewer, kwyt sy haar uitstekend van haar taak en
lewer besielende voordragte. Na afloop van leerlinge en oudleerlinge se viering van die skool
se 103-jarige bestaan rapporteer Volksblad byvoorbeeld as volg oor haar toespraak (Figure 3
en 4):
Almal in Oranje voel gelyk, want in God se oë is ons gelyk, sê Emme-Lancia Faro,
hoofmeisie van die Hoër Meisieskool Oranje. [...] “Dit is ’n groot eer. Ek het in trane
uitgebars toe ek as hoofmeisie aangewys is.” Emme-Lancia sê toe oudpres. M.T.
Steyn van die destydse Vrystaatse Republiek in 1907 die skool begin het, was dit sy
wens dat elke bevolkingsgroep vry sal wees. Sy beleef steeds dat ras glad nie ’n
kwessie hier is nie. “Ek leef myself uit aan Oranje – én dit in my moedertaal,” sê dié
Bloemfonteinse matriekleerling. [...] “Ons wil almal aanspoor om respek, eenheid,
dissipline tesame met trots en tradisie as hoofwaardes uit te leef. Ons hoop om as
opbouende en inspirerende leiers onthou te word [...].”

Figuur 2. Die Christelike en Nasionale Sekondêre Meisieskool Oranje se
Verteenwoordigende Raad van Leerders vir 2010.

Sy ontvang daarna ’n kaartjie ter gelukwensing van me. M.L. Spies (tans 94) wat vir 42 jaar
aan die skool verbonde was, 21 jaar daarvan as skoolhoof:
Veels geluk, Emme-Lancia, met jou besielende woorde oor Oranje! ’n Vriendin het
die koerantuitknipsel aan my gestuur en ek het gegloei van trots! Met só ’n
hoofmeisie aan die spits sal my Alma Mater altyd Vooruit [die skool se leuse]
beweeg! Sê asb. ook dankie vir jou ouers. So ’n positiewe lewensuitkyk dui op
geïnspireerde ouers – iets om te waardeer. Mag God jou elke dag seën!
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Aan die einde van haar termyn as hoofmeisie wys haar medematrikulante haar aan as die
leerder wat Oranje se ideale en waardes voluit uitleef. Sy ontvang daarvoor die Mea Roodgedenktrofee. Sy ontvang ook die Elsie de Beer van der Watt-beeldbouskild vir die
beeldbouer van die jaar. Die skoolhoof, me. Mariehetta Matthee, skryf in haar motivering vir
die toekenning van die prys:

Figure 3 en 4. Faro aan die woord tydens Oranje se 103-jarige vieringe by die
Vrouemonument in Bloemfontein. In Figuur 4 van regs na links sit mee. Mariehetta
Matthee, huidige skoolhoof van die sekondêre skool (gedeeltelik versteek agter die
kateder), M.L. Spies, 93-jarige oudskoolhoof en A. Albertyn, huidige skoolhoof van die
primêre skool. ’n Paar matrieks sit agter op ’n muurtjie.

SABC-optredes: Tydens die viering van Vryheidsdag stel sy haar mening
onomwonde. Die regisseur en aanbieder van die program het net lof vir haar optrede.
Haar TV-insetsel tydens die “Ayoba”-oggend ontlok wyd kommentaar.
Volksblad: In ’n onderhoud met Volksblad laat sy Oranje as toonvenster van
vroulikheid en ’n skool met mooi waardes uitstaan.
Bemarking: Met haar deursettingsvermoë en helder visie vir die Oranje-dogter
bemark sy die skool op elke terrein waar sy haar begewe.
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Leierskap: Haar gemaklike leierskap, onselfsugtige diens aan Oranje en vaste geloof
bring mee dat haar integriteit bo verdenking staan en juis daarom word sy spontaan
gevolg.
Oranje is trots op die skitter beeldbouer!!
Juffrou Matthee bring verder as volg hulde aan haar as ontvanger van die hoofmeisieprys:
Sy het duidelik die rigting aangedui op grond van die Bybel wat haar eie rigsnoer is.
Hierdie beginsels het haar geïnspireer om die regte besluite te neem. Op haar
regverdige, selfs vrolike manier het sy dissipline gehandhaaf en nie geskroom om te
staan vir die waarheid waarin sy glo nie. Die leerders kon met vertroue en respek na
haar opsien. Haar missie – RED in Christus – in 2010 het bepaal dat sy die leerders op
elke vlak betrek het. Hulle moes nie net deel van die skool wees nie, maar deel van
die wenspan. Respek, Eenheid en Dissipline is te alle tye onder die leerders vasgelê.
Die personeel, wat haar reeds in haar gr. 8-jaar as leier geïdentifiseer het, het sy met
agting behandel en op hulle beurt het hulle haar oordeel en optrede vertrou. Oranje eer
Emme-Lancia vir haar Christen leierskap, beginselvastheid, opgeruimde geaardheid
en lojaliteit teenoor haar alma mater! In haar maats se woorde: Sy is as hoofmeisie
een uit ’n duisend. Niemand kan haar dit nadoen nie! Sy het die skool en elke leerder
in 2010 in die holte van haar hand gehou. (Matthee 2010)
Faro is tans ’n eerstejaarstudent aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) in Bloemfontein,
waar sy ’n BA-graadkursus met politieke wetenskap, geskiedenis en Afrikaans as hoofvakke
volg. Op grond van haar prestasies in die Wêreldkennis-olimpiade ontvang sy ’n beurs van
die UV. Sy dien in die Eerstejaarskomitee van Huis Soetdoring en is ’n lid van die
Joolkomitee vir 2011–2. Sy is ook gekies vir die universiteit se F1 Leierskapprogram vir
Verandering en sal in 2011 buitelandse universiteite besoek.
Op grond van bostaande ag ek as navorser dit redelik om te aanvaar dat Faro as positiewe
rolmodel ’n besondere voorbeeld stel, en dat sy ander leerders moontlik mag inspireer om
ook suksesvol te wees. Vervolgens word aangedui watter metodologie tydens hierdie
ondersoek gebruik is.
3. Ontwerp van die ondersoek
Crous, De Bruin, Roodt, Van Vuuren, Schoeman en Stuart (2006:4) dui aan dat hul
waardering van die uitstaande psigometris en akademikus Johann M. Schepers, die eerste
waarderende ondersoek van ’n individu was. Daarna het Pretorius (2010) gevolg met
sodanige ondersoek van Gerhardus P.V. Bosch, ’n uitsonderlike biologie-onderwyser aan die
Sekondêre Meisieskool Oranje.
Harold Bloom in Crous e.a. (2006:4) huldig die volgende mening aangaande ’n waarderende
metodologie: “[A]ppreciation is the best mode of understanding outstanding ability.”
Cooperrider, Whitney en Stavros (2008:205) motiveer die waarde van ’n waarderende
benadering op treffende wyse:
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Appreciation involves the investment of emotional and cognitive energy to create a
positive image of a desired future. Likewise, appreciative learning cultures accentuate
the successes of the past, evoke images of possible futures, and create a spirit of
ongoing inquiry that empowers members to new levels of activity.
Volgens Whitney en Trosten-Bloom (2010:2) behels waardering die volgende:
Appreciation has to do with recognition, valuing, and gratitude. The word appreciate
is a verb that carries a double meaning, referring to both the act of recognition and the
act of enhancing value. Consider these definitions:
1. To recognize the best in people and the world around us.
2. To perceive those things which give life, health, vitality, and excellence to living
human systems.
3. To affirm past and present strengths, successes, assets, and potentials.
4. To increase in value, as in “the investment has appreciated in value”.
Daar is gevolglik op waarderende ondersoek (WO) as metodologie vir hierdie studie besluit.
’n Tipiese WO behels gewoonlik vier fases (die sogenaamde 4D-siklus – sien Figuur 5). Dit
word ingelei deur die identifisering van die agenda van verandering en die keuse van die
onderwerp van waardering (Whitney en Trosten-Bloom 2010:6, 7). In die geval van hierdie
studie is die agenda van verandering – en dus ook die doel van die ondersoek – om ’n profiel
van ’n uitstaande skoolleier, Emme-Lancia Veronique Faro, wat dan ook die onderwerp van
die studie is, saam te stel. Cooperrider e.a. (2008:xv) beskryf hierdie inleidende stap as volg:
“AI begins by identifying what is positive and connecting to it in ways that heighten energy,
vision, and action for change.”
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Figuur 5. Die waarderende ondersoek 4D-siklus. (Aangepas uit Cooperrider e.a. 2008:5
en Whitney en Trosten-Bloom 2010:6.)

Dieselfde skrywers som die verdere verloop van die 4D-siklus kortliks as volg op:
The process is dynamic and interactive. It builds on imagination and flexibility for its
success. It starts with Discovery. At this stage, the “best of what is” in a system is
identified as the positive core. The second stage is Dream. This stage teaches a
visioning process to suggest “what might be”. The third stage is Design. The Design
[phase] outlines the steps to create the ideal system for an organization. It builds on
the positive core and the envisioned results of the first two stages. It allows for coconstructing the ideal design, “how it can be”. The final stage is termed Destiny. The
Destiny [phase] covers the implementation and model for sustaining an appreciative
learning environment, “what will be”. (Cooperrider e.a. 2008:xxviii)
Tydens die eerste fase, die ontdekkingsfase, word gesamentlik gepoog om die beste van dit
wat is en was te verstaan. Dit word tipies gedoen deur individuele waarderende onderhoude
(Whitney en Trosten-Bloom 2010:7). Deelnemers vra mekaar vrae, maar nie sommer enige
vrae nie: alle vrae is onvoorwaardelik positief van aard (Cooperrider e.a. 2008:2).
By die onderhoude van sowel Crous e.a. (2006) (waardering van Johann Schepers) as
Pretorius (2010) (waardering van Gerhardus Bosch) was ses persone betrokke. In die geval
van die onderhawige studie het die navorser dit noodsaaklik geag om waarderende
persoonlike onderhoude met twee groepe mense wat noue kontak met Faro gehad het, te
voer:
Ses leerkragte wat nou met haar saamgewerk het.
Sewe huidige en vorige leerders wat nou met haar saamgewerk het. Vyf van die
leerders is tans nog op skool en twee is studente.
Die rede vir die besluit is dat die twee groepe Faro se hoedanighede vanuit verskillende
perspektiewe kon belig. Die samestelling van die twee groepe wat nog aan die skool
verbonde is, is goedgunstiglik deur die skoolhoof, me. Matthee behartig. Die twee studente is
gewerf onder oudleerders wat tans verder studeer. Die volgende waarderende vrae, gebaseer
op die vrae deur Crous e.a. (2006) en Pretorius (2010) gebruik, is aan die deelnemers gestel:
1. Wat is jou eerste of aangenaamste herinnering aan Emme-Lancia?
2. Vertel my van ’n geleentheid waar sy baie vir jou beteken het.
3. Vertel my van een van haar toesprake wat jou beïndruk het.
4. Wat maak van haar ’n goeie leier?
5. Wat sou jy sê is die één ding wat haar beskryf – waarsonder sy net nie EmmeLancia sou wees nie?
6. Wat wens jy kan toekomstige hoofmeisies by haar leer?
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Die eerste vyf vrae is as deel van die ontdekkingsfase gestel en die laaste vraag as deel van
die droomfase. Tydens die droomfase is die onderhoude ook gekodeer en ontleed om
sodoende ’n aantal positiewe temas te identifiseer waaruit Faro se profiel, of positiewe kern,
saamgestel is. Hierdie profiel word as positiewe raamwerk vir ontwikkeling en verandering
aangebied. Dit mag moontlik ander leerders inspireer om haar profiel te gebruik om ’n
persoonlike raamwerk vir ontwikkeling te ontwerp – die ontwerpfase. In die proses is dit
moontlik dat haar profiel en nalatenskap hul bestemming raak (Crous e.a. 2006:4).
Die eerste twee fases van hierdie WO het dus tydens die studie plaasgevind en die laaste twee
fases word vir voltooiing aan huidige en toekomstige skoolleiers en onderwysers oorgelaat.
Een van die beginsels van waarderende ondersoek is sosiale konstruksionisme (Watkins,
Mohr en Kelly 2011:38, 72; Whitney en Trosten-Bloom 2010:49–50): menslike
kommunikasie is die sentrale proses wat ons realiteite skep, onderhou en herskep. Ken
Gergen, wie se werk op hierdie gebied ’n groot vormende impak op WO gehad het (Watkins
e.a. 2011:38; Whitney en Trosten-Bloom 2010:49–50), verwoord hierdie proses soos volg:
“We recognize that, as people create meaning together, so do they sow the seeds for action.
Meaning and action are intertwined. As we generate meaning together we create the future.”
Watkins e.a. (2011:72) verduidelik verder:
[T]hat what we believe to be real in the world is created through our social discourse,
through the conversations we have with each other that lead to agreement about how
we will see the world, how we will behave, what we will accept as reality.
Daar sou onder andere voorsien kon word dat die stories omtrent Faro en haar profiel as
platform vir so ’n proses tydens leerderraadkampe kan dien.
4. Uitkomste van waardering: stories, ervarings en verhoudings
Die doel en waarde van waarderende onderhoude en vrae in hierdie verband word deur
Whitney en Trosten-Bloom (2010:15) aangedui:
In good appreciative interviews, we are not just interested in data – we are interested
in experience and relationships. Perhaps the most discernable characteristic of our
best appreciative interview questions is that they invite people to tell stories and
participate at that very human level.
Uiteraard was dit onmoontlik om die besonderhede van al die onderhoude in te sluit. Wat hier
aangebied word, is egter ’n verteenwoordigende keuse uit die stories en ervarings van die
deelnemers, asook van die verhoudings wat hulle elkeen met Faro gehad het.
Die sentrale posisie van stories op die terrein van WO word deur Crous e.a. (2006:6)
aangetoon: “It is in the stories told about him that the authentic Johann Schepers emerges.
These stories highlight the fact that it is through his encounters with people that he brought
about change in them.”
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Cooperrider e.a. (2008:3) meen dat stories energie vir verandering kan genereer: “From this
[stories], AI links the energy of the positive core directly to any change agenda. This link
creates energy and excitement and a desire to move toward a shared dream.”
Whitney en Trosten-Bloom (2010:103) sluit hierby aan: “Stories inspire new conversations,
giving people the refreshing experience of talking about successes, best practices, and dreams
for the future as a foundation for planning. In short, they encourage people to want to learn
more.”
Deur die woorde van Watkins e.a. (2011:147, 148) word die weergee van stories in hulle
oorspronklike formaat – soos hier onder en in die studies van Crous e.a. (2006) en Pretorius
(2010) gedoen – kragtig gemotiveer:
The use of the story as the primary format for conducting an Appreciative Inquiry is
intentional. Stories have the depth and breadth in them that convey meaning much
more effectively than a list of key points or other reductionist reports of human
experience. Stories have power to engage the imagination in ways that diagnostic
discussions cannot. [...] As the story is remembered, recounted, and received by the
listener, it becomes a living thing. The “aliveness” of the story energizes listeners to
pass it on and remains reborn in the storyteller and gives new insight and life.
Tabel 1. Onderwysers se reaksies op waarderende vrae
Vraag 1: Wat is jou eerste of aangenaamste herinnering aan Emme-Lancia?
Sjoe! Dit was eintlik ongelooflik hoe sy ’n klas vasvat. Maar vrolik, en
Onderwyser A
lag. Ja, dit was vir my omtrent die ding gewees, ja.
Weet jy, kyk sy was in my registerklas. Sy was drie weke in daai klas,
Onderwyser B
toe sê ek vir my man sy gaan Oranje se eerste bruin hoofmeisie wees. In
standerd 8! Sy is ’n geweldige positiewe kind. Stil, op haar plek, maar
verskriklik positief. En op ’n stil manier, baie dinamies. Sy’t net ’n
charisma uitgestraal, jy weet. Iets wat ... jy kan dit nie regtig vasvat in
woorde nie, jy weet, want daar was iets om haar, wat jy net gesien het.
As ek dink hoe sy die hele skool met haar saamgeneem het. En weer
Onderwyser C
eens, daar was nie ’n middeweg nie: Ons almal doen dit op hierdie
manier, want dit is hoe ’n Oranje-meisie dit doen.
Emme-Lancia? Weet jy, die wonderlikste ding wat ek gesien het, is ...
Onderwyser D
dit was basies toe sy hier in graad tien was, is dat sy die kinders so half
opgesweep het om skoon te maak in hierdie skool. Dit was ongelooflik
gewees; dat sy letterlik agter hulle gestaan het en saam met hulle
skoongemaak het, anders as van die ander meisies.
Toe sy in my klas gekom het en sy’t vir my gesê: “Morning Mam!”
Onderwyser E
Onmiddellik spontaan. Onmiddellik bereid om enigiets te doen.
Openhartig, vriendelik, jy weet, dit is my ervaring van haar. Sy was ...
sy het ... geen kind wil Engels praat wat in jou klas instap nie en as ’n
kind inwals en vir jou sê: “Morning Mam!”, begin dit onmiddellik met
WOW!
So as ek dink oor die belangrikste een, dan moet ek sê dit is haar
Onderwyser F
dinamika waarop sy met mense omgaan en ongelooflike reaksie
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terugkry.

Vraag 2: Vertel my van ’n geleentheid waar sy baie vir jou beteken het.
Wel, sy het geografie geneem en dit was nogal ’n moeilike graad 11Onderwyser A
klas, maar ek weet ek was eendag … jy weet mos daar is party dae wat
jy nie lus is vir skoolhou nie … en sy het die klas net sommer vasgevat
en gesê: “Kom julle! Kan julle nie sien Juffrou voel nie lekker nie?” Jy
weet, sy is eintlik ’n wonderlike kind. Ek was eintlik so mal oor haar.
Weet jy in klasverband, want in graad nege was sy my VRL-lid ook
Onderwyser B
gewees. In klasverband kon ek regtig ... ek kon vir haar ’n opdrag gee.
Toe het ons die opdrag gehad – die skool was toe honderd jaar oud – toe
het ons die opdrag gehad om ’n album of ’n boek of ’n wat ook al ... om
iets saam te stel om dit te vier. En sy het met die leiding, of wel die
helfte van die klas, en veral twee ander maats – sy het vir Elbie du Toit
en Lize Bosman gehelp – het ons daai jaar die kompetisie gewen. As sy
iets aangepak het, het sy dit met absolute oorgawe en entoesiasme
aangepak.
Die waardering wat ek gehad het ... vat ek sommer by haar mondelinge,
Onderwyser C
wat sy alles net daar ingesit het en ook, sonder uitsondering, ’n
boodskap oorgedra het en vir kinders iets dieper wou leer. En op daai
stadium, dink ek, hulle sou baie eerder na iemand soos sy luister as
noodwendig na ’n onderwyser wat presies dieselfde boodskap gee.
Want sy het daai insig om daai goed oor te dra. En, soos ek jou sê,
altyd, soos in onbeskryflik goed. Absoluut tops. Want ek onthou nog
die een oggend in die saal het sy ’n toespraak gelewer, en ons moet
mekaar se goed kontroleer, so ek stuur altyd van my kinders na Lucia
toe en dan kontroleer sy die mondelingpunt wat ek gegee het – is hy
reg? En dan stuur sy nou weer later vir my van haar kinders. En toe sê
ek sommer vir Lucia: Luister na Emme-Lancia! En na die tyd toe sê sy
net: tien uit tien.
Sy het by my biologie gehad, so sy het nogal partykeer as die ander
Onderwyser D
kinders ... as sy sien hulle kry my bietjie onder, dan het sy hulle bietjie
onder hande geneem en sy het partykeer met my ook kom gesels en
seker gemaak ek is orraait en so aan, wat vir my nogal baie nice is.
Laat ek net sien. Nou moet ek mooi dink. Daar was so baie. Dis
Onderwyser E
ongelooflik, ek bedoel dis moeilik. Ek kan nie ’n spesifieke een noem
nie, maar in die algemeen, sy het ’n ongelooflike vermoë om ’n
onderwyser se gemoed te voel. En sy kan net bysit en sê: “Ag Mam,
have a good day.” Of sy sal net so ’n vrolike woordjie sê as sy sien jy’s
bietjie af.
En dan voel dit vir my op ’n manier dat as sy die kinders kan
Onderwyser F
saamsnoer, dan maak dit my taak makliker. En sy het verlede jaar gesê,
dit is ons missie. Ek kom hierdie jaar in die prefekkamer, sy het daai
ding laat raam. Ek het nie eers daarvan geweet nie. Sy het ’n foto van
die VRL geneem en sy het hulle leuse boaan geskryf en dit laat raam, en
dit daar opgehang. So ek dink sy het die kinders so saamgesnoer dat dit
nie net my, maar elke onderwyser se taak vergemaklik het. Jy het nie
dissiplineprobleme gehad nie. Jy het ook nie motiveringsprobleme
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gehad nie.

Vraag 3: Vertel my van een van haar toesprake wat jou beïndruk het.
Die dag toe sy hoofmeisie word, het sy dadelik saam met die twee
Onderwyser A
onderhoofmeisies ... het hulle dadelik begin bid en eintlik gesê die Here
moet net leiding neem. Dit was vir my ongelooflik daai jaar, dat ’n
mens ... dat – voor sy enigiets kon sê – toe het sy begin bid. So, dit was
eintlik ’n ongelooflike ding. En ek dink met daai hele res van haar jaar
in matriek, het sy altyd eintlik die Here voorop gestel.
Weet jy, op die matriekafskeid ... ag ’n paar van hulle. Ek kan eintlik
Onderwyser B
nie net eers een uitsonder nie. Sy het haar toesprake vreeslik
deurgedink. En sy het vreeslik mooi, selfs in haar toesprake, van haar
ouers gepraat. Haar toesprake was altyd positief. Sy was nooit
afbrekend nie. Sy het altyd vreeslik baie goed om haar raakgesien en
mense in haar toesprake daarmee gemotiveer. Selfs haar
hoofmeisietoespraak, toe sy aangekondig is die aand, was ’n kort
toesprakie. En sy was oorweldig. Dit was nie dat jy die gevoel gehad
het sy het dit verwag en vreeslik voorberei het nie.
Ek kan nie regtig nie, want almal was net onbeskryflik. En ons het altyd
Onderwyser C
gepraat oor haar taalgebruik, die beelde wat sy gebruik het. Ek kan
ongelukkig nie nou spesifiek een onthou nie, maar toe sy met die
matrieks gepraat het die laaste dag, by die prysuitdeling, elkeen van
daardie was van so ’n standaard dat mense letterlik na hulle asem
gesnak het.
Sy het nie elke keer dieselfde ou storie nie. So, sy het nie gedweep of
Onderwyser D
iets nie, sy het op die man af, op die punt af haar storie vertel. So, dis
eintlik moeilik om iets spesifiek uit te sonder.
Dit was almal uitstaande. Die vermoë wat sy gehad het was om die
Onderwyser E
gehoor te boei met wat sy sê en mense saam met haar te vat en hulle te
motiveer, ongeag met watter spesifieke groep sy praat. Ek het net soveel
geluister en almal was vir my goed.

Vraag 4: Wat maak van haar ’n goeie leier?
Sy is minsaam. Baie. En ek dink baie opreg ook. Dit wat jy sien, is hoe
Onderwyser A
sy is ... jy weet ... en ek dink sy het so vrede met haarself ook. Sy kom
so goed oor omdat sy so in haar hart ... eintlik so vrede met haarself en
haar omstandighede het.
Sy observeer geweldig goed. Sy het ’n dinamika wat sy uitstraal. Sy’s
Onderwyser B
geweldig hardwerkend, sy sal nie van iemand anders iets verwag as sy
nie self bereid is om dit te doen nie. Sy gee 200 persent van haarself. En
ek onthou, sy het nooit baklei met die kinders nie. Sy het op ’n mooi
manier vir hulle goed gesê en uitgelig. En dan, natuurlik, haar pa en ma.
Haar waardes is so goed dat sy dit op ’n baie mooi manier kan uitleef.
Haar toewyding en sy twyfel nie in haarself nie.
Onderwyser C
Bloot die feit dat sy lei deur ’n voorbeeld te stel en dat sy nie onder
Onderwyser D
groepsdruk val nie. Sy doen haar ding. Sy glo in wat reg is. En bloot
daardeur het sy haar medeleerders sowel as die personeel, spesifiek,
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Onderwyser E

Onderwyser F

gewen.
Die feit dat sy voor loop. Sy sê nie: “Doen dit” nie. Sy sê: “Kyk wat ek
doen.” En dat sy ... kyk vir my as mens ... my geaardheid is so dat mens
moet ferm wees, maar jy hoef nie ’n vark te wees nie.
Ek dink, miskien, omdat sy respek het vir almal. Sy toon respek en
daarom toon mense vir haar respek. En sy het ’n ongelooflike gawe om
te inspireer.

Vraag 5: Wat sou jy sê is die één ding wat haar beskryf – waarsonder sy net nie EmmeLancia sou wees nie?
Haar vrolikheid, ja.
Onderwyser A
Haar waardes.
Onderwyser B
Sy sal nie dieselfde wees sonder haar doelwitte wat sy stel nie. Ja, haar
Onderwyser C
doelwitte en haar gedetermineerdheid om dit te bereik.
Wel, kyk, haar goeie waardes, haar spontaneïteit. Grootliks haar
Onderwyser D
spontaneïteit. Dat sy met enigiemand kon praat en respek afdwing.
Ek glo nie dit was aldag vir haar maklik nie. Maar sy het vasgebyt en
Onderwyser E
met spontaneïteit en deernis en haar Christenskap het sy aangehou
aangaan – sonder dat mense dit agtergekom het. Maar ek weet, my hart
sê vir my, en my verstand sê vir my, dit was nie elke dag vir haar ’n
walk in the park nie.
Ek dink dit is haar breë glimlag. Haar glimlag is sekerlik nommer een.
Onderwyser F
En die oë wat altyd blink. Dit is so. Ek dink mens sou sê respek. En sy
het ’n ongelooflike ... sy is ’n gelowige kind. Dit moet mens sê. Ek sien
as sy vir my ’n SMS stuur, dan dit en dit en dit, dan sal sy vir my sê
Josua 3:6, of wat ook al. So ek dink sy weet ook waar sy haar krag
vandaan kry. [...] Ons moet daarby ook sê ... ek dink mens moet haar
ouers ook krediet gee. Hulle het, in ’n sin, vir haar die pad oopgemaak.

Vraag 6: Wat wens jy kon toekomstige hoofmeisies by haar leer?
Sjoe! Daardie opregtheid. Ek weet nie. Ek het lanklaas ’n kind gesien
Onderwyser A
wat so opreg is, wat nie eintlik vooropgestelde idees het in die lewe, of
dat ander spesifiek moet iets doen dat hierdie een van jou moet hou nie.
Dat sy kan leer wanneer om op die voorgrond te tree, en wanneer om
Onderwyser B
terug te tree. Ek dink hoe om mense te motiveer, te luister en
gemotiveer te word. En haar geweldige, geweldige entoesiasme.
Lojaliteit. Geweldige lojaliteit, daai kind.
Jy is nie hier om gewild te wees nie. Ja, definitief dit. En ten spyte
Onderwyser C
daarvan, kan ek net nie vir jou sê dat ek van een mens weet wat nie van
haar gehou het nie, maar daar was definitiewe grense en lyne. En ja,
daar was nie ’n kinkeltjie na ’n kant toe nie. Dit was duidelike lyne –
man, oor enigiets – regtig. En die kinders het daarby gebly. So, ek wil
graag dink hoofmeisies moet enduit ... en dit is die ander ding, dit het
nie opgehou nader aan die tyd van ons prysuitdeling nie. Sy het
absoluut tot die heel laaste dag elkeen van daai goed toegepas.
Dis eintlik baie moeilik om te sê, hoor. Sy was enig in haar soort. Jy
Onderwyser D
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Onderwyser E

weet, ek is al tien jaar hier, en dit is die eerste keer wat ek so iets beleef
het. Ek dink bloot die feit dat sy in haar omgang met die leerders, met
haar medeleerders, soveel respek afgedwing het sonder om haar
waardes prys te gee. Dis iets wat ons baie selde kry ... en dit is geneig ...
omdat die hoofmeisie en haar kliek wegkom met moord en die res ly
daaronder. Met haar was dit ’n kwessie van reg is reg, en verkeerd is
verkeerd. Klaar. Daar was nie grys areas nie. Ek dink dit is iets wat
ander hoofmeisies by haar kan leer.
Dit is soos Johané [hoofdogter in 2011] gesê het die dag toe sy gekies
was as hoofdogter. Toe sê sy, sy het net die vorige week gesê sy kry die
kind jammer wat vir Emme-Lancia moet opvolg, want Emme-Lancia
het onder die grootste druk die briljantste toespraak gelewer. Sy het
presies geweet wat om op daai oomblik te sê en te doen. As almal
negatief was, het sy die vermoë gehad om dit om te keer; ek bedoel, dit
wil gedoen word. As jy skoolreëls kan toepas en vir ’n meisie sê jy
moenie jou hare kleur nie. Ek bedoel, dis die eerste keer vandat ek hier
skoolhou, en dis my elfde jaar, het sy dit reggekry dat die matrieks
almal by die skool was tot die laaste dag. Dit het nog nooit gebeur nie.
Nee ek bedoel, dit is ’n klein dingetjie, maar dit sê vir jou ongelooflik
van leierskap. Sy het hulle so gemotiveer dat die klasse vol was tot die
laaste dag.
Sy was nie bang om vir ’n kind te sê: “Horie”, of vir haar eie vriendin te
sê: “Nee maar, toe kom nou.” Dit was die jaar wat ons as onderwysers
die minste moeite gehad het met dissipline.

Onderwyser F

En as onderwysers verkeerd was, het sy baie maal vir my gesê: “Nee,
Juffrou.” Dan luister ek, want sy was so gewees dat jy vir haar kon
luister. En sy het goed reggekry by hierdie skool wat geen ander
hoofmeisie ooit kon regkry nie ... wat hulle al honderd keer probeer het.
Want, omdat sy so in haar dissipline was, en so sterk was, kon ’n mens
sê: “Horie, die pêrel-oorbelletjies, so het juffrou Matthee gesê, horie,
doen dit.” Hoekom? Want Emme-Lancia het gevra. En omdat EmmeLancia al die dissipline van die skool so goed doen, voel ’n mens:
“Horie, maar kom ons help ook waar ons kan.” Sy het almal
geïnspireer. Ek het vir haar die dag gesê na daai toespraak, ek sê vir
haar: “Maar ek dog jy gaan nou die eerste vrouepresident word.” En sy
sal dit kan doen. Sy kan.
Kan ek jou sommer sê: kry ’n grip. Dit is eintlik wat ek wou sê. Ek dink
’n mens moet ...jy moet ’n duidelike visie hê ... jy moet ’n duidelike
visie hê: waar gaan ek met hierdie kinders heen? Eers, wat is my visie?
En dan, wat maak ek met die VRL? Neem ek hulle met my saam? En
dan die vermoë om elke liewe keer wanneer sy met hulle praat,
dieselfde ding oor en oor te doen. Sy het nie twintig goed probeer vaslê
nie.

Tabel 2. Leerders en studente se reaksies op waarderende vrae
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Vraag 1: Wat is jou eerste of aangenaamste herinnering aan Emme-Lancia?
Ek en sy was al twee in Otto, ons huis – soos die sporthuis. Sy het ons
Leerder 1
altyd gemotiveer om soos deel te neem en soos jou beste te gee. En ook,
soos sy was ’n fenomenale spreker. Haar toesprake, ons is net van ... want
sy het so goeie taal gebruik, en ook, sy het sommer so uit haar kop uit
goeters geken, so dit was regtig goed.
Sy was altyd energiek. Altyd as sy ’n plan gehad het dan was dit ... klap
Leerder 2
hande ... nou gaan ons uitsien na die ding. Ja nee, sy was energiek en
passievol.
Ek moet sê sy was baie geesdriftig gewees. En tot aan die einde van die
Leerder 3
jaar nog. Sy het nooit opgehou nie. Ja, sy was altyd baie positief en so. En
als wat sy beplan het aan die begin van die jaar, op die kampe en so, het sy
volgehou.
As ek aan haar dink, dan dink ek aan Jakobus 3:17. Moet ek vir oom lees
Leerder 4
wat daar staan?
Asseblief.
Oukei. “Maar die wysheid wat van Bo kom is allereers sonder
bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol
medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg”, en dan vers agtien staan daar:
“Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet
dit gebruik om vrede te maak.” En dan staan daar nog goedjies, maar ek
het maar net so ...
Is dit vir jou die essensie van wat sy ...

Leerder 5

Ja, ja, oom. Ek dink dit beskryf wat sy is. Sy het baie respek op ons
afgedwing, want ons almal kan onthou. En sy is regtig een van die
hoofmeisies wat ons almal sal onthou. Sy het regtig ’n groot verskil
gemaak. Ek dink almal kyk na haar op, regtig.
Sy het my altyd so spesiaal laat voel. As sy met my praat is ek soos: “A!
Emme-Lancia praat met my!” Dit was nogal vir my spesiaal en sy het altyd
mense op jou naam genoem. Dit was nogal vir my spesiaal van haar en sy
het regtig moeite gedoen en belang gestel in jou en sy het jou nie sommer
net as nog ’n persoon gesien nie.
Ek verstaan.

Student 1

Baie moeite gedoen met mense. En as hoofmeisie het ek gedink, sy het ’n
manier gehad om respek af te dwing, maar sy het mense gesê wat hulle
verkeerd doen, sonder om te raas. Sy het so ’n spesiale manier. Ek weet nie
hoe om dit te doen nie. Sy het ’n manier gehad om vir iemand te sê “Jy is
verkeerd”, sonder dat daai persoon kwaad is of sleg voel of so.
Dit was vir my half ... in graad vier toe ek instap in die klas en daar is ’n
plekkie langs haar oop en sy sien ek is ’n nuwe kind, toe het sy half
aangemoedig vir my om by haar te kom sit. So, ek moet sê vanaf daai tyd
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Student 2

nog het sy nog altyd net half ’n goeie indruk op my geskep.
In graad twee het ons saam in die skool ingekom en toe is ek en sy en
Malicia maatjies. En ons het ... daar is so ’n parkie by die skool waar die
graad eens, twees en dries in speel ... en ek onthou net hoe het ons altyd in
die boom gespeel, prinses en koningin, en dan moet die prinsesse vir die
koningin heeltyd goed gaan vat. Dit was die lekkerste speelherinneringe.

Vraag 2: Vertel my van ’n geleentheid waar sy baie vir jou beteken het.
Soos, toe ek nou aangekondig is as hoofmeisie of wat ook al, toe het sy
Leerder 1
soos vir my ’n brief gegee waarin sy my soos motiveer en goeters sê. Dit
was nogals vir my iets wat ek nogal sal onthou. Soos, baie keer dan lees ek
nog die brief van raad wat sy vir my kan gee op plekke, wat kan help.
Sy het my ’n beter leier gemaak. Daar is tye wat sy my gehelp het om ...
Leerder 2
hoe om die klas en die kinders ... hoe om hulle te betrek by jou en jou nie
hier bo en hulle is hier onder nie, maar dat julle almal op dieselfde vlak is.
Ek dink sy het baie daartoe bygedra dat ek ook my beste kon gee waar ek
leier was.
Sy sou so nou en dan elke kind op die VRL SMS en selfs herinner sy jou
Leerder 3
net van iets of so. Maar partykeer ook net soos ’n bybelversie of so en sê
“Sterkte met dit” of “Ek dink aan jou.”
Hoeveel is daar op die VRL?
Ek dink ons is, saam met die graad agts, is ons in die twintigs iewers.
En dan stuur sy vir elkeen van julle ’n SMS?

Leerder 4

Ja.
Oom, sy het mos, ek dink, in een of ander Vooruit het sy geskryf iets van
dit is nie ons as mense nie, maar dit is die Here. Ek dink ek het dit hier
opgeskryf.
Ja?
Haar woorde was: “Die lewe gaan nie oor ons nie, maar oor die Here.” En
haar hele menswees was ook so. Sy het nie uit haar eie uit gedoen nie,
maar oor die Here.
Joe. Dis great. Ek is vreeslik beïndruk dat jy voorberei het. Baie dankie
hoor.

Leerder 5

Student 2

Nee, dit is ’n plesier oom.
Ek weet op die stoepe by die skool het sy baie met my gesels en so aan en
sy het my altyd gegroet. En in die VRL-vergaderings ook het sy ... as jy ’n
opinie lewer, of ... sy het ... sy [het] nooit snaaks gedink van jou of so nie.
Sy het dit waardig geag.
Jis, elke dag! As sy net na my toe gekom het en gesê het: “Potsie mater!
Hoe gaan dit?”
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Vraag 3: Vertel my van een van haar toesprake wat jou beïndruk het.
Ek kan nie onthou wat sy gesê het nie, maar ek onthou by laas jaar se
Leerder 1
verjaarsdag was, dit was briljant.
Nou moet ek vinnig dink. My geheue is dié van ’n goudvissie.
Leerder 2
Ag, as jy nie een kan onthou nie dan is dit ook nie so ...

Leerder 3

Leerder 5

Student 1

Student 2

Dis nie iets wat net gesê was nie. Dis iets wat sy gesê het, en dit was amper
asof sy uit haar hart uit gepraat het. En dis altyd ... as dit ’n hartseer saak
was, was daar altyd trane. So, ja ...
Ja, ek weet met die verjaarsdag, want ons het mos ’n groot funksie daar,
het sy baie mooi gepraat. En sy het regtig nogal die geskiedenis betrek by
vandag en so. En ek het baie trots gevoel.
Ek dink, op die skool se verjaarsdag, ja. Ek het begin huil toe sy gepraat
het. En sy het ook daai ding gehad, die leuse van verlede jaar was mos
“RED”, “RED in Christus”. Elke keer sê sy dit is vir “respek en
dissipline”. Sy het dit baie keer in [die] saal ook gedoen. Dan vra sy
waarvoor staan “r”, waarvoor staan “e” en waarvoor staan “d”.
Ag nee. Daar was almal. Ek het veral ook baie ... het ek half uitgesien na
die toespraak by die Vrouemonument, toe ons in matriek op die muur gesit
het. En dit was kort en kragtig. En ek weet altyd het sy haar toesprake
afgeëindig met “voluit, enduit en vooruit”. Ek onthou ook met die
matriekafskeid toe sy vir Elbie en vir Nicola geroep het om by haar te kom
staan terwyl sy haar toespraak gemaak het. En, soos my boetie was
weggeslaan toe sy by die matriekafskeid gepraat het, want my boetie was
ook daar. Toe sê hy sy verdien vir seker om daar te wees. Want, ja nee, sy
het net ’n manier om van die hart af te praat. Ek kan nou nie ... verstaan ...
elke woord vir woord onthou nie, maar die boodskappe en die kerngedagte
sal altyd by my bly.
Maar al haar toesprake was altyd goed. Maar definitief, op die
matriekafskeid het sy ons laat huil.

Vraag 4: Wat maak van haar ’n goeie leier?
Ek dink dat sy nie ... hoe sal ek sê? Sy weet watse besluite om te neem en
Leerder 1
sy laat nie haar gevoelens dit beïnvloed nie. Sy’t nie altyd gedink wat sy
self voel nie, maar wat gedoen moet word is belangriker en dan het sy
daarop gefokus. Ja, dit was nogals iets wat uitgestaan het.
Passievol, ja. En ek dink ’n goeie rol wat ook gespeel het, sy het Liewe
Leerder 2
Jesus se hand vasgehou.
Wat ek kan onthou van haar is, sy het regtig nogal amper elke kind op haar
Leerder 3
naam geken. Ek weet eendag het ons ... wou sy met almal praat en toe het
sy gekry op die paviljoene dat almal sit en so. En dan sal sy ... soos kinders
wat half ... nou stiller kinders is, dan sal sy hulle op die naam noem. En as
sy nie weet wie dit is nie, as dit sê nou maar ’n nuwe kind is, dan vra sy:
“Horie, wat is jou naam? En van waar af kom jy?” So, sy het regtig belang
gestel in elke kind. En dit het my baie verbaas. Van die meisies het vir haar
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Student 2

gevra: “Het jy met die jaarblad gaan sit en leer?” Toe sê sy nee, sy stel
maar net belang.
Sy hanteer enige situasie met verskriklike baie takt. As iets verkeerd
geloop het, dan het sy nie begin raas of skree nie, sy het mooi die saak
hanteer en dit mooi bespreek. En sy het altyd ander mense in ag geneem
voordat sy opgetree het.

Vraag 5: Wat sou jy sê is die één ding wat haar beskryf – waarsonder sy net nie EmmeLancia sou wees nie?
Ek dink haar teenwoordigheid op plekke. Sy het net so ... sy borrel net oor.
Leerder 1
Sy is altyd net so vriendelik en ’n aangename mens. Haar persoonlikheid.
Sy is regtig ... mens wil by haar wees, so sy is ... as jy haar sien ook, met
haar praat ... dan dadelik kan jy sommer agterkom: nee, maar sy is ’n goeie
... mens kan met haar relate.
Ek dink haar glimlag. Ek dink nie sy sal ... ek dink nie sonder ... as mens
Leerder 2
daai glimlag mis dan weet jy sommer dis nie Emme-Lancia nie. As sy nie
glimlag nie dan het jy geweet daar is iets fout.
Ek sou sê, seker maar haar positiwiteit.
Leerder 3
Ek dink haar passie. Ek dink haar passie vir die skool en vir mense. Oom,
Leerder 4
as sy ’n doel gehad het, of as sy ’n ding wou doen, dan het sy hom gedoen.
Daar was nie ’n ander pad nie. Dit was daai pad en sy het hom gedoen.
Sy was ongelooflik lief vir Oranje. Mens kan dit sien in alles wat sy doen.
Leerder 5
Ek dink sy het net geborrel van Oranje. Haar liefde vir die skool. En sy
was glad nie skaam oor enigiets van haarself nie. Sy het op haar twee
voete, standvastig op die aarde gestaan. En sy het glad nie geworry oor wat
enigiemand van haar gedink het nie, en ek dink dit het ook ’n groot bydrae
gelewer oor hoekom sy so goed was, soos wat sy was. Sy was net haarself.
Ja, so dis nou baie goedjies.
Sy het veral met dit ... omdat ek haar vriendin is en ek weet hierdie goed,
Student 1
het sy maar half swaar getrek met die feit met die hoofmeisieskap en so.
Maar sy het nooit teruggestaan vir die feit van watter agtergrond sy af kom
nie. Sy het altyd dit ge-embrace en sy het dit tot die beste van haar vermoë
... het sy deel gemaak van haar leefwyse en haar menswees. En dit het my
ook altyd half beïndruk – die feit dat sy nie worry van waar af sy kom nie,
maar dat sy nog steeds die beste leier kan wees. En half ander mense kan
leer uit wat sy al ervaar het. En sy het, ek moet sê, die skool ook op ’n
ander wyse ... het sy die skool half omgedraai. Die feit van dissipline en
eenheid, en ... want ja, sy het regtig op almal het sy ’n groot indruk
gemaak, so ek weet nie.
Jis, dit is moeilik. Haar liefde. Sy is baie lief vir almal.
Student 2

Vraag 6: Wat wens jy kon toekomstige hoofmeisies by haar leer?
Daar is eintlik so baie. Ek dink, dat jy jouself moet bly. Sy het nie verander
Leerder 1
nie. Hou net jouself. En moenie verander omdat jy dink dat ander dan van
jou gaan hou nie. Bly net soos jy is, want dan, as jy jouself aanvaar kan
ander jou ook aanvaar.
Wat ek sal sê, wat hulle by haar moet leer, is eerstens, om nie alles self te
Leerder 2
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Leerder 3

Leerder 4

Leerder 5
Student 1

Student 2

wil doen nie. Sien, sy het nie alles op haar geneem, om alles self te doen,
om alles te doen en al die pressure op haar te neem nie. En om take te
delegeer en om mense deel te maak van die groep. Nie, as jy hoofmeisie is,
te dink jy is daar bo nie, maar om soos wat ek gesê het saam as ’n groep
mense te wees.
Baie kinders fokus half net op die VRL of hulle fokus sê nou maar net op
die presteerders. En sy het regtig op elke liewe kind gefokus en elke kind
as ’n belangrike mens gesien.
Ek dink, die respek wat sy afgedwing het op die kinders. As sy gepraat het,
het almal geluister. Ek weet elke hoofmeisie bring iets anders na die skool
toe, maar sy het dit gehad. Sy het regtig goeie leierseienskappe.
Dit is nogal moeilik. Ek dink, om net jouself te wees.
Ek dink baie keer as mens daai stadium in graad elf, waar jy nou moet
stem vir ’n hoofmeisie, dink ek sy het half die weg gebaan vir enigiemand
om half die vrymoedigheid te hê en die selfvertroue te hê om te kan sê
“Maar ek kan ook ’n verskil maak” of, “Verstaan, ek het ook eienskappe”
en ek het ook dit geleer by haar. En ek dink ook, soos Luané hierdie jaar
het toe sy as hoofmeisie aangekondig geword het die dag, toe sê sy ook
van Emme-Lancia maar dít en dít en dít sal sy onthou en dít sal sy leer.
Emme-Lancia het half die skool op ’n goeie noot gebring, op ’n goeie
level, en sy sal dit net van daar af ook nog op vat. So, ek dink hulle bou op
Emme-Lancia se basis wat sy klaar geskep het.
Dat ’n mens nie respek afdwing nie. Dat ’n mens respek verdien.

5. Sewe positiewe temas en ’n positiewe profiel van ’n buitengewone hoofmeisie
Volgens Cooperrider e.a. (2008:130-1) is die identifisering van positiewe temas ’n belangrike
stap tydens enige waarderende ondersoek (my byvoegings in hakies):
[P]articipants look for broad themes or life-giving forces that contribute to the
organization’s [leader’s] success. Those positive themes are the building blocks for
the rest of the AI process. They are the short answers to the question[,] What do
people describe in the interviews as the “life-giving” forces of this organization
[leader]? [...] By building energy, excitement, and synergy and by extracting the
common themes or life-giving forces, participants can begin to envision an
organization [leader – who might be themselves] of the future; an organization
[leader] that embodies the images, hopes, dreams, and visions of its [his or her, my]
people.
Uit die stories, waarnemings, menings en herinneringe van die deelnemers aan hierdie
waardering is minstens sewe positiewe temas of hoedanighede (sien Figuur 6) as die
positiewe kern van Faro se leierskap geïdentifiseer. Dit spreek vanself dat die leser self ook
’n ander of meer omvattende profiel uit die onderhoude sou kon saamstel. Ek vertrou egter
dat hierdie profiel die essensie van die positiewe kern van haar leierskap, asook haar
nalatenskap aan opkomende geslagte skoolleiers, verteenwoordig.
Volgens Northouse (2012:27) toon uitgebreide navorsing dat minstens ses hoedanighede
noodsaaklik is vir suksesvolle leierskap: intelligensie, selfvertroue, charisma, vasberadenheid,
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sosialiteit en integriteit. Ter motivering van die keuse van Faro as rolmodel is reeds na haar
akademiese prestasies en toekennings verwys. Sy is dus sonder twyfel ’n intelligente leier.
In die beskrywings in Tabel 3, soos geselekteer uit Northouse (2012:22-33), word al Faro se
ander hoedanighede ook weerspieël. Al die eienskappe van ’n charismatiese leier wat in die
inleiding met verwysing na Northouse (2012:30) aangedui is, is by haar herkenbaar.
Sodoende word dit moontlik om haar leierskapsprofiel ook in te bed of te vestig in die jongste
akademiese vakliteratuur. Daarmee saam word die besluit om haar as positiewe rolmodel te
bestudeer en aan te bied ook bekragtig.

Figuur 6. Sewe positiewe temas of hoedanighede van Faro se leierskap: die positiewe
kern van ’n uitmuntende hoofmeisie

Tabel 3. Beskrywings van die hoedanighede van suksesvolle leiers soos geselekteer uit
Northouse (2012:22-33)
Selfvertroue

Charisma

Confident people feel self-assured and believe they can accomplish
their goals. Rather than feeling uncertain, they feel strong and secure
about their positions. They do not second-guess themselves, but rather
move forward on projects with a clear vision.
Of all the traits related to effective leadership, charisma gets the most
attention. Charisma refers to a leader’s special magnetic charm and
appeal, and can have a huge effect on the leadership process.
Charisma is a special personality characteristic that gives a leader the
capacity to do extraordinary things. In particular, it gives the leader
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Vasberadenheid

Sosialiteit

Integriteit

Geloof, liefde vir
organisasie

exceptional powers of influence.
Determined leaders are very focused and attentive to tasks. They
know where they are going and how they intend to get there.
Determination is the decision to get the job done; it includes
characteristics such as initiative, persistence, and drive. People with
determination are willing to assert themselves, they are proactive, and
they have the capacity to persevere in the face of obstacles.
Sociability refers to a leader’s capacity to establish pleasant social
relationships. People want sociable leaders – leaders with whom they
can get along. Leaders who show sociability are friendly, outgoing,
courteous, tactful, and diplomatic. They are sensitive to others’ needs
and show concern for their well-being. Sociable leaders have good
interpersonal skills and help to create cooperative relationships within
their work environments.
Integrity characterizes leaders who possess the qualities of honesty
and trustworthiness. People who adhere to a strong set of principles
and take responsibility for their actions are exhibiting integrity.
Leaders with integrity inspire confidence in others because they can
be trusted to do what they say they are going to do. They are loyal,
dependable, and transparent. Basically, integrity makes a leader
believable and worthy of our trust.
Mother Teresa was a simple woman of small stature who dressed in a
plain blue and white sari, and who never owned more than the people
she served. Mirroring her appearance, her mission was simple – to
care for the poor. From her first year on the streets of Calcutta where
she tended to one dying person to her last years when thousands of
people were cared for by the Missionaries of Charity, Mother Teresa
stayed focused on her goal. She was a true civil servant who was
simultaneously determined and fearless, and humble and spiritual.
She often listened to the will of God.

Leierskap behels egter meer as ’n stel hoedanighede: dit is ’n interaktiewe gebeurtenis wat
tussen ’n leier en volgelinge voorkom, die invloed wat die leier uitoefen (Northouse 2012:6).
Hierin lê dan ook Faro se grootste sukses: dat sy haar hoedanighede kon gebruik en toepas
om die leerders van die skool saam te snoer, te inspireer en te lei.
6. Bespreking en gevolgtrekking
Met die aanvang van hierdie waarderende ondersoek het ek relatief min van Faro geweet –
net dat sy ’n goeie hoofmeisie was en dat sy goeie toesprake lewer. Met verloop van tyd,
terwyl ek die een na die ander onderhoud gevoer het, het dié gewaarwording egter pertinent
ontstaan: ek het te doen met ’n uitsonderlike mens en leier.
Hier het mens ’n jong dame wat doelgerig, dog op skynbaar nonchalante wyse, die harte,
respek en lojaliteit van ’n hele skoolgemeenskap – en wel dié van een van die beste en mees
tradisievaste meisieskole in die land – verower het. Sy doen baanbrekerswerk met haar
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beginselvaste toepassing van dissipline, met die volhardende wyse waarop sy haar gestelde
missie en doelwitte vir die skool nastreef en verwesenlik. Sy noem bykans elke kind in die
skool op haar naam, knoop oral geselsies op die stoepe aan en glimlag terwyl sy dit doen. Sy
is vir almal ’n vriendin, maar selfs haar beste vriendinne weet dat sy onkreukbaar is wanneer
dit by die toepassing van die reëls van die skool kom.
Die meisies en die leerkragte van die skool sien uit na haar kragtige, inspirerende,
goedgeformuleerde toesprake en sy laat hulle huil van aandoening. Hulle is trots op die
doelgerigte manier waarop sy die ambassadeurskap van die skool aanvaar en uitvoer. Sy
ondersteun die leerkragte vreesloos wanneer hulle dit nodig het, maar wys hulle ook tereg as
sy dink dít is nodig. Omdat sy soos ’n vars, verheffende bries deur hulle klaskamers trek,
aanvaar hulle sowel haar teregwysings as haar leiding sonder voorbehoud, en doen alles
moontlik om haar te help en te ondersteun.
Sy word oorlaai met lof en toekennings, maar gaan skynbaar onbewus daarvan voort om dié
selfopgelegde lewenstaak met passie uit te voer: om haar skool, haar gemeenskap en haar
God te dien.
Om haar volledig in terme van woorde te beskryf het, helaas, ’n onbegonne taak geblyk te
wees. Daar is soveel meer om van Faro te weet, soveel meer mense met wie gesels kan word.
Waarderende ondersoeke vertoon egter juis ’n poëtiese aard (Watkins e.a. 2011:75). ’n
Organisasie se verlede is ’n eindelose bron van inligting; soos wat Cooperrider e.a. (2008:9)
dit stel: “Moreover, pasts, presents, and futures are endless sources of learning, inspiration, or
interpretation (as in the endless interpretive possibilities in a good work of poetry or a biblical
text).” Dit gaan egter nie net oor die verlede nie, maar ook oor die toekoms: “An
organization’s story is constantly being co-authored by the people within the organization as
well as those outside who interact with it” (Watkins e.a. 2011:75).
Miskien is dit die beste om hierdie navorsing af te sluit deur vir Emme-Lancia self aan die
woord te stel. Op 16 April 2010, in haar toespraak by die Monumentfunksie van die skool
(sien Figure 3 en 4), sê sy:
Ons as skool kyk vorentoe met groot verwagting, want om vandag te leef vanuit die
ervaringe van gister en met die hoop op die beloftes wat môre nog in vervulling moet
tree, beskou ons die toekoms as deel van die tyd wat reeds vandag beleef word.
Ons ontdek opnuut dat ons almal êrens vandaan kom en êrens heen op pad is, dat
vandag nie in die lug ronddryf nie, maar geanker is tussen gister en môre ...
Vandag kom bring ons nie net hulde aan die gedagtenis van die vrou en kind nie,
maar as Oranjeniete het ons egter ook ’n kosbare erfenis om te vier. Ons besef dus dat
ons skool se erfenis en identiteit ook in die mense lê wat ’n belangrike rol in die
geskiedenis gespeel het.
Daarom kom huldig ons vir pres. Steyn wat die fondamente gelê het. Sy wens dat die
meisies van Oranje sal opgroei tot edele en brawe vroue word vandag na ’n 103 jaar
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nog steeds vervul. Ons leef inderdaad in die opwindendste en mees dinamiese eeu
ooit, want as moderne dames het ons ’n bevryde uitkyk op die lewe.
Die meetsnoere het vir ons in lieflike plekke geval, ja, ons erfenis is nie net vir ons
mooi nie, maar ons is trots daarop. Hierdie trots is veel meer as net ’n gevoel, vir
Oranjeniete is dit ’n lewenswyse, om die regte dinge op die regte manier te doen –
daadwerklike optrede wat bydra tot ons nasie se droom van ’n beter lewe vir almal.
Kom ons bou verder saam aan ons trotse erfenis met respek en deernis vir die vroue
van Suid-Afrika. Kom ons kyk terug en wees dankbaar, kom ons kyk op en glo, kom
ons kyk vorentoe en hoop, want solank die Christelike hoop lewe, kan die lewe ons
nie breek nie, sal ons nie knak onder ons probleme en beproewings nie.
Oranje ís ons HOOP, ons brug na die toekoms!
Mag ons as Oranjeniete met ’n sekerder voet en met meer onverskrokke harte
vorentoe beur.
Oranje Voluit, VOORUIT, Enduit!
Ek is nou diep ontroer en ek weet nie of ’n mens dit mág wees wanneer jy ’n akademiese
artikel skryf nie. Maar ek glo skielik weer in die toekoms van hierdie land. N.P. Van Wyk
Louw moes iemand soos sý in gedagte gehad het toe hy “Omdat jy self” geskryf het:
Omdat jy self blink is soos staal,
deursigtig is soos suiwer glas
in al jou woorde, al jou dink,
en in jou voete aardevas,
sodat jy seker, onbewus
gaan soos die wind en die waterringe –
daarom buig jy my duistere wil
tot alle sterk en helder dinge. (Louw 2002:59)
In hulle boek Great South African Teachers skryf Jansen, Koza en Toyana die volgende: “In
short, the overriding purpose of this book celebrating South Africa’s greatest teachers is to
convey the message of hope: there are still powerful teacher models on which we can draw to
rebuild a faltering school system” (2011:2). Hulle woorde kan net so op Emme-Lancia
Veronique Faro van toepassing gemaak word. Sy is ’n rolmodel by uitnemendheid.
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Opsomming
Hierdie bydrae spreek die veelbesproke (en dikwels omstrede) verhouding tussen die digkuns
en die filosofie binne die konteks van die Afrikaanse poësie aan. Die oorkoepelende betoog is
dat die verhouding tussen die digkuns en die filosofie teen die agtergrond van die
poststrukturalistiese tydsgees verstaan behoort te word as ’n dekonstruktivistiese, hibridiese
verhouding. Met spesifieke verwysing na die werk van (en die verhouding tussen) N.P. Van
Wyk Louw en D.J. Opperman, word enersyds geargumenteer dat Opperman digters
waarskynlik nie soseer teen die filosofie as sodanig, as teen die Platonisme gewaarsku het
nie. Vir hierdie waarskuwing bestaan geldige redes. Andersyds stel die studie voor dat ’n
essensialistiese begrip van die filosofie as blote Platonisme nie deur die digkuns verdedig kan
of behoort te word nie.
Trefwoorde: digkuns; poësie; poëtika; wysbegeerte; filosofie; Platonisme; dekonstruksie;
D.J. Opperman; N.P. Van Wyk Louw; Plato; Aristoteles; Martin Heidegger

Abstract
The thinker as poet, the poet as thinker: D.J. Opperman, N.P. Van Wyk Louw and the
philosophy/poetry debate in Afrikaans literature
This contribution addresses the often discussed and mostly controversial relationship between
philosophy and poetry in the context of the Afrikaans literary discourse. The purpose of this
two-part article consists in an attempt to shed more light on the possible meanings of D.J.
Opperman's alleged warning to poets that if they wanted to be poets, they were to steer well
clear of philosophy. In fulfilling the above-mentioned purpose, this article examines the
history of the relationship between philosophy and poetry generally – from Plato's
condemnation of the poets in his Republic to attempts in German Idealism to synthesise the
rift that the Platonic discourse had left (despite the Aristotelian intervention) between
philosophy and poetry. The second part of the article considers the deconstructive philosophy
of Heidegger on this topic and concludes with an examination of the contemporary poststructural philosophical discourse on philosophy and poetry. The overall contention is that the
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relationship between poetry and philosophy should be understood as a hybrid or complex
relationship. This argument implies an abandonment of the attempt either to separate (in
quasi-binary, Platonic "metaphysical" fashion) philosophy from poetry or to sublate poetry
and philosophy in one or the other dialectical fashion.
The theoretical framework set out above is brought to bear on Opperman's supposed "poetic"
warning against philosophy. On the one hand, it is illustrated through a reading of his
celebrated poem "Vuurbees" (“Firebeast”), that Opperman did not shy away from
controversial philosophical statements in his poetry. On the other hand, an examination of
Opperman's essay overviewing the Literary Laboratory ("Letterkundige Laboratorium") that
he founded at Stellenbosch University, read with his much earlier discussion of N.P. Van
Wyk Louw's oeuvre, leads to the conclusion that Opperman himself was philosophically
astute and that he did not hesitate to employ complex philosophical concepts and positions in
his analysis of literature (notably, his analysis of Louw's poetry). This, in turn, leads one to
defensibly surmise that Opperman's alleged warning against philosophy carried a more
technical and contextual meaning; that he hardly could have meant, or did mean, to advise
poets against the whole gamut of the philosophical heritage.
Yet the textual evidence suggests that Opperman spoke out vehemently against Platonism –
understood broadly as the celebration of reason as the medium through which the abstract and
eternal forms of Truth, Happiness and the Absolute can be accessed. Opperman was, in the
first instance, a poet of the senses – sceptical, even, as illustrated in his poem "Fonteine van
Tivoli" ("Fountains of Tivoli"), about the poetic ability of poetry as mimesis. Opperman's
criticisms are repeatedly aimed at the abstractions in some of Louw's poems. Opperman
repeatedly reads these abstractions as co-incidental with Louw's lesser achievements as a
poet. He continues to praise Louw's move to a more Nietzschean existentialist and
phenomenological position – a position that Opperman, in turn, regards as co-extensive with
Louw's greatest poetic successes. This aspect of Opperman's reading of Louw illustrates that
Opperman was hardly hostile or illiterate when it came to considering the entire Western
philosophical tradition. If anything, it illustrates that Opperman had his own philosophical
preferences. That he took a strictly Platonic view of the relationship between philosophy and
poetry is, similarly, to be doubted.
But textual evidence suggests that Opperman did take a Platonic view of philosophy –
equating the word with Plato and the tradition of Platonism that runs through the entire canon
of Western philosophy from Socrates to Martin Heidegger. In other words, this article
contends that Opperman's reference to "philosophy" should and can be interpreted as a
reference to the traditional canon of philosophy in which the abstractions of Platonism
dominates – a tradition which tends, in reaction to Plato, either to subsume poetry under the
dominium of Reason (Kant, Hegel) in the spirit of the dialectic, or attempts to separate poetry
from philosophy in the spirit of a rigorous disciplinary analytic.
The second part of the article rests on the contention that the post-war literary discourse in
Europe (characterised as it was by what Horkheimer had called "the eclipse of reason")
rendered a Platonistic conceptualisation of the relationship (whether as dialectic or analytic)
between philosophy and poetry, doubtful, if not entirely untenable. It was in this
philosophical climate that Adorno could proclaim that no poetry was possible after
Auschwitz. The article examines Louw's inaugural lecture delivered at the University of
Amsterdam in the context of these post-war developments in literary and philosophical
discourse in Europe, notably in Germany (with the pioneering work done by Heidegger on
Nietzsche, metaphysics and poetry) and later in France (in the work of Derrida, Nancy,
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Lacoue-Labarthe and others). Louw's lecture reveals that he harboured a particularly complex
view of the relationship between poetry and philosophy, that he certainly did not regard them
as binary opposites, and that he personally experienced this relationship as troubling in his
own work. The article at this point also attempts to illustrate that, despite their differences,
Opperman and Louw shared an understanding of the great work of art as articulating the
abstract through the concrete given of experience.
In the last part of the article the focus moves to the discourse on the relationship between
philosophy and poetry inaugurated by the work of Heidegger. The analysis of Heidegger's
reading of Nietzsche as bringing metaphysics to its end emphasises Heidegger's argument
that the task of authentic thinking is up to poetry. A reading of two of Heidegger's essays on
poetry further investigates what poetry's thinking task might entail in a world completely
enveloped as it is by the technological mode of Being that Heidegger referred to as Gestell
(enframing). A consideration of Heidegger's influence (specifically when considering poetry)
on the thought of the French post-structuralists Jacques Derrida, Philippe Lacoue-Labarthe
and Jean-Luc Nancy, concludes the article. The excavation of the above-mentioned
philosophers' work on poetry intensifies the argument that contemporary discourse has long
abandoned the attempt at binary separation or dialectical synthesis characteristic of the
response to Plato. In keeping with the postmodern Zeitgeist in which the humanities
continues to find itself, contemporary philosophical literature is replete with references in
which the relationship between philosophy and poetry is one characterised by complexity and
hybridity. In order to further contribute to an understanding of this relationship of
complexity, the article compares the relationship between philosophy and poetry to the visual
image of Delacroix's painting of Jacob wrestling with the angel. Rather than invoking the
spectre of Opperman warning against philosophy tout court, philosophers and poets who are
part of the Afrikaans literary tradition would do well to approach the philosophy/poetry
dynamic with more acute awareness of and appreciation for its extreme complexity.
Keywords: poetry; poetics; philosophy; thinking; Platonism; deconstruction; D.J. Opperman;
N.P. Van Wyk Louw; Plato; Aristotle; Martin Heidegger

Fonteine van Tivoli
Terwyl ek tussen die sipresse
kyk na vorms waterskulptuur,
katkiseer ek Aristoteles:
Kuns is nabootsing van natuur?
Ja, die waters sproei tot pluimstele,
maar is die pype van die waterorrel
die vleiloerie se bottelkeel
wat borrelende klanke gorrel?
En as borste van ’n najade straal
en saterstertjies roer en huppel?
Nee, Arie, die tuit en drif bepaal
hoedat die waters eiesoortig druppel!
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Tog, dis ’n bloemlesing waarin jy blaai:
met die verkenning van terrasse
word jy aanvanklik om elke draai
deur skynbaar nuwe skeppinge verras,
tot jy besef dis ’n beperkte spel
waar ten spyte van die druk en storms
in die kunstuin die waters wissel,
maar min of meer konstant die vorms. (Opperman 1975:35)
[P]oetry surely cannot dispense with its relationship with philosophy, which is
intimate, complex, conflictual, seductive, and manipulative all at the same time – on
both sides and in both directions at once. (Nancy 2006:13)

1. Inleiding
Die verhouding tussen die digkuns en die filosofie is sedert die begin van die Westerse denke
veelbesproke en meestal omstrede (Boas 1932:1). Die ikoniese voorbeeld van hierdie
omstredenheid is tot vandag toe Plato se Republiek, waarin Sokrates die gespreksgenote
meedeel dat daar alreeds in die tyd van die Griekse beskawing ’n “antieke” twis tussen die
filosofie en die digkuns bestaan het (Plato 1993:361). Die fokus van hierdie artikel is die
antieke twis tussen die filosofie en die digkuns binne die konteks van die Afrikaanse poësie,
en dan veral met spesifieke verwysing na die werk van D.J. Opperman en N.P. Van Wyk
Louw. Dat die verhouding tussen die digkuns en die filosofie as ’n intellektuele strydpunt
binne die konteks van spesifiek die Afrikaanse digkuns bestaan (en dat die name van
Opperman en Louw onlosmaaklik aan hierdie debat verbonde is), is nie te betwyfel nie.
In ’n relatief onlangse polemiek het hierdie debat byvoorbeeld vir die soveelste keer sy
verskyning in die Afrikaanse digkuns gemaak (Hugo en Marais 2009; Barnard-Naudé 2009;
Hugo 2009).1 Dat veral D.J. Opperman die hooffiguur is waarom die strydpunt draai, kom
byvoorbeeld duidelik aan die lig in ’n 2009-onderhoud waarin die digter Danie Marais sy
vraag aan mededigter Daniel Hugo oor die verhouding tussen die digkuns en die filosofie met
spesifieke verwysing na Opperman formuleer: “In die satiriese gedig ‘Sinne en sin’ meen jy,
in aansluiting by Opperman, dat die poësie en filosofie nie goeie bedmaats is nie. Hoekom?”
(Hugo en Marais 2009). In ’n resensie van M.M. Walters se digbundel Sprekende van God
gebruik die letterkundige Helize van Vuuren (1996) insgelyks die “Opperman”-betekenaar
om die filosofiese inhoud van sommige van die gedigte in die bundel te kritiseer, en in ’n
resensie van Charl-Pierre Naudé se bundel In die geheim van die dag skryf die digter H.J.
Pieterse (2006) dat Opperman gewaarsku het dat filosofie en digkuns nie “ligtelik vermeng
behoort te word nie”. Ook in ’n “kritiese verslag” oor Antjie Krog se Van Wyk Louwgedenklesing van 2004 verwys die filosoof Pieter Duvenage (2004) na die “ongelukkige en
hardnekkige standpunt van Opperman dat 'n digter van die filosofie moet wegbly”. In ’n
onlangse onderhoud met die Nederlandse literator Hans Ester verwys die digter Louis
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Esterhuizen weer na “D.J. Opperman se bekende siening” dat die digkuns en die filosofie
“nie te versoen is nie” (Ester en Esterhuizen 2009).
Bogenoemde voorbeelde is enkele, onlangse, voorbeelde en verteenwoordig geensins ’n
numerus clausus nie. Dit probeer maar slegs ’n indruk gee van hoe ver en wyd die figuur van
Opperman as die beweerde digterlike vyand van die filosofie, in ons letterkunde versprei is.
Wat al die voorbeelde hier bo egter gemeen het, is dat die betrokke skrywers sonder
uitsondering nalaat om te verwys na konkrete bewyse waar Opperman hierdie “ongelukkige
en hardnekkige standpunt” teen die filosofie ingeneem het.
In sekere opsigte kan die konkrete bewyse vir bostaande stellings opgespoor word in ’n
artikel wat Opperman (1978:1) in Tydskrif vir Letterkunde oor die twintigste bestaansjaar van
die Letterkundige Laboratorium op Stellenbosch gepubliseer het. Daarin dokumenteer
Opperman die lesse wat hy jong digters in die laboratorium geleer het. Wat vormgewing
betref, stel hy dit duidelik dat die “menslike waarnemingsvermoë” “oppermagtig” is
(1978:5). Hy sê selfs dat die digter met sy oë dink. Hierna maak hy die volgende stelling:
“Die kunswerk is ’n sintuiglike aanbod en dit word bedreig deur -ismes, die wetenskap, die
heerskappy van die abstrakte, bv. die filosofie” (1978:6). Daar word dan voortgegaan om na
sekere filosofie-professors op Stellenbosch te verwys as “bedreigings vir my klein skeppende
kudde” (Opperman 1978:6). In ’n ambivalente kantaantekening voeg Opperman by dat Louw
se belangstelling in die filosofie wel “’n ietsie” aan sy digterskap toegevoeg het, maar
“gelukkig” kon hy dit “heeltemal besweer” (Opperman 1978:6).
Ten spyte van die magdom verwysings na bostaande stelling (in een of ander gestroopte
gedaante daarvan) in die Afrikaanse letterkunde, bly ’n diepgaande ontleding daarvan
grotendeels uit. In ’n artikel oor die Letterkundige Laboratorium verwys Johann Lodewyk
Marais (2004) na die stelling, maar gaan nie in op kritiese aspekte daarvan nie, byvoorbeeld:
die inhoudsbetekenis wat die woord “filosofie” vir Opperman sou gehad het (veral teen die
agtergrond van wat Opperman in dieselfde opstel oor vormgewing skryf); welke filosofiese
posisie(s) hy sou ontmoedig het gegewe die bepaalde betekenisinhoud; en wat die aard van
die sogenaamde ontmoediging was teen die agtergrond van ’n lang geskiedenis wat betref die
verhouding tussen die digkuns en die filosofie.
Die onderhawige artikel doen aan die hand dat Opperman ’n spesifieke skool van die filosofie
in gedagte gehad het toe hy digters in die Letterkundige Laboratorium teen die filosofie
gewaarsku het. Hierdie skool is die Platonisme. Die argument wat hier aangevoer word,
kritiseer nie die stelling dat die aanhang van ’n nougesette Platonisme ’n gevaar vir die
digkuns of vir die ontwikkeling van die digterlike vermoë is nie. Dit ontmoedig wel ’n
gelykstelling van die woord filosofie aan die woord Platonisme,2 aangesien die filosofie uit
die aard van die saak uit veel meer bestaan as die abstraksies van die Platonisme. Uit
laasgenoemde oogpunt beskou, kom sodanige gelykstelling dan neer op ’n reduktiewe siening
van die filosofie, en wanneer hierdie gereduseerde siening van die filosofie in opposisie
teenoor die digkuns geplaas word (soos grotendeels die geval is in die Afrikaanse
letterkunde), loop dit die gevaar om die verhouding tussen die filosofie en die digkuns te
reduseer tot ’n stabiele binêre teenoorgestelde. Teen die agtergrond van die
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poststrukturalistiese tydsgees, waarin die klem voortdurend op kompleksiteit3 val, konstateer
laasgenoemde ’n ongesofistikeerde siening van beide die filosofie én die digkuns.
Hierdie ondersoek staan gevolglik in die diens van ’n uiteindelike betoog vir ’n hernude klem
op ’n hibridiese perspektief (ingegee deur die werkswyse van die dekonstruksie) wanneer dit
kom by die verhouding tussen die (Suid-) Afrikaanse digkuns en die filosofie. Hierdie
“hibridiese” perspektief steun sterk op Bakhtin se konsep van hibriditeit wat hy soos volg
verwoord:
What we are calling a hybrid construction is an utterance that belongs, by its
grammatical and compositional markers, to a single speaker, but that actually contains
mixed within it two utterances, two speech manners, two styles, two languages, two
semantic and axiological belief systems […] In such discourse there are two voices,
two meanings and two expressions. And all the while these two voices are
dialogically interrelated. They – as it were – know about each other (just as two
exchanges in a dialogue know of each other and are structured in this mutual
knowledge of each other). Double-voiced discourse[s] [are] always internally
dialogized. A potential dialogue is embedded in them, one as yet unfolded. (Bakhtin
1981:309)

2. Dekonstruksie
Bogenoemde steun op hibriditeit lei tot die kritiese posisie wat in hierdie artikel ingeneem
word, naamlik dat die verhouding tussen die digkuns en die filosofie opnuut gekompliseer
behoort te word ooreenkomstig ’n dekonstruktiewe werkswyse. Daar bestaan vele definisies
van dekonstruksie – ’n term wat oorspronklik deur Martin Heidegger (1988:23) gebruik is in
’n essay oor die basiese probleme van die fenomenologie. In daardie teks beskryf Heidegger
die drie basiese komponente van die fenomenologie (wat hy beskryf as die metode van die
ontologie (Heidegger 1988:20)). Die eerste komponent is fenomenologiese reduksie. Hierdie
metode beskou ’n spesifieke wese ten einde lig te werp op die vraag wat die Wese of essensie
van daardie wese is (Heidegger 1988:21). Die tweede komponent is die fenomenologiese
konstruksie. Hier word aanvaar dat die Dasein wat die spesifieke wese bestudeer, oor ’n
historiese dimensie beskik wat self sekere projeksies oor Wese op die spesifieke wese werp:
waarnemers begryp spesifieke wesens nie op dieselfde wyse nie – waarnemers beskik slegs
oor ’n middelmatige konsensus met betrekking tot Wese. Om hierdie rede benodig die
fenomenologie ’n derde, kritiese, komponent, naamlik destruksie (Destruktion) of
dekonstruksie. Hierdie komponent beskryf Heidegger (1988:23) as:
a critical process in which the traditional concepts, which at first must necessarily be
employed, are deconstructed down to the sources from which they are drawn [...]
Construction in philosophy is necessarily destruction, that is to say, a de-constructing
of traditional concepts carried out in a historical recursion to the tradition. And this is
not a negation of the tradition or a condemnation of it as worthless; quite the reverse,
it signifies precisely a positive appropriation of the tradition.
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In Julie 1983 skryf Jacques Derrida in Brief aan ’n Japannese vriend dat Heidegger se woord
(Destruktion) in Frans vertaal as destruction en te vanselfsprekend die implikasie van
uitwissing of ’n negatiewe vermindering (“much closer perhaps to Nietzschean demolition”)
inhou (Derrida 1983:2). In Frans sou die woord destruction dus nie gepas wees om die
Heideggeriaanse kritiese beskouing van die tradisionele Westerse metafisika te verwoord nie.
Derrida skryf dat dekonstruksie ’n woord is wat by hom “aangemeld” het en dat hy hierdie
woord ook in die Littré opgespoor het. Die woordbeskrywing van deconstruction in die Littré
is beide retories, grammaties of linguisties én meganies (dit beskryf ’n proses).
Deconstruction beteken dus in Frans, onder andere, om ’n konstruksie te verloor, om die
onderdele van die geheel uitmekaar te haal en om die voortdurende veranderinge in taal te
beskryf.
Derrida gaan in die brief voort om die konteks van dekonstruksie aan te stip en dui aan hoe
die woord beide strukturalistiese en antistrukturalistiese dimensies het. Sy eie gebruik van die
woord sentreer rondom die anti- of poststrukturele dimensies van die woord. Dit word
byvoorbeeld gebruik om die strukturalisme van Saussure krities te ontleed deur te fokus op
die elemente wat die geheel daarvan uitmaak. Maar soos Heidegger voor hom beskou Derrida
dekonstruksie nie as ’n negatiewe, afbrekende of verminderende proses nie, maar wel as ’n
proses van kritiese bekragtiging. Dit is dus ook ’n opbouende, vernuwende proses. Soos
Derrida dit opsommenderwys stel: “[H]owever affirmative deconstruction is, it is affirmative
in a way that is not simply positive, not simply conservative, not simply a way of repeating
the given institution” (Caputo 1997:5).
Nogtans is dekonstruksie nie ’n metode, kritiek (critique) of konvensionele vorm van
ontleding nie:
It is not an analysis in particular because the dismantling of a structure is not a
regression toward a simple element, toward an indissoluble origin. These values, like
that of analysis, are themselves philosophemes subject to deconstruction. No more is
it a critique, in a general sense or in a Kantian sense. The instance of krinein or of
krisis (decision, choice, judgment, discernment) is itself, as is all the apparatus of
transcendental critique, one of the essential "themes" or "objects" of deconstruction.
(Derrida 1983:4)
Die rede waarom hierdie artikel op dekonstruksie steun in die betoog vir ’n hernude
hibridiese benadering tot die verhouding tussen die digkuns en die filosofie, word ingegee
deur ’n sin naby aan die einde van die brief: “If deconstruction takes place everywhere it [ça]
takes place, where there is something [...] we still have to think through” (Derrida 1983:6).
Die argument van hierdie artikel behels dat die verhouding tussen die digkuns en die filosofie
in die konteks van die Afrikaanse letterkunde, nie onaangeraak deur die dekonstruksie – as
een van die belangrikste intellektuele gebeurtenisse in die geesteswetenskappe van die 20ste
en 21ste eeu – voortleef nie. Die verhouding dekonstrueer. Laasgenoemde hou onder andere
in dat die verhouding nog lank nie “deurgedink” is nie. Anders gestel, in soverre die digkuns
en die filosofie as afsonderlike dissiplines oorleef, oorleef dit slegs soos aangeraak deur die
dekonstruksie en dus in ’n hibridiese of komplekse verhouding wat nie tot ’n eenvoudige
binêre teenoorgestelde (abstrakte denke teenoor konkrete denke, byvoorbeeld) verminder kan
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word nie. In die mate wat die dissiplinêre onderskeid voortleef as ’n komplekse verhouding,
erken hierdie bydrae dan ook geredelik dat die argument hierin vervat grotendeels op
tradisioneel filosofiese bronverwysings steun.4
Gevolglik sal byvoorbeeld aan die hand gedoen word dat dekonstruksie aan die lig bring dat
daar in beide die filosofie en die poësie voortdurend ’n stryd woed tussen die abstrakte en die
konkrete: in die filosofie (en dan veral, maar nie uitsluitlik nie, in die werk van Heidegger)
word beide die abstraksie én die konkrete gevier; dit is universeel én partikulier.5 ’n
Filosofiese stelling is dikwels poëties. In hierdie verband haal Nancy (2006:3) ’n gedeelte van
die Franse Littré se definisie van poësie aan: “Plato is full of poetry”, waarmee bedoel word
dat abstrakte filosofiese inhoud dikwels op poëtiese wyse oorgedra word. Vanuit die
perspektief van die digkuns is dit dieselfde: hoewel konkrete denkpraktyke noodsaaklik is vir
die skryf van gedigte, dra hierdie konkrete formulerings dikwels by nadere beskouing ook
abstrakte filosofiese inhoud oor.
Die uiteindelike betoog vir ’n hibridiese perspektief in hierdie artikel ontken nie dat daar
belangrike verskille tussen die digkuns en die wysbegeerte bestaan nie – dit doen egter aan
die hand dat dit nie nodig is om die een as vyand van die ander te verstaan nie. Soos Derrida
(Caputo 1997:7) dit stel:
I emphasized the necessity of discipline, of something specifically philosophical, that
we should not dissolve philosophy into other disciplines, that we need at the same
time interdisciplinarity, crossing the borders, establishing new themes, new problems,
new ways, new approaches to new problems, all the while teaching the history of
philosophy, the techniques, professional rigor, what one calls discipline. I do not think
we need to choose between the two.

3. Die Republiek en Sokrates se aanval op die digters
Vanuit die staanspoor verdien die konteks van Plato se stelling dat ’n antieke oorlog tussen
die digkuns en die filosofie bestaan (1993:361), oorweging. Hier onder sal ons sien dat goeie
ideologiese en retoriese redes verskaf word (binne die konteks van die Republiek en die
Platonisme as geheel) vir die verbanning van die digters uit die utopiese staat wat in die
Republiek verbeel word. Bogenoemde redes was egter terselfdertyd ook politieke redes. Insig
aangaande die konteks van hierdie aanval maak die verhouding tussen filosofie en digkuns
duideliker, én Opperman se beweerde advies aan digters om die filosofie te vermy, word
eweneens beter begryp. Ten einde ’n beter begrip te hê van die oortuigings wat Sokrates se
veroordeling en uiteindelike verbanning van die digkuns onderlê, behoort mens sodanige
veroordeling en verbanning te beskou enersyds binne die breër konteks van die Platonisme as
sodanig en andersyds binne die historiese konteks van die sosiale rol wat digters gedurende
die tyd van Sokrates vervul het.
In wese word die Platonisme gedefinieer as die siening dat abstrakte (dit wil sê
buiteruimtelike en ekstratemporale of niefisiese) goed bestaan (Balaguer 2009). Die abstrakte
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goed is ewig en staan in geen oorsaak-en-gevolg-verhouding tot mekaar nie. In die
Platonisme is die abstrakte goed (weens hul ongebondenheid aan tyd en ruimte) van ’n hoër
orde as die konkrete (ruimtelike, temporale) goed. Die abstrakte goed (of die Ewige Vorme)
kan egter slegs deur rasionele kontemplasie geken word en nie deur sintuiglike belewing nie
(Markie 2008).
Volgens Plato (1993:149–52) is die menslike siel in ’n hiërargiese orde verdeel waarvolgens
die irrasionele begeertes en passie te alle tye ondergeskik aan die rede is en moet wees.
Poësie voed die ondergeskikte, irrasionele, emotiewe gedeelte van die siel en is dus nie
opbouend vir die rede, waardeur toegang tot die waarheid verkry word, nie. Soos Robin
Waterfield (in Plato 1993:xxxi) dit stel: “Since only reason can grasp and understand the
truth, then feeding the base part of the mind will take energy away from reason and lessen
one’s ability to grasp the truth.” Die kontemplasie en berekening wat nodig is om kennis van
die Ewige Vorme te verkry is beskikbaar slegs aan diegene wat hulself lewenslank toewy aan
die abstrakte, matematiese denke en wat alle ander afleidings vir die rede en vir rasionaliteit
versaak. Die beloning vir hierdie versaking van alle irrasionele begeertes en emosie is
tweërlei: eerstens lei dit tot ’n staat van uiterste en ware geluk (Pappas 1995:49); tweedens
verkry die persoon wat sy lewe aan die abstrakte wy, die reg om die Republiek as ideale staat
te regeer. Die posbeskrywing van hierdie persoon is natuurlik dié van koning-filosoof (Plato
1993:193).
Sokrates se negatiwiteit teen die digkuns word uit die aard van die saak ingegee deur die
oortuigings van die Platonisme. Plato stel as’t ware die digter en die digkuns op as ’n binêre
teenoorgestelde van die rasionele filosofie. Die digkuns is irrasioneel, gedrewe deur passie en
emosie. Dit is ’n ruimtelike en temporale (konkrete) weergawe wat twee maal van realiteit –
dit wat werklik werklik is – verwyder is (Plato 1993:349). Vir die aanhanger van die
Platonisme is die digkuns geheel en al nutteloos.
Bogenoemde representasie van die digkuns bring ons by die sosiale rol wat digters in Plato se
tyd vertolk het – ’n sosiale rol wat in direkte konfrontasie met die doelwitte van die
Platonisme gestaan het. Tot en met die tyd van die Republiek was die digter se funksie in die
samelewing hoofsaaklik opvoedkundig (Plato 1993:361). Havelock (1963:7) meen dat die
kritiek teen die digkuns slegs verstaan kan word as mens die Republiek lees as nie soseer
bloot ’n politieke manifes nie, maar ook as ’n opvoedkundige manifes wat die bestaande
Griekse opvoedkundige instellings bevraagteken en dringend wil hervorm. Wat die politiek
betref, is die werk utopies; wat die opvoedkunde betref, is die werk pragmaties. Sodra mens
verstaan dat die digters sentraal gefigureer het in daardie opvoedkundige instellings wat Plato
dringend wou hervorm, word sy kritiek op die digkuns beter gekontekstualiseer en dus beter
verstaanbaar (Havelock 1963:13). Uit ’n pragmatiese oogpunt wou Plato van die digters
ontslae raak omdat die digters opvoeders was: hulle sou nie die student van die Platonisme
behoorlik kon oplei in die deugde van die filosoof-heerser nie. As opvoedkundige dissipline
is die digkuns ’n morele gevaar: dit veroorsaak morele onsekerheid en kan die student
karakterloos en sonder enige insig oor die waarheid laat. Ten einde die strewe na die ideale
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regstaat van die Republiek aan te wakker, sou Plato die digters moes vervang met filosowe as
leerkragte.
Die kandidate vir die posisie van koning-filosoof moes opgelei word in rede, rasionaliteit en
matematiese berekening, nie in irrasionele belewing, valsheid, of die ander “besetenhede”
van die digkuns nie. Die digters kon dus nie langer hierdie opvoedkundige rol vervul nie –
dringende hervorming van die Griekse opvoedkundige instellings was noodsaaklik ten einde
die ideaal wat in die Republiek verbeel word, na te streef.
Die aanvanklike sensuur en uiteindelike verbanning van die digters in die Republiek moet
dus gesien word as deel van Sokrates se poging om die opvoedkundige instellings van die
Griekse staat geheel en al te verander. Volgens Plato verskil die koning-filosoof se aard en
karakter lynreg van die aard en karakter van die digter, teaterganger of selfs die gehoor by ’n
uitvoering. Die koning-filosoof is nie esteties ingestel nie. Die koning-filosoof moet opgelei
word vir sy taak, en in Boek VII van die Republiek onderneem Plato die taak om ’n
breedvoerige opvoedkundige kurrikulum vir die koning-filosoof uit te lê. Sokrates se nuwe
kurrikulum sluit wiskunde (rekenkunde en meetkunde) asook dialektiek in, aangesien hierdie
dissiplines die denke na die waarheid lei (Havelock 1963:14). Die kurrikulum vir die koningfilosoof is slegs beskikbaar op ’n streng mededingingsbasis aan diegene tussen die ouderdom
van twintig en vyf-en-dertig. Deur hierdie opvoeding verkry die filosoof toegang tot absolute
moraliteit en kom hy in ’n toestand van absolute geluk (Havelock 1963:14).
Gegewe die parameters van hierdie nuwe opvoedkundige epistomologie is die digkuns geheel
en al onvanpas (Havelock 1963:13). Uiteindelik is dit hierdie transformasie in die
opvoedkundige instellings van die Republiek wat lei tot die verbanning van die digters en die
digkuns as ’n saak van geregtigheid self. Dit is tersaaklik om Plato (1993:362) hier aan te
haal om te begryp hoe diepgaande hierdie afkeuring van die Platonisme teenoor die digkuns
in die Republiek werklik is:
What’s in the balance here is absolutely crucial – far more so than people think. It’s
whether one becomes a good or a bad person, and consequently has the calibre not to
be distracted by prestige, wealth, political power or even poetry from applying oneself
to morality and whatever else goodness involves.
Soos hier bo aangedui, begin die aanval op die digters nie met ’n streng verbanning nie.
Naddaff (2002:2) wys daarop dat Sokrates in Boek II van die Republiek probeer om eers die
rol van die digters op so ’n wyse te transformeer dat hulle noodsaaklik word vir die gesonde,
regverdige stad van die koning-filosoof. Sokrates bewerkstellig hierdie transformasie deur die
digters te sensureer: alle leuens oor helde en gode wat deur die digters gefabriseer word in hul
epiese gedigte of andersins, is óntoelaatbaar (Plato 1993:72–3). Vir bogenoemde doeleindes
kom leuens neer op enigiets skandaligs wat oor die gode en helde geskryf word. Slegs die
goedheid van ’n ewige, onveranderbare, perfekte God mag beskryf word, omdat dit die
waarheid van God is (Plato 1993:73). Hierdie sensuur het ’n duidelike politieke doel: dit
sensureer daardie inhoud van die letterkunde wat vir die Platonisme subversief is: “[W]e’re
founding a community. Founders ought to know the broad outlines within which their poets

153

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012

are to compose stories, so that they can exclude any compositions which do not conform to
those outlines; but they shouldn’t themselves make stories up” (Plato 1993:73).
By wyse van sensuur bewerkstellig Sokrates dus ’n twyfelagtige sintese tussen politieke
teorie en literêre kritiek: literêre kritiek word as’t ware literêre politiek. Naddaff wys daarop
dat Sokrates se sensuur-gebaseerde beskouing van die poësie egter ’n dubbelkantige swaard
is; hy (2002:16) skryf:
[B]y virtue of this very act [of censure], [Socrates] creates a literature that subverts
politics and those holding political power. The act of censureship politicizes literature,
creating a dangerous body of words that must be controlled, that always threatens to
get out of control, that can, at any moment, control those both in and out of power.
Dit is dus juis Plato se bewustheid van die alomteenwoordige transgressiewe potensiaal van
die poëtika wat hom uiteindelik laat besluit om die digters as sodanig uit sy ideale regsorde te
verban. Teen die einde van Boek X word die digters geheel en al uit die stad-vangeregtigheid gelaat op grond daarvan dat hul werk ’n weergawe of mimesis is wat twee maal
van die werklikheid verwyder is (Plato 1993:349) – dit verteenwoordig realiteit soos dit lyk
en nie soos dit is nie – dit is die swakste vorm van strewe na die ideale vorm. Ten beste is dit
ligsinnig, ten ergste is die digkuns ’n gevaar vir moraliteit en wetenskap. Dit verteenwoordig
’n soort kontaminasie van die gees, ’n fundamentele valsheid – en die enigste suiwering is
deur die kuur van waarheid wat bereik word deur rasionele kontemplasie. Die enigste stad
waartoe die digters behoort, is die ongebalanseerde, geteisterde, dekadente stad van swyne,
soos een van die gespreksgenote van die Republiek, Glaucon, dit beskryf. In Sokrates se
verbeelde “gesonde” stad van die regverdige mens – die stad geskep in spraak en deur die
inperking van die emosies deur rede – is daar geen digters nie. Trouens, Sokrates maak dit
duidelik dat dit vir die gesondheid van die staat noodsaaklik is dat die digters verban word
(Plato 1993:63).
Havelock (1963:4) dui aan dat bewonderaars van die Republiek dikwels weier om Plato se
aanval op die digters te lees vir wat dit is. Hierdie lesers meen dat Plato beswaarlik kon
gepraat het van die digkuns in die hedendaagse sin van die woord, maar eerder iets meer
fundamenteel en magtiger in die Griekse leefwêreld wou kritiseer. Laasgenoemde
interpretasie is egter twyfelagtig. Soos Havelock aandui, is Plato se teiken die digterlike (of
estetiese) belewenis op sigself: “[Plato] is not just attacking bad poetry or extravagant poetry
[...] he attacks the very form and substance of the poetised statement, its images, its rhythm,
its choice of poetic language” (Havelock 1963:5).
Nadaff (2002:4) wys egter daarop dat ’n sentrale paradoks in die Republiek voorop staan: die
digters word verban aan die begin van Boek X, maar word weer aan die einde van Boek X
toegelaat in die gedaante van die mite van Er. Die Republiek eindig met hierdie mite en, soos
Naddaff (2002:4) aandui, in werklikheid met ’n omverwerping van die hele filosofiese stelsel
wat in die Republiek verdedig word. Die implikasie hiervan is dat Plato uiteindelik uiters
ambivalent staan teenoor die rol van die digkuns en eintlik enige finale oordeel oor die
digkuns se aard en funksie vermy (Nadaff 2002:xii). Die terugkeer van die digkuns in die
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mite van Er relativeer die eng Platonisme van die filosoof: die filosoof erken as’t ware dat hy
nie sonder die digkuns kan klaarkom nie. Naddaff (2002:4) meen dat Plato in werklikheid in
die Republiek ’n ongemaklike nuwe alliansie tussen die filosofie en die digkuns skep: “one
that compensates for the failures of a poetry without philosophy and a philosophy without
poetry”.
Aristoteles se antwoord – in die Poëtika – op die filosofie van die Republiek en die
verwerping van die digters sal vervolgens ondersoek word ten einde by te dra tot ’n verdere
relativering van die Platoniese posisie. Die doel van laasgenoemde is om te illustreer dat die
Aristoteliaanse filosofiese benadering nie van die taak van die digter as beeld-houer of skepper geskei kan word nie. In die Aristoteliaanse beskouing is die digkuns en die filosofie
versoen, nie as dieselfde aktiwiteit nie, maar aangesien beide gesien word as modaliteite
waarin ons realiteit en ons werklike, konkrete belewenisse beter kan verstaan.

4. Aristoteles se Poëtika
Aristoteles se Poëtika (1997) is (ten dele) geskryf as ’n antwoord op Plato se verbanning van
die digters uit sy utopiese samelewing soos gekonstrueer in die Republiek. Aristoteles
(1997:1) aanvaar die basiese Platoniese definisie van poësie as nabootsing of mimesis,maar
sy aanvaarding van hierdie definisie moet verstaan word teen die agtergrond van sy
verwerping van die Platoniese idees dat die sensories waarneembare sake in die wêreld
eenvoudig nabootsings van die Ewige Vorme of die Idees is. Aristoteles was ’n botanis en het
geglo dat elke ding in die fisies waarneembare, konkrete heelal ’n bepaalde doel of telos het
(Charles 1995:56). Sy filosofie as sodanig word bepaal deur die verklaring van die wêreld
met verwysing na die idee van teleologie.
Die Poëtika bied ’n tweeledige antwoord op Plato se argument dat die digkuns ’n
representasie is wat twee maal van die werklikheid verwyder is en dus geen opvoedkundige
rol kan speel nie. Aristoteles argumenteer dat die digter waarskynlikheid en noodsaaklikheid
gebruik om die nabootsing te konstrueer. ’n Gedig is ’n nabootsing van iets konkreet, iets wat
as materie bestaan of iets wat werklik in tyd en ruimte plaasgevind het en sintuiglik
waarneembaar is of was. Tog is dit vir Aristoteles nie eenvoudig ’n dokument van ’n
historiese gebeurtenis nie, want poësie is ook ’n nabootsing van wat moontlik kan gebeur en
nie van dit wat werklik gebeur het nie. Laasgenoemde is die element wat poësie van
geskiedenis onderskei en wat poësie meer filosofies as geskiedkundig maak (Aristoteles
1997:17). Aristoteles glo dat poësie die universele nastreef, teenoor geskiedenis, wat hom
met die enige bemoei. In hierdie opsig is poësie nader aan waarheid. Dit bring ons by die
tweede gedeelte van die antwoord op Plato: as die digkuns meer filosofies as die geskiedenis
is en as dit nader is aan die waarheid as gevolg van die feit dat dit rekening hou met
waarskynlikheid en noodsaaklikheid, dan het dit noodwendig ’n opvoedkundige rol te speel
(Hardison 1993:912).
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Weens Aristoteles se verwerping van die Platoniese idealisme is die digkuns vir hom nie
langer ’n nabootsing van nabootsing nie. Ook die poësie het ’n telos, naamlik dat dit streef na
die beste verteenwoordiging of nabootsing van realiteit in taal (Aristoteles 1997:1). Krieger
(1956:85) som die Aristoteliaanse benadering tot die digkuns soos volg op:
In defiance of Platonism, poetry asserts its love for the individual object; a love that is
revealed by its willingness to dwell on the object for its own sake even at the cost of
introducing matter that is irrelevant to logic, the unyielding overlord of other forms of
discourse.
Aristoteles verwys na die Sokratiese dialoë as filosofiese teks – ’n kunsvorm wat ook
alleenlik in taal verteenwoordig word – maar vir hom het hierdie dialoë nie die status van
poësie nie, selfs al is dit in versvorm geskryf. Iets meer is nodig vir die filosofiese stelling om
as digkuns te kwalifiseer en daardie “iets” is nie – soos wat ’n leek redelikerwys sou verwag
– rym nie. Vir Aristoteles is die onderskeidende kenmerk die nabootsingselement. As die
dialoog of filosofiese dokument rym, maar die nabootsing van die oorspronklike of konkrete
is swak, onduidelik of vaag, kwalifiseer dit nie as poësie nie (Aristoteles 1997:2).
Aristoteles voeg egter ’n verdere dimensie tot Plato se definisie van poësie as mimesis by. Hy
dui aan dat digkuns sy oorsprong het nie net in die mens se natuurlike behoefte aan
representasie nie, maar ook in sy instinkmatige behoefte aan harmonie en ritme (1997:6). Die
digkuns bestaan dus uit ’n mengsel van nabootsing in harmonie of ooreenkomstig ’n metriese
struktuur. Vir Aristoteles is die objek van mimesis hoofsaaklik mense in aksie. Aristoteles het
goed besef dat menslike dade van verbygaande aard is en het geglo dat hierdie vervlietende
aard van optrede deur die poësie blywend gemaak moet word.
Die digter moet die aksies en dade van mense in taal naboots. Die verskil tussen poiesis
(produksie) en praxis (aksie) kom hier ter sprake (Aristoteles 2004:149). Terwyl praxis
verwys na optrede of gewilde dade waarvan die telos in sigself geleë is, verwys poiesis na
produksie of die skeppingsdaad. Aristoteles het groot gewag daarvan gemaak dat poiesis nie
soseer ’n praktiese of vrywillige proses is nie, maar eerder ’n modaliteit van waarheid
bekendgemaak deur onthulling. Om hierdie rede verwerf poiesis ’n hoër status as praxis in
die filosofie van Aristoteles.
Die filosoof Hannah Arendt sou later in haar The human condition aandui datdit poiesis is
wat praxis durend of blywend maak (1998:195). Die Italiaanse filosoof Giorgio Agamben,
stel dit só: “[P]oiesis constructs the space where man finds his certitude and where he
ensures the freedom and duration of his action” (1999:69). Die mens kon deur die poëtika
veel wys word oor sy toestand as individu én oor sy toestand as behorende tot ’n polis met
ander. Arendt (1998:169) skryf:
Poetry, whose material is language, is perhaps the most human and least worldly of
the arts, the one in which the end product remains closest to the thought that inspired
it. The durability of a poem is produced through condensation, so that it is as though
language spoken in utmost density and concentration were poetic in itself. Here,
remembrance, Mnēmosynē, the mother of the muses, is directly transformed into
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memory, and the poet’s means to achieve the transformation is rhythm, through which
the poem becomes fixed in recollection almost by itself.
Om hierdie rede vervul die poësie juis ’n opvoedkundige rol – dit bied aan lesers die
geleentheid om, deur middel van representasie, te leer. Hierdie siening is reeds ver verwyder
van Plato se veronderstelling dat die digkuns bloot ’n bron van lighartige, irrasionele plesier
is.
Teen die agtergrond van Plato en Aristoteles se uiteenlopende, maar invloedryke, bydraes
aangaande die digkuns, is dit belangrik wanneer ons hierna Opperman se bespreking van die
werk van Louw (en sy stellings daarin oor die filosofie) ondersoek, om voortdurend te vra na
die soort of tipe filosofie waarteen Opperman (as digter) sou gewaarsku het. Met ander
woorde, ondersoek behoort ingestel te word na watter soort filosofie Opperman waarskynlik
sou verwys het toe hy aspirant-digters teen “die filosofie” gewaarsku het.
In die lig van die Plato/Aristoteles-bespreking hier bo word op hierdie stadium reeds aan die
hand gedoen dat Opperman die filosofie as gewortel in die Platonisme en in die abstraksies
daarvan beskou het. Hier was hy in die geselskap van (onder meer) Heidegger, soos later in
hierdie bydrae gesien sal word. Opperman se waarskuwing behoort dus verstaan te word as ’n
waarskuwing teen die abstraksies van die Platonisme en as ’n oproep tot konkrete denke soos
vergestalt in Aristoteles. Tog dui die gedig “Fonteine van Tivoli” (wat as motto hier bo
aangehaal is), daarop dat Opperman self deeglik bewus was van die beperkinge van die
konkrete denke, omdat daardie denke maar altyd subjektief is, en moet wees. Bostaande is
verder duidelik uit wat Opperman oor die kunswerk sê: “Die wêreld van die kunswerk is
antropomorfies. Dit stel ek altyd baie sterk vir my studente. Die mens is die middelpunt, die
mens is maatstaf vir die binnebou van ’n kunswerk [...] Ook God openbaar hom deur
menswees of antimenswees” (1978:5).

5. Die verhouding tussen Platonisme as wysbegeerte en die digkuns as mimesis
5.1 Filosofie en digkuns: die aard van die aktiwiteit
Platonisme is nie die enigste filosofiese posisie waarin die verhouding tussen die digkuns en
die filosofie op die een of ander wyse ter sprake kom nie. Ten einde agtergrond te bied vir die
bespreking van Opperman en Louw hierna, word vervolgens kortliks ondersoek ingestel na
twee uiteenlopende denkrigtings in hierdie verband – denkrigtings wat in die besonder nog
worstel met die Platoniese problematiek. Eerstens kom die Platoniese erfenis aan bod in die
benadering wat die idealisme tot die digkuns volg. In hierdie tradisie is daar 'n duidelike
poging om die digkuns en die wysbegeerte met mekaar te versoen as aktiwiteite van die rede
waardeur menslike vryheid verkry kan word. Tweedens word die kritiek van rede bespreek
met verwysing na Opperman se gedig "Vuurbees".
5.2 Die idealisme en die digkuns
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’n Teks kan poëties wees sonder om noodwendig filosofies te wees. Dit beteken egter nie dat
die gedig nie sy linguistieke, beeldende en ritmiese elemente kan saamvoeg ten einde nuwe
insig in moraliteit, etiek en ander dissiplines te weeg te bring nie. Hierdie soort gedigte is nie
soseer getrou aan ’n bepaalde filosofiese posisie as wat dit transformatiewe denke en
vernuwing nastreef nie. Volgens Wheelwright en Sparshott (1993:906) is daar altyd ’n soort
oordrewenheid wanneer filosofie in digvorm gegiet word: “Even where an explicit
philosophy serves as the main subject or theme of the poem, it is never identical with the
whole of the integral philosophy that is being poetically expressed.”
In die werk van die Duitse idealiste sien mens egter ’n groter oorvleueling tussen filosofiese
inhoud en digterlike vorm. Immanuel Kant (2000:215) beskou die digkuns as die hoogste
vorm van kuns. Dit is bowegeskik aan beide musiek en visuele kuns. Penny (2008:373)
argumenteer dat Kant sy hiërargie van die kunste aflei uit sy hiërargie van die sintuie. In
laasgenoemde hiërargie is die verbeelding die belangrikste, juis omdat dit die vermoë het om
suiwer sintuiglike belewing te transendeer. Kant argumenteer dat van al die kunste die
digkuns die enigste is wat uitsluitlik op die verbeelding aangewese is. Dit beteken nie dat
Kant alle verbeeldingsvlugte as poësie beskou het nie. Kant (2000:215) het juis ’n sterk
verband tussen poësie en rede uitgewerk – vir hom was die uitdaging van poësie om nuwe sin
in die wêreld te skep, en ’n goeie gedig het vir hom altyd die rede en gedagtes aangewakker
en verbreed. Die digter moet dus sy sintuiglike of emosionele belewing op so ’n wyse
kommunikeer dat ander daarby aanklank vind. Op hierdie wyse kom ’n sensus communis (’n
gemeenskap van sin) tot stand wat weinig te doen het met algemene sin of die “common
sense” van die massa. Vir Kant is vorm van kardinale belang in hierdie totstandkoming van
’n sensus communis deur vorm: “Without the curb of form the mind runs riot and away from
other minds” (Penny 2008:378).
Uit die werk van Johann Wolfgang von Goethe oor die argetipes word dit duidelik dat die
digkuns in werklikheid ’n benadering is, of kan wees, van die Platoniese ewige vorme wat
volgens Plato slegs deur rasionele filosofiese kontemplasie moontlik gemaak kon word.
Goethe se konsep van konkrete universaliteit (geïnspireer deur Kant se idee van die sensus
communis) hou in dat poësie se fokus op die unieke konkrete noodwendig die universele ook
begryp. Goethe (2010) stel dit so:
There is a great difference between a poet seeking the particular for the universal, and
seeing the universal in the particular. The one gives rise to Allegory, where the
particular serves only as instance or example of the general; but the other is the true
nature of Poetry, namely, the expression of the particular without any thought of, or
reference to, the general. If a man grasps the particular vividly, he also grasps the
general, without being aware of it at the time; or he may make the discovery long
afterwards.
Poësie verklaar nie soseer universele waardes op die wyse waarop filosofie dit doen nie – dit
openbaar eerder daardie universele waarhede deur die konkrete fokus op die unieke of
partikuliere. Die Marxistiese estetika van byvoorbeeld Georg B. Lukács sluit hierby aan. In
die tweede voorwoord tot sy The theory of the novel skryf Lukács (1974:16) dat hy
geïnteresseerd is in ’n algemene dialektiek van literêre genres wat kuns sal help om geslote
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en totale vorme op te hef. In hierdie denkrigting sien ons dus ’n verruiming van die definisie
van poësie as kuns oor die algemeen. Verder word die eng definisies van filosofie teenoor
digkuns ooreenkomstig hierdie verruiming binne die Duitse Idealisme, implisiet verwerp,
onder andere in die werk van Friedrich Schiller, wat geglo het dat kuns en filosofie gelyk is
aan mekaar wat betref die vermoë om die “absolute” – die fundamentele aard van die wêreld
– uit te druk.
Bogenoemde aanduidings van die oorvleueling tussen poësie en filosofie in die Duitse
Idealisme maak ongelukkig nie genoeg erns met die dialektiese onderskeid tussen filosofie en
digkuns soos dit deur Georg W.F. Hegel (2004) geformuleer is nie. Hoewel Hegel die
digkuns as deel van die filosofie van estetika beskou, tref hy ’n duidelike onderskeid tussen
filosofie en digkuns. Hegel argumenteer dat die funksie van die skone kunste (insluitend die
poësie) daarin bestaan dat dit skoonheid moet nastreef en uitdruk. Hierdie nastrewing en
uitdrukking kan egter slegs geskied by wyse van ’n gepaste uitdrukking van die goddelike in
sintuiglike vorm. Die goddelike in Hegel moet egter verstaan word as die essensie van
menslikheid as selfbewuste verwerklikte realiteit. Kuns beeld die menslike gees of bewussyn
(Geist) uit en poësie is vir Hegel die kuns van klank, maar klank hier verstaan as die teken
van innerlike idees en representasies, met ander woorde, klank as spraak (Hegel 2004:96).
Vir Hegel is poësie (soos vir Kant) die hoogste vorm van die romantiese kuns, omdat poësie
inherent simbolies is: Hegel is dit eens met Kant dat die medium van die digkuns die
verbeelding is. Die digkuns is dus uit die aard van die saak vir Hegel die mees konkrete en
rykste uitbeelding van die mens se spirituele vryheid (Geist) (Houlgate 2009).
Hegel (2004:96) stel dit soos volg: “Poetry is the universal art of the mind which has become
free in its own nature, and which is not tied to find its realization in external sensuous matter,
but expatiates exclusively in the inner space and inner time of the ideas and feelings.” Die
rede waarom die poësie vir Hegel die hoogste uitbeelding van menslike vryheid is, het te
make met die feit dat die digkuns vir hom die enigste van die kunste is wat spirituele vryheid
beide as gekonsentreerde innerlikheid en as aksie in tyd en ruimte kan uitbeeld. Wat die
digkuns van die filosofie onderskei, is dat die filosofie ’n gestruktureerde, hoofsaaklik
skriftelike, voorstelling van idees is, teenoor die poësie, wat die klankmatige artikulasie van
idees in taal is (Houlgate 2009). Poësie is die musikale ordening van woorde, teenoor
filosofie, wat die ordening van idees volgens ’n gestruktureerde geheel is.
Dit is belangrik om daarop te let dat Hegel (2004:96) die eerste is wat argumenteer dat die
idees se oorweldiging deur die vorm in die Absolute gedig nie vatbaar is vir bewoording in
die gedig self nie: “At this highest stage art now transcends itself, in that it forsakes the
element of a reconciled embodiment of the spirit in sensuous form and passes over from the
poetry of the imagination to the prose of thought.” Vir Hegel is dit juis die oordaad van die
idees in die gedig wat dit vatbaar maak vir filosofiese besegging. Maar die oordaad self kan
nie verwoord word nie.
Sommige kritici meen dat Hegel met bostaande bedoel het dat die filosofie die digkuns
oorkom en op dialekties-sintetiese wyse vervang (Wheelwright en Sparshott 1993:908).
Hierdie kritici hou egter nie rekening met die aard van die dialektiese proses in Hegel nie. As
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die digkuns en die filosofie dialekties teenoor mekaar staan as tese en antitese sou Hegel die
eerste wees wat aandui dat die sintese beide die tese en antitese inkorporeer in ’n groter
geheel – die filosofie van estetika is immers deel van Hegel se filosofie van Geist,
waarvolgens die geskiedenis juis hierdie ewige sintetiese voltooiing van Geist – die
Aufhebung – verteenwoordig. Die sintese verteenwoordig ’n harmoniëring van die
sintuiglike betekenis wat in die digkuns aan bod kom, en die intellektuele betekenis wat deur
filosofiese kontemplasie gevind word (Shapiro 1975:93).
Soos Shapiro dit stel: “For Hegel, poetry and philosophy are different modes in which
consciousness recreates for itself the dialectical pattern which it finds in life” (1975:99).
Beide filosofie en poësie is dus vorme van dialektiese, spirituele selfkennis en in hierdie sin
uitdrukkings van menslike vryheid (ons is hier dus reeds ver verwyder van die Platoniese
siening van die digkuns as irrasionele aktiwiteit). Filosofie kan in Hegel se filosofie nie
sonder die digkuns nie en die digkuns kan nie sonder die filosofie nie, maar dit beteken nie
dat hulle dieselfde ding is nie. Trouens, Hegel (1920:25–6) maak dit duidelik dat die filosofie
nie die digkuns se werk beter kan doen as wat die digkuns self dit kan doen nie:
[R]eason [...] does not rest satisfìed with the differentiations and external relations
proper to the conceptions and distinctions of the understanding; it unites them in a
free totality, which in the apprehension of our finite faculty fails to prove its
selfconsistency [...] although it grasps and comprehends actual things in their essential
separation and their actual existence, it does also nevertheless translate this
particularity into the ideal element of the universal, in which alone thought is at home
with itself. Consequently there arises, in contrast to the world of phenomena, a world
that is new in this sense, that though the truth of the actual [Wirklichen] is present, it
is not displayed in actuality itself as the formative power and very own soul of the
same. Thinking is only a reconciliation of truth with reality in thought; poetic creation
and construction, however, is a reconciliation in the mode of real appearance itself,
although merely in a spiritually imaginative form [geistig vorgestellten Form].
In hierdie aanhaling maak Hegel dit duidelik dat die digkuns ’n versoening van die abstrakte
met die konkrete is en dat daardie versoening deur die verbeelding gefasiliteer word. Denke
is vir Hegel ’n versoening van waarheid met realiteit in die gedagte – die partikuliere word in
die ideale universele opgeneem en op hierdie wyse daarmee versoen, teenoor die digkuns,
wat ’n versoening met die konkrete en die partikuliere self verteenwoordig.
5.3 Die kritiek van rede
Die onderskeid tussen filosofie en digkuns met verwysing na die aard van die aktiwiteit doen
aan die hand dat filosofiese refleksie of argumentasie en die komposisie van ’n gedig
geensins identiese aktiwiteite is nie (Wheelwright en Sparshott 1993:906). Tog is dit so dat ’n
teks die resultaat kan wees van beide hierdie aktiwiteite. Binne die retoriek bestaan ’n tradisie
wat die verskil tussen die filosofie en die digkuns onderstreep, maar tog aan die hand doen
dat ’n diskoers wat slegs op een van die elemente van die teks fokus, verarm en verdorwe is
(Wheelwright en Sparshott 1993:906). Volgens hierdie retoriese tradisie bestaan elke teks uit
minstens drie elemente: ’n begryplike inhoud (filosofie), ’n formele struktuur (poëtika) en ’n
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praktiese standpunt (retoriek). Hierdie argument hou egter nie rekening met die mate waarin
die Platoniese konseptuele en praktiese konflik tussen digkuns en filosofie nog herkenbaar is
in die kontemporêre retoriek nie (Wheelwright en Sparshott 1993:906). Dit is egter wel
relevant wat betref ’n hibridiese begrip van die verhouding tussen digkuns en filosofie,
aangesien dit (ooreenkomstig die hibridiese benadering) die verskillende elemente van ’n teks
erken en argumenteer dat tekstuele integriteit behou en verhoog word deur ’n oorweging van
beide die filosofiese en poëtiese elemente daarvan.
’n Teks kan poëties wees in meer as een sin. ’n Teks wat doelbewus met opvallende rym
geskryf is, kan poëties wees, maar dit is nie die rym wat van die teks ’n gedig maak nie
(Wheelwright en Sparshott 1993:906). ’n Teks kan poëties wees in die sin dat die teks
letterlike interpretasie teenstaan, met ander woorde in die sin dat dit geen bepaalbare
prosaïese inhoud het nie. ’n Greep uit Wallace Stevens se beroemde gedig “An ordinary
evening in New Haven” kan hier as voorbeeld dien: “The eye’s plain version is a thing apart,/
The vulgate of experience. Of this,/ A few words, and and yet, and yet –// As part of the
never-ending meditation,/ Part of the question that is a giant himself:/ Of what is this house
composed if not of the sun” (Stevens en Burnside 2008:101).
Die teks kan ook figuratief wees wat die poëtika daarvan betref, en in hierdie geval kan die
filosofiese inhoud van die teks dikwels nie gestel word sonder die beelding nie. Hier maak
beelding die filosofie poëties; of anders gestel, dit is die beelding wat die filosofie en die
poëtika inmekaar laat vloei sonder om 'n versoening tussen die twee te bewerkstellig. Gedigte
van N.P. Van Wyk Louw (byvoorbeeld “Ars Poetica”) (Louw 2002:251) én van D.J.
Opperman (byvoorbeeld “Vuurbees” (Opperman 1987:231)) is van laasgenoemde
toonaangewende voorbeelde in ons letterkunde. Die filosofiese dimensie van laasgenoemde
gedig word vervolgens kortliks bespreek.
Vuurbees
Die buffel ken geen metafisika:
hy soek die soetgras
en die kuil,
hy sal die kalf karnuffel,
horings in sy vyand gra,
die koei besnuffel,
teen hael gaan skuil,
maar geen vrae oor môre vra –
die buffel ken geen metafisika.
Alleen die mens
tref in sy swerwe
tussen hede, toekoms en verlede
die spleet tot grotte
van die rede:
hy maak 'n mes,
‘n vuur,
skep gode,
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dink aan sterf,
prewel gebede
en moet beswerend teen 'n muur
van sy spelonk die buffel verf:
die buffel van die metafisika:
die vuurbees in homself
volg, buig of bars,
enduit sy drif en drome na,
en prikkels van die brein
word piramides, Laaste Avondmaal,
wiel, chroom,
projektiele, produkte van atoom,
et cetera.
En voor sy besete blik
besef die enkeling
ontsteld
hy sal ook nie terugskrik
vir die alles-uitwissende slagveld –
stukkend lê alreeds
die Parthenon en Hirosjima
in die bose skoonheid van geweld.
Die buffel ken geen metafisika. (Opperman 1987:289)
“Vuurbees” verskyn in Opperman se sesde bundel, Dolosse (1963), waarvoor hy in 1966 die
W.A. Hofmeyrprys ontvang het. Die titel aktiveer die Prometheus-mite. Volgens Plato (Plato
en Jowett s.j.) is Prometheus deur Zeus die taak opgelê om die unieke vaardighede en
attribute van die sterflikes uit te deel. Prometheus het hierdie taak aan sy broer, Epimetheus,
gedelegeer. Epimetheus het egter van die mens vergeet terwyl hy besig was om vaardighede
en vermoëns uit te deel en dus, toe dit by die mens kom, was daar geen vermoëns oor nie.
Prometheus het van sy broer se fout uitgevind en het besluit om vuur by die gode te steel en
dit vir die mens te gee. Vir hierdie oortreding betaal Prometheus duur: die gode laat hom
vasbind aan ’n rots en ’n arend word gestuur om sy lewer uit te pik; in die nag groei sy lewer
dan weer terug en die volgende oggend kom pik die arend dit weer uit. Die proses herhaal
sonder einde.
Uit die Prometheus-mite leer ons dat die mens letterlik ’n “vuurbees” is – die enigste dier wat
vuur (simbolies van tegnologie) tot sy beskikking het. Dit is die toegang tot vuur – die
vermoë om gestoorde energie in ’n nuwe energie te kan omsit – wat die mens uniek maak.
Vuur staan as die simbool van tegnologie – die mens se verwydering van / ontkoming aan die
wederwaardighede van die natuur. Maar vuur verteenwoordig nie eenvoudig die mens se
ontwikkeling vanuit sy primordiale natuurstaat nie. Dit is nie net progressief nie, maar ook,
en terselfdertyd, hoogs destruktief. Dit is hierdie aspek van die mens se verhouding met
tegnologie wat op briljante wyse in “Vuurbees” konkreet verwoord word.
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Dat die gedig geskryf is in die dekades onmiddellik na Auschwitz, is geen toevalligheid nie.
Opperman was duidelik bewus van die intellektuele diskoers van die tydperk, waarin die
Westerse metafisika (en die sentrale steun op instrumentele rasionaliteit en rede in daardie
tradisie) die skuld gegee is vir een van die grootste rampe van die moderne tyd.
Die gedig begin met ’n skets van ’n buffel – ’n dier wat geen metafisika ken nie en dus geen
vuurbees is nie. Die buffel reageer ooreenkomstig sy dierlike instinkte, nie ooreenkomstig
enige kontemplatiewe vermoë nie. Die buffel leef in die hede – hy het ’n beperkte vermoë om
homself in die toekoms in te projekteer en dit is alleen maar sy oorlewingsdrang wat hom in
opeenvolgende oomblikke in tyd voortstu.
In die tweede strofe word die mens as die vuurbees voorgestel. Dit is hy wat rede het, dit is
hy wat bewus is van sy bestaan in tyd – hy is bewus daarvan dat hy “tussen hede, toekoms en
verlede” is – en in ruimte. Hier is dit duidelik dat Opperman werk met die Kantiaanse
kategorieë van die transendentale idealisme. Die verwysing na “grotte van die rede” is ’n
duidelike toespeling op Plato se allegorie van die grot in die Republiek (Plato 1993:240–5).
Die analogie van die grot of spelonk vra die gespreksgenote om hulle ’n grot te verbeel
waarin mense met hul rug na die ingang van die grot sit en na die grotmure staar. Agter hulle
brand ’n vuur. Die vuur projekteer die skadu’s van aktiwiteite buite die grot op die mure. Vir
Plato is dit ’n analogie van die niekontemplatiewe mens: “[T]he shadows of artefacts would
constitute the only reality people in this situation would realise” (Plato 1993:240). Slegs die
filosoof wat kennis nastreef deur rede, sal nie tevrede wees met hierdie projeksies nie en buite
die grot na die werklike voorwerpe (vorme of waarheid) gaan soek. Omdat hierdie filosoof
dan groter kennis van die Waarheid sal hê, verkry hy die reg om in die ideale Staat te regeer.
Maar as konkrete mense is ons beperk: ons persepsies van dit wat ons in die wêreld
waarneem, is maar swak faksimilees van die werklike, ideale en ewige vorme – ons rede,
soos Opperman skryf, is net ’n grot. Die eerste gedeelte van hierdie strofe wil dus die aandag
vestig op die beperktheid van menslike rede en rasionaliteit. Rede kan eenvoudig nie die
wêreld bemeester nie; realiteit kom altyd in representasie en in gemedieerde vorm na ons.
Die tweede gedeelte van die tweede strofe spreek van die mens se tegnologiese behoefte en
vernuf: hy maak wapens, ’n vuur; hy is bewus van sy sterflikheid, daarvoor skep hy gode.
Omdat die mens se bewustheid van sy sterflikheid altyd psigies traumaties is, is hy
voortdurend besig om nuwe maniere te probeer vind waarop hy aan die dood/afwesigheid kan
ontkom. Hy maak ’n vuur om warm te bly en vyande weg te hou; hy skep geloof – wat hom
’n lewe na die fisiese dood beloof; en hy laat kuns (ook oorspronklik ’n vorm van die Griekse
technè) na, sodat die mense wat hom oorleef hom sal onthou. Aan die einde van die tweede
strofe verf die mens die buffel teen die muur van sy spelonk, maar (so deel die openingsreël
in strofe 3 ons mee) hierdie buffel is die buffel van die metafisika. Hier maak die gedig
waarna verwys sou kon word as ’n Nietzschiaanse omkering: die metafisika word ’n buffel,
’n dier, iets destruktief, irrasioneel. Dit noem Opperman die “vuurbees” in onsself. Hierdie
vuur van rede en bewussyn word self ’n soort drif. Daar word verwys na die voortreflikste
van menslike skeppings wat uit hierdie drif gebore word en hoe hierdie skeppings al hoe
meer tegnologies/tegnies gesofistikeerd raak.
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Maar in strofe 4 is die mens “besete” (Opperman 1987:231) van die metafisika – dit het nou
’n soort onbeheerbare destruktiewe drif geword. Die resonansie met Nietzsche se stelling dat
die metafisika nihilisme nastreef, is hier baie suiwer. “Vuurbees” is dus ook ’n gedig oor die
metafisika as nihilisme. Die donker kant van die metafisika kom nou aan bod – “die bose
skoonheid van geweld”. Dit blyk dat die mens, met al sy gesofistikeerde rasionaliteit, rede,
boekekennis en kuns, blyk nie ’n oplossing vir die mees basiese eksistensiële probleem te hê
nie: geweld. Die mens probeer dit nie vermy nie – hy "skrik" nie terug daarvoor nie – selfs al
is dit ook alles-uitwissend, met ander woorde selfs al wis dit ook die mensdom self uit.
Die insig betreffende hierdie onvermoë beweeg die digter aan die einde van die gedig om die
gedig af te sluit soos hy dit begin het: “die buffel ken geen metafisika”, maar die betekenis
van die reël het verander. Die “buffel” is die mens wat geen werklike metafisika ken as hy nie
die metafisika van sy basiese eksistensiële dilemma kan oorkom nie. Hiermee is die gedig by
sy einde maar terug by die begin. Dit is asof Opperman suggereer dat die hele Westerse
metafisiese tradisie van vooraf moet begin noudat dit aan die einde daarvan gekom het.
Kannemeyer (1979:69) skryf dat Opperman in hierdie gedig “die hele geskiedenis van die
mensdom van Genesis tot Openbaring” behandel. Maar Opperman doen selfs meer as dit: in
net minder as 40 reëls en in vier strofes slaag Opperman daarin om byna die hele geskiedenis
van die Westerse filosofie op te som (van Plato tot Nietzsche en verder) en om die mens se
eksistensiële drama as die “vuurbees” te verwoord. Die gedig is dus ’n uitstekende voorbeeld
van die digter se vermoë om die abstrakte en die konkrete met mekaar in verband te bring, of
anders gestel, die gedig verteenwoordig ’n komplekse voeging van die abstrakte tot die
konkrete.
Opperman se gedig artikuleer ’n negatiewe houding teenoor hierdie rasionele mens wat die
metafisika nastreef deur rede. Die gedig herinner sterk aan die anti-Platoniese filosofie van
Theodor W. Adorno en Max Horkheimer en die kritiek van rede in die afloop van die Tweede
Wêreldoorlog (Horkheimer 2004; Adorno en Horkheimer 2002). Anders gestel, die gedig
kom sterk op teen die idee dat die mens sy irrasionele impulse ten volle onder beheer kan hou
deur die instrumentele rede wat as die onderbou van die Westerse wysbegeerte beskou word.
Horkheimer blameer juis instrumentele rede vir die sogenaamde rampe van die moderne tyd:
It seems that even as technical knowledge expands the horizon of man’s thought and
activity, his autonomy as an individual, his ability to resist the growing apparatus of
mass manipulation, his power of imagination, his independent judgment appear to be
reduced. Advance in technical facilities for enlightenment is accompanied by a
process of dehumanization. (Horkheimer 2004:v)
Opperman stel dieselfde filosofiese punt in “Vuurbees” (1987:231) op digterlike wyse waar
hy skryf: “En voor sy besete blik/ besef die enkeling/ ontsteld/ hy sal ook nie terugskrik/ vir
die alles-uitwissende slagveld – stukkend lê alreeds/ die Parthenon en Hirosjima/ in die bose
skoonheid van geweld.”
"Vuurbees" is 'n gedig wat in die teken staan van 'n problematisering van 'n stabiele
onderskeid tussen die digkuns as mimesis en die wysbegeerte as rasionele Platonisme. Dit is
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'n gedig wat juis deur mimesis sterk uitspreek teen die idee van 'n "suiwer" of hoër vorm van
rede wat van die konkrete gebondenheid van die mens geskei kan word.
In deel 2 van hierdie bydrae sal ingegaan word op die baanbrekerswerk wat Heidegger in
hierdie verband gedoen het. Op hierdie stadium is die filosofiese agtergrond van die opposisie
tussen (en die pogings tot versoening van) die digkuns en die wysbegeerte in breë trekke
aangedui. Teen hierdie agtergrond fokus die argument vervolgens op die verhouding tussen
filosofie en poësie in die Afrikaanse digkuns, en spesifiek op Opperman se bespreking van
Louw.

6. Opperman se bespreking van Louw in Digters van Dertig (1962)
6.1 Inleidend
Die doel met die fokus op Opperman se bespreking van Louw se oeuvre in die bekende
Digters van Dertig (1962)6 is meervoudig: eerstens wil dit (uit Opperman se eie werk) aandui
dat hy die filosofie oorwegend as abstraksie (Platonisme) benader het en ’n besondere afkeer
daarin gehad het. Tweedens wil dit illustreer dat Opperman die filosofie as dissipline goed
geken het, maar dit (teenoor die sintuiglike heerskappy van die digkuns) verstaan het in terme
van die heerskappy van die rede. Derdens wil hierdie bespreking daarop wys dat die
abstraksie van die Platonisme inderdaad gevaarlik vir die digter kan wees – Opperman slaag
daarin om laasgenoemde in hierdie bespreking oor Louw se digterskap duidelik te illustreer.
Vierdens wil die bespreking illustreer dat die gedig steeds filosofiese inhoud kan dra, dat die
“abstrakte” dikwels deur die konkrete verwoord word. Verder (en ooreenkomstig die
oorkoepelende betoog vir ’n hibridiese benadering tot die verhouding tussen filosofie en
digkuns in die Afrikaanse letterkunde) wil hierdie bespreking voorts die pluraliteit van
filosofiese posisies wys deur by wyse van Opperman se ontleding te illustreer dat daar nie net
een soort “filosofie” bestaan nie. In deel 2 van die artikel sal Louw se intreerede aan die
Universiteit van Amsterdam bespreek word in die konteks van die literêre diskoers wat in
daardie stadium in Europa begin posvat het, maar ook teen die agtergrond van Opperman se
bespreking, ten einde te wys op die “intellektuele” (of filosofiese) dimensie van digterskap.
6.2 Alleenspraak: van Platonisme tot panteïsme
Volgens Opperman het Louw, “die hooffiguur van Dertig” (161), in die wysbegeerte (of dan
filosofie) begin belangstel onderwyl hy skoolgehou het (vanaf 1927) in Steynsburg.
Gedurende sy studies ter voldoening aan die vereistes vir die graad B.Ed. aan die Universiteit
van Kaapstad spits hy hom verder toe op die wysbegeerte. Sy digterskap van dié periode
word sterk beïnvloed deur hierdie belangstelling in die filosofie, en uit die gedigte is dit
duidelik dat Louw se oorlogsheroïsme in vroeër gedigte (bv. “Die Geveg” van 1925)
oorgeplaas word op die figuur van die filosoof wat, soos Opperman dit stel, “die
progressiewe idee en gedagte wat die wêreld hervorm en verbeter” aanneem (176). Duidelik
is die Platoniese koning-filosoof reeds hier aan bod. Dit is dan ook nie verrassend nie dat daar
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uit hierdie tydperk ’n sonnet met die titel “Sokrates” (1928) kom wat bogenoemde oorplasing
(waarin die filosoof die ware held word) duidelik digterlik verwoord:
Die een wat stry teen duisend en miljoene,
Staan soos ’n berg met wolke om sy kop:
Bo skyn die son – snags kom die legioene
Van die sterre, en die maan styg op
En straal oor die rotse haar lig, die sagte, soete;
Maar onder is dit reën en duisternis.
Daar is gedreun van waters aan sy voete,
En mense twyfel of dit dag of nag nog is.
So die wat groei soos blomme bo die swart,
Vuil aarde – daar’s stormwinde van leuens en haat,
Daar’s spot en eensaamheid – en in die hart
Is vrede en vryheid vir die Droom en Daad.
En om hom staan dit hemelhoog en wyd:
Die Grootheid en die Sterreëwigheid. (177)
In sy bespreking van Alleenspraak (’n “aarselende debuut” (163)) dui Opperman aan dat
bostaande gedig geskryf is in die tydperk 1923 tot ongeveer 1928, met ander woorde direk
voor die publikasie van Alleenspraak, maar nie daarby ingesluit is nie. Trouens, Opperman
meen dat die tema van die heroïsme opvallend afwesig is in Louw se debuut. Volgens
Opperman kon “Sokrates” – met ’n bietjie werk – een van die belangrikste sonnette in die
bundel gewees het, gegewe die tweede afdeling van die bundel wat verse bevat uit die
tydperk 1928 tot 1930. In hierdie afdeling is daar ’n “wysgerige inslag” (184) en is die
Platoniese skoonheidsopvatting sterk aanwesig. Volgens Opperman het Louw hierdie
opvatting “regstreeks van Plato”, maar word hy ook deur Baruch Spinoza en die panteïsme
beïnvloed.
Spinoza se wysbegeerte toon kenmerke van Platonisme, maar daar is ook ’n sterk ateïsme in
sy werk teenwoordig (Nadler 2008). Spinoza (’n Portugese Jood) se ateïsme het bestaan in ’n
ontkenning van die sentrale leerstellings van die Joodse ortodokse kerk. Hy bevraagteken die
onsterflikheid van die siel en die idee van ’n voorsienige God. Spinoza glo dat die Wet nie
letterlik deur God aan die Jode oorhandig is nie en nie langer bindend op die Jode is nie
(Nadler 2008). Die verkondiging van hierdie sienings in sy filosofie het gelei tot Spinoza se
verbanning uit die Joodse Ortodokse kerk van daardie tydperk.
Spinoza se belangrikste werk is die Etiek (Spinoza 2002). Die Platoniese invloede van die
werk word raak vasgevang in die volgende aanhaling: “Spinoza took the crucial message of
the work to be ethical in nature. It consists in showing that our happiness and well-being lie
not in a life enslaved to the passions and to the transitory goods we ordinarily pursue; nor in
the related unreflective attachment to the superstitions that pass as religion, but rather in the
life of reason” (Nadler 2008). Soos by Plato, word geluk deur Spinoza verbind met rede en
rasionaliteit en ’n onderdrukking van die begeertes. Soos Plato, glo Spinoza dat die geluk
slegs deur ’n lewe van toewyding aan rasionele kontemplasie bereik kan word.
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Spinoza hersien en herskryf die Joodse (antropomorfiese) definisie van God geheel en al en
herdefinieer God eenvoudig as “the infinite, necessarily existing (that is, uncaused), unique
substance of the universe. There is only one substance in the universe; it is God; and
everything else that is, is in God” (Nadler 2008). Vir die “ongelowige” Louw moes hierdie
definisie besondere aantrekkingskrag gehad het. Vir Spinoza is God eenvoudig die Natuur –
dit waaruit en waardeur alle dinge bestaan. Soos Spinoza (2002:42) dit stel: “From all this it
follows then: that of Nature all in all is predicated, and that consequently Nature consists of
infinite attributes, each of which is perfect in its kind. And this is just equivalent to the
definition usually given of God.”
Daar bestaan egter uiteenlopende standpunte onder denkers aangaande die vraag of Spinoza
se filosofie ’n vorm van panteïsme is. Die panteïsme bestaan, breedweg gestel, uit ’n
verwerping van die transendentale opvatting van God as ’n wese wat van die wêreld
verwyder is (Nadler 2008). Vir die panteïs is God eenvoudig deel van die wêreld, hoewel
daar sekere onderskeidende ontologiese en epistemologiese kenmerke mag wees. Volgens
Nadler (2008) is Spinoza nie ’n panteïs nie, omdat laasgenoemde steeds ’n vorm van teïsme
is, wat Spinoza juis wil verwerp:
[T]he pantheist simply asserts that God – conceived as a being before which one is to
adopt an attitude of worshipful awe – is or is in Nature. And nothing could be further
from the spirit of Spinoza's philosophy. Spinoza does not believe that worshipful awe
or reverence is an appropriate attitude to take before God or Nature. There is nothing
holy or sacred about Nature, and it is certainly not the object of a religious experience.
Instead, one should strive to understand God or Nature, with the kind of adequate or
clear and distinct intellectual knowledge that reveals Nature's most important truths
and shows how everything depends essentially and existentially on higher natural
causes. The key to discovering and experiencing God, for Spinoza, is philosophy and
science, not religious awe and worshipful submission.
Dit is dus duidelik dat die Platonisme steeds aanwesig is in Spinoza se werk, hoewel hy ’n
ander posisie aangaande goddelikheid inneem as Griekse politeïsme. Hoe dit ook al sy, uit sy
bespreking van Louw se debuut illustreer Opperman dat hy deeglik bewus is van die
onderskeid tussen die filosofie van Spinoza en die filosofie van die panteïsme. Anders as
menige filosoof skei Opperman deurlopend die panteïsme van Spinoza en in ’n briljante
woordspel hou hy die spreekwoordelike spieël voor Louw se gedigte “Ekstase”, “Daar is
geen woord” en “Gebed” deur te let op hoe die verering vir sy “‘geestelike held’” (lees: Plato
of Spinoza) juis naby kom aan “verafgoding” (184). Opperman wys daarop dat die panteïsme
by Louw van verbygaande aard was – juis om hierdie sterk behoefte nog aan ’n persoonlike
God – en eintlik ’n stadium ingelui het waarin Louw “van -isme tot -isme uit die
wysbegeerte” beweeg het.
6.3 Solipsisme
’n Ander verbygaande -isme van die filosofie wat Opperman in Alleenspraak identifiseer (in
die gedig “En as ek dood is”), is die solipsisme. Die solipsisme word dikwels beskryf as die
geloof dat al wat bestaan, die eie bewussyn is. Volgens Thornton (2006) is dit egter ’n
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onjuiste beskrywing. In die solipsisme gaan dit meer om die betekeniswaarde van bestaan en
om die bepaling en afleiding van hierdie waarde van die eie belewing: “Existence is
everything that I experience – physical objects, other people, events and processes – anything
that would commonly be regarded as a constituent of the space and time in which I coexist
with others and is necessarily construed by me as part of the content of my consciousness”
(Thornton 2006). In werklikheid is die solipsisme ’n soort narsissistiese patologie, aangesien
die solipsis geen betekenis heg aan die gedagtes, idees en belewing van ander nie. Solipsisme
is nie soseer ’n filosofie van die individualisme as wat dit ’n filosofie van die egotisme is nie.
Kennedy (1976) dui aan dat die verskil tussen die individualis en die egotis ’n kwalitatiewe
verskil is. Egotisme verteenwoordig die siening dat dit nie net onwenslik nie, maar inderdaad
onmoontlik is om enige perke te stel aan die nastreef van eiebelang (Kennedy 1976:1714–5).
Individualisme, daarenteen, plaas ’n hoë premie op respek vir die regte van ander en op die
beperking van private of openbare dwang (Kennedy 1976:1715).
Die solipsisme word onderlê deur ’n streng interpretasie van die Kartesiaanse stelreël, cogito
ergo sum. Vir die solipsis is daar geen noodsaaklike verband tussen die fisiese en die
geestelike nie: ek is wat ek dink en omgekeerd; met ander woorde, wat ek dink ek is, dié is
ek. Die somtotaal van die solipsis se bestaan is gesetel in sy denke. Vir die solipsis is ander
wesens eenvoudig skeppinge van sy intellek – ander mense het geen onafhanklike
denkvermoë of agentskap nie. Die solipsis se wêreld is ’n wêreld wat saam met hom vergaan
(Thornton 2006).
Opperman beskou die solipsisme oor die algemeen as ’n “amateuragtige wysbegeerte” (186).
Hier is hy in goeie geselskap. Die bekroonde Ludwig Wittgenstein het die solipsisme in sy
Philosophical investigations (1974) ook sterk gekritiseer deur aan te dui dat daar inderdaad ’n
noodsaaklike verband tussen die geestelike en die fisiese bestaan: “Only of a living human
being and what resembles (behaves like) a living human being can one say: it has sensations;
it sees; is blind; hears; is deaf; is conscious or unconscious” (Wittgenstein 1974:281). Die
wêreld is ’n intersubjektiewe wêreld waarin ons die openbare taal of simboliese vorm moet
aanleer as ons enigsins wil dink. Ons fisiese en ons geestelike konsepte is konsepte in, van en
deur taal en dit is per definisie intersubjektief. Wittgenstein noem dit die protofenomene.
Bostaande beteken nog nie dat private, subjektiewe belewing nie ’n geldige posisie in ons
bestaan beklee nie – dit beteken slegs dat hierdie belewing in en deur taal gemedieer en
gerelativeer word (Wittgenstein 1974:654).
’n Belangrike leidraad aangaande die motivering agter Opperman se beweerde raad aan
digters om die filosofie te vermy, vind ons juis hier by die bespreking van Louw se
solipsisme in die gedig “En as ek dood is”. Om Opperman aan te haal: “die gevaar van dié
soort poësie wat die klem op die wysgerige plaas, [is] dat dit by jou ’n wysgerige reaksie kan
wek wat, as jy anders dink, dreig om jou waardering te verdring” (186). Wat Opperman dus
hier te kenne gee, is dat gedigte waarin die klem op filosofiese standpunte geplaas word, met
versigtigheid benader moet word, aangesien die wysgerige klem die aandag van ’n leser in so
’n mate kan aflei dat hy die digterlike tegniek onderwaardeer. Opperman se bespreking van
die gedig “En as ek dood is” benadruk dat die gedig juis ’n wysgerige (teen-) reaksie ontlok
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en daarom nie slaag as ’n gedig nie. Die gedig beklemtoon skeptisisme oor die solipsisme
(die wêreld bestaan slegs deur my), maar “die skeptisisme beklemtoon net die solipsisme”
(186).
En as ek dood is
En as ek dood is, sal alles nog so mooi wees?
die ylrooi bloeisels smôrens blink aan die perskeboom,
wit wolke torings bou daar bo die verste berge,
die kalwers langs die kraalmuur smiddags lê en droom?
sal daar nog warm son wees tussen donker bome,
en goggatjies nog teen die grassies klim,
as ek so ver is en daarvan nie weet nie,
en maar geen liggie voor my oog wil glim?
Sal voor my venster nog die rose somers rank,
die berge ver, so ver en blou wees,
die swaweltjies in waterklare lug draai,
en sal die gras nog hier so warm net soos nou wees?
Ek wil geen mooier wêreld hê as hierdie,
ek wil nie blind wees, blind en doof of koud.
O sterf met my, o sterwe, skone wêreld,
hier in ons liefde eer jy dof word en so oud. (Louw 2002:20)
Volgens Opperman maak die gedig se slot eenvoudig nie sin nie. Soos hy aandui, is daar vir
die solipsis geen “jy” of “ons” nie. Louw wil solipsis wees én nie solipsis wees nie. Die leser
se aandag word so sterk gevestig op hierdie filosofiese dubbelpratery in die gedig dat hy nie
die “beeldende enumerasie” – die verstegniese gehalte – kan waardeer nie.
Ten slotte wek die gedig wysgerige kontemplasie ten koste van digterlike waardering. Dit is
teen sodanige wanbalans dat Opperman probeer waarsku het.
6.4 Irrasionalisme
Bostaande beteken nog hoegenaamd nié dat Opperman gepredik het dat die gedig nie uit
filosofiese inhoud mag bestaan nie. Uit sy lees van ’n derde filosofiese posisie in Louw se
debuut, naamlik die opstand teen die rasionalisme in die gedig “In waansin het ek gevra”, is
dit duidelik dat Opperman groot waardering gehad het vir die hermetiese gedig (186). Vir
Opperman staan bostaande gedig tussen die panteïsme van ’n gedig soos “Ekstase” en die
oordrewe individualisme/solipsisme van “En as ek dood is”. “In waansin het ek gevra” bevat
’n aanhaling uit die Duitse vertaling van Fyodor Dostojefski se Notes from the underground
(1864).Dostojefski was bekend vir sy opstand teen die rasionalisme en die aanhaling bied dus
’n leidraad aangaande die inhoudelike betekenis van die gedig.
Interessant genoeg is hierdie gedig ’n verwerping van die filosofie as dit verstaan word as ’n
rasionalistiese praktyk wat na “stelsels” soek wat die lewe kan verklaar (186). (Die verwysing
na “stelsels” verraai weer eens veel oor Opperman se Platoniese verstaan van die filosofie,
aangesien dit ten minste ’n verwysing na die stelselfilosofieë van Plato, Kant, Hegel en Marx
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is.) Nadat die digter homself eers as rasionalis tipeer (“Ek wou U Liggaam sien en gryp”),
ondergaan hy in die gedig ’n transformasie wat lei tot aanvaarding van die irrasionele (“O
God, vir my die wilde sin,/ die oë wat hul waansin noem”).
Opperman beskryf hierdie gedig as “Van Wyk Louw se eerste groot vers oor die opstand”
(185). Die bespreking van die gedig eindig met ’n verwysing na die fenomenologie van
Edmund Husserl, waarmee Opperman te kenne gee dat hy maar té vertroud was met die
filosofiese diskoers wat in die jare van Digters van Dertig in Europa geheers het: “Die mens
is oneindig metafisies verstrik, maar om suiwer te sien, moet hy eers bewus word van die
‘stelsel’ en dit uitskakel; dan eers kan hy die ding wesenlik sien – reeds Husserl se
fenomenologie – en so belewe sonder versweë metafisiese implikasies” (187). In hierdie
aanhaling vind ons ’n belangrike leidraad wat later in diepte bespreek sal word met
verwysing na die werk van Heidegger en die versoening van denke en digkuns in sy werk:
Heidegger was ’n gesofistikeerde fenomenoloog en die fenomenologie verteenwoordig ’n
filosofiese terugkeer na die konkrete wêreld van die mens. Dus is die fenomenologie ’n
filosofiese posisie wat met die digkuns resoneer. Aangesien Opperman goedkeurend van
fenomenologie gepraat het, is dit duidelik dat hy nie na hierdie onderafdeling van die
filosofie verwys het toe hy digters gemaan het om van die filosofie weg te bly nie.
6.5 Hegel, die samewerking met W.E.G. Louw, die laaste afdeling in Alleenspraak en die
“verseiling” in die filosofie
Vervolgens beskryf Opperman die jaar 1931 in Louw se digterskap. Hy tipeer dit as ’n tyd
waarin Louw “heeltemal in die filosofie verseil” (187) geraak het en hier is “die filosofie”
gelyk aan abstraksie. Hierdie “verseiling” is waarskynlik aangehelp deur ’n gebeurtenis
rondom Louw se digterskap in dieselfde tyd. Op hierdie stadium het hy ’n bundel uit sy verse
van die vorige nege jaar saamgestel en dit aan F.E.J. Malherbe gestuur met die oog op
publikasie. Malherbe was in daardie stadium ’n keurder vir die Nasionale Pers. Louw het na
maande niks verneem van Malherbe nie en by navraag is die bundel aan hom teruggestuur,
sonder kommentaar. By ’n toevallige ontmoeting later in 1931 het Malherbe om verskoning
gevra dat hy nie die gedigte gelees het nie en Louw aangeraai “om na Holland te gaan” (187).
Teen hierdie tyd het Louw reeds begin om Hegel te lees en hierdie filosoof het vir hom “die
groot lig” geword (187). Gegewe Louw se neiging tot die Platonisme wat Opperman uitwys,
is dit nie verbasend dat Hegel vir hom die “groot lig” geword het nie. Hegel se filosofie spruit
voort uit die idealisme van Plato, maar voer die idee van die Ewige Vorme veel verder
(Honderich 1995:386). Waar Plato die idee verwerp dat die Ewige Vorme of Idees inhoudelik
slegs in ons denkwêreld bestaan, argumenteer Hegel (ooreenkomstig die kritiese idealisme)
dat realiteit nie net beperk is tot die inhoud van ons subjektiewe denke nie, maar dat dit
beperk is tot die inhoud van ’n universele bewussyn wat Hegel Geist doop (Honderich
1995:387). Kritiese idealisme konstrueer realiteit dus in terme van ’n interpersoonlike,
rasionele bewussyn: die denke vervaardig as’t ware realiteit en nie andersom nie. Die verloop
van die geskiedenis is Geist se dialektiese proses van selferkenning wat lei tot die einde van
die geskiedenis en die etiese Staat waarin almal mekaar se belange rasioneel bevorder.
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Louw het hom in 1931 in Hegel se filosofie verdiep en geen poësie geskryf nie. Hy het
voltyds aan sy proefskrif oor die opvoedkundige Theodor Litt gewerk, totdat hy in 1932 met
sy jongste broer, W.E.G. Louw, literêr begin saamwerk het. Opperman (188) meen dat die
beste gedigte in Alleenspraak uit hierdie periode na 1931 (d.i. 1932–4) dateer. Hy beskryf die
gedig “Ek het die aarde nie gesien” as ’n gedig wat betrekking het op Louw se besef dat hy
hom te veel met “die abstraksies van die wysbegeerte” besig gehou het (189). Ook ’n
ontkoming aan die dood het bygedra tot hierdie besef en volgens Opperman het hierdie
gebeurtenis ’n wending gebring wat sentraal word in Louw se poësie. Volgens Opperman
kom die belangrikste aspek van Louw as Dertiger in hierdie tydperk na vore in ’n gedig soos
“Gesprek van die dooie siele”. Hierdie aspek is Louw se vormvermoë. Die “nuwe” (in terme
van tema en inhoud) kom in en déúr die wording daarvan in vorm. Die onderskeidende
kenmerk van Louw se digterskap is die feit dat elke woord en beeld verantwoord is, “sodat
selfs die geringste van sy verse iets helders en blywends besit” (192). Vir Opperman is dit
deur die besondere vormgewing wat die nuwe inhoud van veel meer belang word.
Opperman gebruik die woord abstraksies om na die wysbegeerte van Hegel en (by implikasie
Louw se Hegeliaanse periode) te verwys. Die argument wat Opperman voer, is dat Louw eers
werklik uitmuntend kon begin dig toe hy die abstraksies van die wysbegeerte verlaat het vir
die konkrete van die poësie, toe hy Hegel verlaat het vir Louw, die konkrete mens. Maar
Louw het juis by Hegel geleer dat kennis van die abstrakte na die konkrete beweeg. Sy
ontkoming aan die dood het juis by hom die abstrakte konsep (“dood”) konkreet gemaak deur
die belewing. Dit was dus juis Louw se kontak met die abstraksies van die Hegelianisme wat
by hom die bemoeienis met die konkrete en met vormgewing aangewakker het.
6.6 Die halwe kring – die beweging na Nietzsche
Hierdie aanwakkering met betrekking tot vormgewing bereik nuwe hoogtes in Die halwe
kring, ’n bundel waarvan die “vitalisme” die een groot bron is (195). Opperman dui aan dat
hierdie bundel ook ’n filosofiese skuif verteenwoordig, weg van Hegel en die idealiste na die
naturalisme en ’n beklemtoning van die biologiese (in die eerste plek dus Aristoteles).
Terselfdertyd is daar ook ’n hernude belangstelling in die sosiaal-politieke. Louw lees
Friedrich Nietzsche en Lodewijk van Deyssel “in ’n poging om die nuwe anti-Marxistiese
wêreldbeskouing te sistematiseer” (195). Hy vind die “sosialisme” van die Tagtigers
onbevredigend, lees al hoe meer Nietzsche en bestudeer ook die Nasionaal-Sosialistiese
literatuur. Hierdie belangstelling lei tot die sleutelgedig, “Nietzsche”, in Die halwe kring:
Jy gaan – jou gees bly oor my soos ’n wolk
op hoë berge, met die sing van magtige winde
om die krans. Met ligte en blinde
oë staar ek uit die duister volk
daar waar die ligskuim van jou baan nog waai.
Jy het jou sterreblydskap soos ’n band
en kroon van vlam rondom my kop laat brand
en my trug na die wondere aarde toe laat draai
Moet op my hoof die las van wete bly?
Net winde en water en die swaar geweld
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van daardie gees en roeping roer om my;
maar, is my krans deur stroom en blits geskeur,
luider as oor die leegtes en die veld
fluit die ewige winde van ons wil daardeur.
Februarie 1937(Louw 2002:75)
Die gedig oor Nietzsche hou direk verband met die vitalisme in Louw se digterskap in hierdie
periode. Vir Louw was die filosofie van Nietzsche “’n anti-intellektualisme, die verheerliking
van die skeppende krag en die intuïsie bo die logiese denke” (196). Volgens Opperman het
Nietzsche se filosofie van lewensbevestiging vir Louw ’n vitalisme gebring wat hy skeppend
in diens kon stel van die idealisme (wyd gedefinieer). Soos Opperman aandui: die vitalisme
in die gedigte in Die halwe kring staan in diens van iets idealisties – nasionalisme, godsdiens,
liefde – ’n “vitalisme aangevreet deur die verstand” (196), soos ook in die gedig
“Dostojewski”, waarin die konkrete met die abstrakte vermeng om ’n aangrypende skets te
weeg te bring.
As sodanig kom die vitalisme tot sterkste uiting in die gedigte in die afdeling “Gedagtes,
liedere en gebede van ’n soldaat” wat teruggryp na die vroegste periode in Louw se
digterskap waarin die heroïsme ’n sentrale rol speel en die lied- en gebedvorm druk beoefen
word. Dit is dan ook hierdie fassinasie met die held wat lei tot Louw se bestudering van, en
uiteindelike bewondering vir, die Nasionaal-Sosialisme wat, volgens Opperman, “hoogstens
’n ideologiese prikkel in Louw se Nasionalisme” (202) was en wat tot beoefening van die
Germaanse versvorm in sy poësie gelei het. Ook het dit aanleiding gegee tot “’n nuwe soort
Afrikaanse strydlied” (205), soos byvoorbeeld in die gedig “Ons moet die bitter taak”.
6.7 Die dieper reg: “’n insinking”
Louw se nasionalisme het nie goed op sy digterskap ingewerk nie. In 1938, by die herdenking
van die Groot Trek, skryf Louw die geleentheidstuk getiteld Die dieper reg. Opperman
beskou hierdie werk as ’n digterlike insinking, omdat dit ’n terugkeer na die abstraksies van
die filosofie verteenwoordig: “Van Wyk Louw gee ons nie, soos so dikwels in ons
letterkunde, ’n episodiese of tafereelmatige voorstelling van die Groot Trek nie; ook is die
heldeverering nie hoofsaak nie. Hy wil vir ons die filosofiese kern gee, en daarom word die
Groot Trek ontdoen van alle uiterlikhede en toevallighede” (208). Uit die bespreking van
hierdie werk kom dit ook aan die lig dat Opperman weinig geduld vir die nasionalisme gehad
het. Mens sou kon argumenteer dat daar ’n verband bestaan tussen hierdie ongeduld met die
nasionalisme en Opperman se afkeer van wat hy as “die filosofie” verstaan het. Dit is
algemeen bekend dat die eng Platonisme ’n vorm van totalitarisme is. Insgelyks is die
nasionalisme se voltooide fase ook totalitarisme. Opperman het moontlik die filosofie as ’n
totalitaristiese stelsel verstaan en sy afkeer van Louw se nasionalisme hou waarskynlik
verband met sy afkeer van die totalitaristiese elemente van die stelselfilosofie in die tradisie
van Plato.
6.8 Raka en Gestaltes en diere
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Raka en Gestaltes en diere verteenwoordig vir Opperman ’n sterk breuk met filosofiese
abstraksie en ’n nuwe fokus op sintuiglike konkreetheid in Louw se oeuvre. Opperman
beskou Raka as “in alle opsigte die grootste gedig” (225) wat in Afrikaans geskryf is. Sy
bespreking fokus op die uitnemendheid van die verstegniek en vormgewing. Die filosofiese
boodskap van Raka kom sekondêr aan bod. Opperman meen dat Raka ’n gedig is oor die
“hordemens” wat die individualisme van die Westerse beskawing konfronteer: “Raka is die
verskyning voor die Westerse beskawing van hierdie mens: honderde tonne wellustige,
vernielsugtige, spierkragtige vlees – die opstand van die horde wat die ondergang van die
Weste meebring” (220).
Volgens Opperman is die invloed van Nietzsche (weliswaar via die werk van die Spaanse
skrywer José Ortega y Casset) ook duidelik in Raka teenwoordig (220). Nietzsche was ’n
filosoof wat sterk gekant was teen die Platonisme. Hieroor skryf Pearson (2005:26): “At the
centre of Nietzsche’s mature work is an attack on modes of thought, such as Platonism,
which posit a dualism between a true world and a merely apparent one.” Nietzsche was by
uitstek ’n filosoof van die konkrete as die werklike – daar was vir hom geen verskil tussen
die bloot skynbare wêreld en die werklike wêreld nie. Sy filosofie van lewensbevestiging is
’n viering van sintuiglike realiteit. Vir Nietzsche is daar geen eksterne wêreld van die Ewige
Vorme nie.
Die abstrakte maak eers laat in Nietzsche se werk, in die vorm van Zarathustra en die konsep
van die Übermensch, ’n verskyning. Ons vind by Nietzsche (1990) in die eerste plek ’n
aanval op die metafisika en die Godkonsep – God is dood. Ten spyte hiervan staan die wil tot
mag sentraal in sy filosofie. Vir Nietzsche is die wil tot mag die sentrale energie wat ons
lewens laat voortstu. In hierdie verband is Raka ook ’n gedig wat deur die wil tot mag onderlê
word en dit problematiseer. ’n Mens sou verder ’n saak daarvoor kon uitmaak dat Raka dié
Nietzschiaanse gedig van die Afrikaanse letterkunde is, omdat dit dié nihilistiese (in
Nietzsche se terme) gedig van die Afrikaanse letterkunde is.7 Maar soos Opperman uitwys,
anders as in Die dieper reg staan die filosofie nie voorop in Raka nie. Louw self (1986:542)
het ontken dat Raka enige “dieper betekenis” dra. Dit is dus ironies dat Opperman hier die
een is wat ’n filosofiese perspektief op die gedig projekteer deur te verwys na Louw se opstel,
“Die Aristokratiese ideaal” (Louw 1986:80), waarin die probleem van die massa bespreek
word.
Ook in Gestaltes en diere sien Opperman ’n hoogtepunt in die Afrikaanse poësie. Dit is ’n
bundel wat Opperman beskryf as gekenmerk deur “vitalisme, erotiek, ’n belangstelling in die
biologiese en instinkte [...] die wonder van die liggaam, die terugkeer na die aardse” (227–8).
Vir hom is dit ’n bundel van “die mens as veelvoud”. Tog is die abstrakte ook teenwoordig in
hierdie bundel, in ’n gedig soos “Ballade van die Bose”, waarin “’n Hegeliaanse opvatting”
(231) van God (God as Geist) met ’n meer Christelike verstaan bots en veroorsaak dat die
ballade “’n ideologiese, onrustige element” bevat. Opperman haal ’n paar bladsye later vir
Louw self aan oor hierdie “saam-dink van teenstellings” wat Louw as “’n Hegeliaanse restant
in my” (237) beskryf. Opperman was duidelik van mening dat hierdie soort dialektiek wat die
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abstraksie aanbetref, nie tot Louw se beste poësie aanleiding gegee het nie. Aan die einde van
sy bespreking van Raka en Gestaltes en diere skryf Opperman:
Van Wyk Louw se digterskap bereik in verskeie opsigte met die grootse verse in
Gestaltes en diere ’n endpunt: ”die skipbreuk van alle sekerheid”. Die uitbeelding van
die twyfel het hy tot ’n endpunt gevoer; sy hemel is aan die instort, sy aarde aan die
wegtuimel. (246)
Hierdie woorde van Opperman beskryf ’n nihilisme by Louw en dui implisiet op
Nietzschiaanse invloede op Louw.
Opperman het die negatiewe invloed van die abstraksies van die Platonisme en die
Hegelianisme op Louw se vroeë poësie raakgesien. Hy het ook opgemerk dat die beweging
na ’n meer Nietzschiaanse filosofiese posisie vir Louw se digkuns ’n aanwins was.
Weer eens het ons hier ’n aanduiding daarvan dat Opperman ’n gesofistikeerde vermoë gehad
het om filosofiese inhoud in gedigte raak te lees. Maar vir Opperman was die filosofiese
inhoud altyd ondergeskik aan die digterlike tegniek. Waar die filosofiese inhoud die
digterlike tegniek verdring het in Louw se werk, het Opperman daarop gewys.

7. Samevatting
Dit is algemeen bekend dat die publikasie van Digters van Dertig tot ’n skipbreuk in die
vriendskap tussen Opperman en Louw gelei het. Kannemeyer (1986:220–37) beskryf hierdie
breuk breedvoerig in sy biografie van Opperman. Louw se grootste beswaar teen Digters van
Dertig was die gebruik van ongepubliseerde gedigte en van biografiese gegewe in die
bespreking van die gedigte (Kannemeyer 1986:232). Opperman, aan die ander kant, was in
daardie stadium reeds ongelukkig met die wyse waarop Louw hom behandel het
(Kannemeyer 1986:233).
Uit die bespreking van Louw se digkuns deur Opperman in Digters van Dertig kom dit egter
aan die lig dat hierdie twee groot digters ’n belangstelling in en kennis van die filosofie
gedeel het. Teen die agtergrond van die voorafgaande bespreking van Plato en Hegel kom
Opperman se afkeer van die Platonisme en die Hegelianisme duideliker aan bod. Louw het
nie hierdie afkeer konsekwent en duidelik met Opperman gedeel nie8 en dit het sy digterskap
met tye beïnvloed. Die beweging na ’n Nietzschiaanse posisie by Louw was vir Opperman
digterlik egter minder problematies, grootliks vanweë die opstand teen die abstraksie van die
metafisika wat ons (vanuit 'n "filosofiese" oogpunt) in die besonder by Nietzsche aantref.
Deel 2 van hierdie bydrae fokus op Louw se intreerede aan die Universiteit van Amsterdam
en lees hierdie rede teen die agtergrond van die Opperman/Louw-polemiek, maar ook in die
lig van ontwikkelinge – gedurende Opperman en Louw se skrywerstydperke – in die diskoers
oor die verhouding tussen die digkuns en die wysbegeerte.
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Eindnotas
1

Sien ook die onverkwiklike polemiek wat ontstaan het rondom my artikel oor Paul Valéry en
abstraksie wat in 2011 op die Versindaba-webblad verskyn het (Barnard-Naudé 2011).
2

In die bespreking van die werk van Heidegger hierna sal gesien word dat Heidegger wel die
woord filosofie gelykgestel het aan die metafisika (waarin die Platonisme een van die
vroegste denkrigtings is), maar dat hierdie gelykstelling ’n tegnies gesofistikeerde gedeelte
uitgemaak het van Heidegger se eie wysbegeerte en die soeke na ’n nuwe denke.
3

Sien byvoorbeeld die verbande wat Cilliers (1998:ix) in hierdie opsig tussen kompleksiteit,
postmodernisme en spesifiek poststrukturalisme tref.

4

Sien egter byvoorbeeld Derrida (2002:5-6): "To 'deconstruct' philosophy, thus, would be to
think – in the most faithful, interior way – the structured genealogy of philosophy's concepts,
but at the same time to determine – from a certain exterior that is unqualifiable or
unnameable by philosophy – what this history has been able to dissimulate or forbid […]."
Die keuse om hierdie argument uit 'n filosofiese hoek te voer, ontken geensins dat die
argument nie ook uit 'n digterlike/letterkundige hoek gevoer kan word nie. Sodanige
ontkenning sou lynreg indruis teen die standpunte wat in hierdie ondersoek ingeneem word.
Sien byvoorbeeld Pretorius (1984:118-43) se beroep op Thomas Aquinas in haar ontleding
van Louw se "Groot ode". Sien in hierdie verband ook Valéry (1954) en Lamarque (2009).
5

Olivier (2004:2) dui aan dat die dekonstruktiewe werkswyse die denkpraktyk van binariteit
(die-een-of-die-ander) omverwerp ten gunste van ’n “beide-en”-logika.
6

In hierdie afdeling sal daar slegs na die betrokke bladsynommers in hierdie bron verwys
word.
7

Ook die aspek van die horde in Raka waarop Opperman in sy ontleding fokus, vind sy
oorsprong in Nietzsche. Michael Tanner (in Nietzsche 1990:18) beklemtoon hierdie aspek:
“the basic elements of the kind of morality that Nietzsche is particularly opposed to – a
‘slave’ or ‘herd’ morality”.
8

Sien byvoorbeeld die opstelle “Die onsterflikheid van die kuns” (Louw 1986:108) en
“Argumente teen ’n hark” (Louw 1986:467), waarin die Platonisme goedkeurend aangewend
word.
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Die denker as digter, die digter as denker: D.J.
Opperman, N.P. Van Wyk Louw en die
digkuns/filosofie-debat in die Afrikaanse letterkunde
(Deel 2)
Jaco Barnard-Naudé
Jaco Barnard-Naudé: Departement Privaatreg, Universiteit van Kaapstad

Opsomming
Hierdie bydrae verteenwoordig die tweede gedeelte van ’n ondersoek na en betoog vir ’n
hibridiese benadering tot die verhouding tussen die digkuns en die wysbegeerte. Die konteks
van hierdie ondersoek is die Afrikaanse digkuns. Ooreenkomstig die dekonstruktivistiese
werkswyse van die studie as geheel word in hierdie gedeelte in die eerste plek gefokus op ’n
interpretasie van N.P. Van Wyk Louw se intreerede as hoogleraar aan die Universiteit van
Amsterdam, teen die agtergrond van die poststrukturele tydsgees wat reeds in daardie
stadium in die filosofiese diskoers in Europa begin posvat het. Uit ’n ontleding van die
intreerede word dit duidelik dat Louw ’n komplekse begrip van die verhouding tussen
digkuns en denke gehuldig het. Die artikel keer dan terug na die postmodernistiese tydsgees
en ondersoek die dekonstruksie van die verhouding tussen digkuns en wysbegeerte in die
werk van Martin Heidegger. Ter afsluiting word die ontvangs van Heidegger se
dekonstruksie in die werk van die Franse poststrukturaliste beskou ten einde te illustreer dat
die verhouding tussen digkuns en filosofie lank nie meer as ’n binêre teenoorgestelde beskou
of bespreek word in literêre en filosofiese diskoers nie.
Trefwoorde: N.P. Van Wyk Louw; Friedrich Nietzsche; Martin Heidegger; Jacques Derrida;
Jean-Luc Nancy; filosofie; digkuns; poststrukturalisme; dekonstruksie

Abstract
The thinker as poet, the poet as thinker: D.J. Opperman, N.P. Van Wyk Louw and the
philosophy / poetry debate in Afrikaans literature
This contribution addresses the often discussed and mostly controversial relationship between
philosophy and poetry in the context of the Afrikaans literary discourse. The purpose of this
article consists in an attempt to shed more light on the possible meanings of D.J. Opperman's
alleged warning to poets that if they want to be poets, they should steer well clear of
philosophy. In fulfilling this purpose the two-part article examines the history of the
relationship between philosophy and poetry generally – from Plato's condemnation of the
181

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012

poets in his Republic to attempts in German Idealism to synthesise the rift that the Platonic
discourse had left (despite the Aristotelian intervention) between philosophy and poetry. The
second part of the article considers the deconstructive philosophy of Heidegger on this topic
and concludes with an examination of the contemporary post-structural philosophical
discourse on philosophy and poetry. The overall contention is that the relationship between
poetry and philosophy should be understood as a hybrid or complex relationship. This
argument implies an abandonment of the attempt either to separate (in quasi-binary, Platonic
"metaphysical" fashion) philosophy from poetry or to sublate poetry and philosophy in one or
the other dialectical fashion.
The theoretical framework set out above is brought to bear on Opperman's supposed "poetic"
warning against philosophy. On the one hand, it is illustrated through a reading of his
celebrated poem “Vuurbees” (“Firebeast"), that Opperman did not shy away from
controversial philosophical statements in his poetry. On the other hand, an examination of
Opperman's essay overviewing the Literary Laboratory ("Letterkundige Laboratorium") that
he founded at Stellenbosch University, read with his much earlier discussion of N.P. Van
Wyk Louw's oeuvre, leads to the conclusion that Opperman himself was philosophically
astute and that he did not hesitate to employ complex philosophical concepts and positions in
his analysis of literature (notably, his analysis of Louw's poetry). This, in turn, leads one to
defensibly surmise that Opperman's alleged warning against philosophy carried a more
technical and contextual meaning; that he hardly could have meant, or did mean, to advise
poets against the whole gamut of the philosophical heritage.
Yet, the textual evidence suggests that Opperman vehemently spoke out against Platonism –
understood broadly as the celebration of reason as the medium through which the abstract and
eternal forms of Truth, Happiness and the Absolute can be accessed. Opperman was, in the
first instance, a poet of the senses – sceptical even, as illustrated in his poem "Fonteine van
Tivoli" ("Fountains of Tivoli"), about the poetic ability of poetry as mimesis. In his reading
of Louw, Opperman's criticisms are repeatedly aimed at the abstractions in some of Louw's
poems. Opperman repeatedly reads these abstractions as co-incidental with Louw's lesser
achievements as a poet. He continues to praise Louw's move to a more Nietzschean
existentialist and phenomenological position – a position that Opperman, in turn, regards as
co-extensive with Louw's greatest poetic successes. This aspect of Opperman's reading of
Louw illustrates that Opperman was hardly hostile or illiterate when it came to considering
the entire Western philosophical tradition. If anything, it illustrates that Opperman had his
own philosophical preferences. That he took a strictly Platonic view of the relationship
between philosophy and poetry is, similarly, to be doubted.
But textual evidence suggests that Opperman did take a Platonic view of philosophy –
equating the word with Plato and the tradition of Platonism that runs through the entire canon
of Western philosophy from Socrates to Martin Heidegger. In other words, this article
contends that Opperman's reference to "philosophy" should and can be interpreted as a
reference to the traditional canon of philosophy in which the abstractions of Platonism
dominates – a tradition which tends, in reaction to Plato, either to subsume poetry under the
dominium of Reason (Kant, Hegel) in the spirit of the dialectic, or attempts to separate poetry
from philosophy in the spirit of a rigorous disciplinary analytic.
The second part of the article rests on the contention that the post-war literary discourse in
Europe (characterised as it was by what Horkheimer had called "the eclipse of reason")
rendered a Platonistic conceptualisation of the relationship (whether as dialectic or analytic)
between philosophy and poetry, doubtful, if not entirely untenable. It was in this
182

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012

philosophical climate that Adorno could proclaim that no poetry was possible after
Auschwitz. The article examines Louw's inaugural lecture delivered at the University of
Amsterdam in the context of these post-war developments in literary and philosophical
discourse in Europe, notably in Germany (with the pioneering work done by Heidegger on
Nietzsche, metaphysics and poetry) and later in France (in the work of Derrida, Nancy,
Lacoue-Labarthe and others). The reading of Louw's inaugural lecture reveals that Louw
harboured a particularly complex view of the relationship between poetry and philosophy,
that he certainly did not regard them as binary opposites and that he personally experienced
this relationship as troubling in his own work. The article at this point also attempts to
illustrate that, despite their differences, Opperman and Louw shared an understanding of the
great work of art as articulating the abstract through the concrete given of experience.
In the last part of the article the focus moves to the discourse on the relationship between
philosophy and poetry inaugurated by the work of Heidegger. The analysis of Heidegger's
reading of Nietzsche as bringing metaphysics to its end emphasises Heidegger's argument
that the task of authentic thinking is up to poetry. A reading of two of Heidegger's essays on
poetry further investigates what poetry's thinking task might entail in a world completely
enveloped as it is by the technological mode of Being that Heidegger referred to as Gestell
(enframing). A consideration of Heidegger's influence (specifically when considering poetry)
on the thought of the French post-structuralists Jacques Derrida, Philippe Lacoue-Labarthe
and Jean-Luc Nancy, concludes the article. The excavation of the above-mentioned
philosophers' work on poetry intensifies the argument that contemporary discourse has long
abandoned the attempt at binary separation or dialectical synthesis characteristic of the
response to Plato. In step with the postmodern Zeitgeist in which the humanities continues to
find itself, contemporary philosophical literature is replete with references in which the
relationship between philosophy and poetry is one characterised by complexity and hybridity.
In order to further contribute to an understanding of this relationship of complexity, the
article compares the relationship between philosophy and poetry to the visual image of
Delacroix's painting of Jacob wrestling with the angel. Rather than invoking the spectre of
Opperman warning against philosophy tout court, philosophers and poets who are part of the
Afrikaans literary tradition would do well to approach the philosophy/poetry dynamic with a
more acute awareness of, and appreciation for, its extreme complexity.
Keywords: N.P. Van Wyk Louw; Friedrich Nietzsche; Martin Heidegger; Jacques Derrida;
Jean-Luc Nancy; philosophy; poetry; poststructuralism; deconstruction

1. Louw se “Die digter as intellektueel” (1957)
In “Die digter as intellektueel”, N.P. Van Wyk Louw se intreerede as Buitengewone
Hoogleraar in die Suid-Afrikaanse Taal, Letterkunde Kultuur en Geskiedenis aan die
Universiteit van Amsterdam, tipeer Louw die spanning tussen die digter en die denker (of dan
die intellektueel) as ’n spanning tussen inspirasie en rede (Louw 1957:69).1 Vir Louw is die
erkenning van “’n irrasionele moment” in beide die ontstaan en bestaan van die poësie nie
kontroversieel nie (69). Wat die ontstaan van die gedig betref, herroep Louw by implikasie
die beeld van die begeesterde digter soos Plato dit in die Ion beskryf:
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For all good poets, epic as well as lyric, compose their beautiful poems not by art, but
because they are inspired and possessed. And as the Corybantian revellers when they
dance are not in their right mind, so the lyric poets are not in their right mind when
they are composing their beautiful strains: but when falling under the power of music
and metre they are inspired and possessed; like Bacchic maidens who draw milk and
honey from the rivers when they are under the influence of Dionysus but not when
they are in their right mind. And the soul of the lyric poet does the same, as they
themselves say; for they tell us that they bring songs from honeyed fountains, culling
them out of the gardens and dells of the Muses; they, like the bees, winging their way
from flower to flower. And this is true. For the poet is a light and winged and holy
thing, and there is no invention in him until he has been inspired and is out of his
senses, and the mind is no longer in him: when he has not attained to this state, he is
powerless and is unable to utter his oracles. (Plato s.j.)
By die ontstaan van die gedig word die digter – volgens hierdie opvatting – beheer deur
magte groter as sy en buite haar beheer. Die digter is die gyselaar van die Muses en lê die
intellektualisme sonder aarseling af ten gunste van die irrasionele inspirasie van die gode.
Uiteindelik word hierdie uitgelewerdheid van die digters aan die stemme van die gode die
hoofrede waarom die digters nie ’n plek in die utopiese Republiek toegeken word nie. Soos
hier bo genoem, voer Louw die Platoniese idee van die digkuns as in wese nie-intellektuele
aktiwiteit, na die bestaan van die gedig. Wat hom betref, is daar ná alle literêre ontleding
eweneens ’n “irrasionele – ja, magiese – element” wat in die gedig oorbly (69). Hierdie is
eenvoudig die “skoonheid” in die gedig wat ’n ontleding van die onderdele daarvan
(byvoorbeeld rym, metrum, strofe-indeling en vorm) nie ten volle kan verklaar nie (69). Dit
wil dus voorkom of Louw diep onder die indruk van die Platonisme is in dié sin dat hy die
ontstaan en bestaan van die gedig as irrasioneel en magies beskryf – iets geheim wat nie aan
betekenis oorgegee is nie.
Hierdie beskrywing van die gedig as geheim herinner sterk aan Jacques Derrida se diskoers
oor alteriteit en die Ander oor die algemeen, maar spesifiek ook aan die wyse waarop Derrida
hierdie diskoers in sy Taste for the secret (2001) met die geheim verbind. In navolging van
Emmanuel Levinas (en selfs Sigmund Freud en Jacques Lacan) stel Derrida (2001:84)
alteriteit as iets wat vormend is van die Ek of die ego:
“Leaving room for the other” does not mean “I have to make room for the other”. The
other is in me before me: the ego (even the collective ego) implies alterity as its own
condition. There is no “I” that ethically makes room for the other, but rather an “I”
that is structured by the alterity within it, an “I” that is itself in a state of selfdeconstruction, of dislocation.
Die “irrasionele” of “onberekenbare” of “onbepaalbare” is dus soveel deel van die struktuur
van die psige as wat die “rasionele”, die “berekenbare” en die “bepaalbare” is. Plato het dit
reeds geweet toe hy die menslike siel in ’n drieledige hiërargie (met die rede in die hoogste
rang) verdeel het (1993:150–2). Hierdie gedeeltes van die menslike siel ding voortdurend met
mekaar mee – die een is nooit finaal in beheer van die ander nie. Derrida (2002) self het
dekonstruksie in sy later werk begin beskryf as hierdie proses van simboliese onderhandeling.
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Die insigte oor alteriteit word op ’n dieper vlak onderlê deur Derrida (1997) se beskrywing
van die menslike belewenis as fundamenteel tekstueel. Dit is die mens se lot of toestand dat
daar vir haar geen direkte toegang is tot wat Immanuel Kant die numineuse wêreld genoem
het nie (Kant 1998:338). Dit is die wêreld buite tyd en ruimte – die wêreld wat bedink maar
nooit geken kan word nie. Ons belewing is fenomenologies, binne tyd en ruimte, beperk deur
laasgenoemde as die wet van menslike belewing – daar is geen belewing buite die beperkinge
van tyd en ruimte nie en as daar so ’n belewing is, kan ons dit nie as fenomenologiese wesens
ken nie. Die beroemde frase “il n’y a pas d’hors-texte” (“there is nothing outside of the text”)
(Derrida 1997:158) dui aan dat ons realiteit beperk en gebonde is, net soos die realiteit binne
’n teks. Dit beteken dat daar altyd iets min of meer ontoeganklik oorbly in ’n teks (gesproke
of geskrewe) en dat hierdie oorblyfsel die voorwaarde is vir dekonstruksie. So is dit dan,
aldus Louw, met die gedig as teks. Die gedig dra altyd ’n geheim, ’n verdere teks, uiteindelik
iets ontoegankliks, maar hierdie geheim is die voorwaarde van elke gedig; meer nog, dit is
wat die gedig leesbaar maak as teks.
Louw wy die res van sy intreerede dan aan die “teenstelling of oënskynlike teenstelling van
Digter en Intellektueel” (70). Hy gee te kenne dat die probleem van die digter teenoor die
intellektueel vir hom op die spits gedryf is toe hy aanvaarding van die leerstoel in Mei 1950
in oorweging moes neem (70). Dit het vir hom ’n persoonlike worsteling meegebring en hy
voel dat die versoening tussen die digkuns en die filosofie vir hom ten beste “’n versoeningin-onverminderde-stryd” is wat daaglikse inspanning vereis (70). Ooreenkomstig die
Derridiaanse idioom sou mens kon sê dat Louw die versoening tussen die filosofie en die
digkuns as ’n altyd onvoltooide, voortdurende onderhandeling beskou. As intellektueel wou
Louw in hierdie intreerede egter sy persoonlike oortuigings so klein ’n rol as moontlik laat
speel en beweeg hy onmiddellik aan na ’n dieper oordenking van bostaande teenstelling.
Wat die definisie van die digter betref, werk Louw met ’n eenvoudige formulering wat tog
steeds die dimensie van irrasionaliteit/alteriteit behou: die digter is “die maker van goeie of
behoorlike verse” (70). Met die woord maker (wat die Griekse poiesis in herinnering roep)
word die onberekenbare/irrasionele moment van die goeie gedig betrek: “In hierdie definisie
is reeds implisiet die irrasionele moment in die digter erken: ’n goeie vers is iets unieks, iets
wat voor sy bestaan nie berekenbaar was nie” (70). Daar is geen finale, voltooide handleiding
vir die skep van die ware gedig nie. Mens kan die bestanddele of onderdele noukeurig invoer,
maar uiteindelik kan daar nie voorspel word dat die goeie gedig aan die ander kant gaan
manifesteer nie. Die resep kan nooit die magiese bestanddeel inkorporeer nie.
Wat Louw se definisie van die intellektueel betref, is dit duidelik dat ons te make het met ’n
Platoniese formulering: Louw meen dat die intellektueel die mens is “wat dikwels of meestal
wetenskaplik dink oor die wêreld” (71) en wat die ideaal van die wetenskaplike denke –
objektiwiteit – konsekwent nastreef. Vir Louw is die intellektueel ’n Sokrates wat wil “weet
hoe die wêreld is”. “Hy is honger na die aard van die synde” (71). Hierdie ideaal kan
nagestreef/bereik word deur kennis te versamel wat gefundeer is in “goed waargenome en so
volledig as moontlik geartikuleerde feite” (71).
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Voorts tipeer Louw die belangrikste verskil tussen die digter en die intellektueel deur –
steunend op bostaande definisies – aan die hand te doen dat die intellektueel se wil
epistemologies gerig is (hy wil weet) en die digter se wil kreatief gerig is (hy wil skep). Die
intellektueel is nie gerig op die praktiese toepassing van sy kennis of die waarheid wat hy
ontdek nie: “[V]eel is daar wat hy wil begryp selfs wanneer sy kennis nooit ’n toepassing kan
hê nie. Die digter weer is bowenal in die totstandkoming van iets geïnteresseer” (71). Maar
hierdie teenstelling, meen Louw, is nie ’n teenstelling wat tot verdere verskille en
teenstellings lei nie. Trouens, elke verdere teenstelling “verloor die verwantskap tussen
kennis en skepping uit die oog” (72). Die voorbeeld is van ’n digter wat ’n eerste weergawe
van ’n gedig komponeer, maar dan vir ’n geruime tyd daaraan werk om die gedig as’t ware te
boetseer. In hierdie tweede fase doen die digter presies wat die literêre wetenskaplike of die
kritikus doen:
Hy tas as’t ware elke klank, elke klankkombinasie, elke woord en frase af; hy vang
die herinnering of voorgevoel op van verafgeleë klanke; hy deurskou die funksie wat
elke onderdeel, tot die kleinste toe, in die geheel het; hy vergelyk die moontlikhede
wat hulle voordoen met mekaar; hy kies uit almal een wat sy gedig sal word. (72)
Uiteindelik ontstaan daar in die gedig ’n “onontwarbare verstrengeldheid van wat gegee is en
wat bereken is” (73). Rede en inspirasie speel onlosmaaklik saam in die komposisie van groot
kunswerk ooreenkomstig wat Louw n “redelike besetenheid of ’n besete redelikheid” noem
(73). Die werk van die digter-as-intellektueel is hoofsaaklik om vormgewing te hanteer. As
die digter nie hierdie dimensie van die gedig aanspreek nie, is sy inspirasie futiel en “is wat
hy maak, geen poësie nie; hoogstens ’n psigologiese dokument” (74). Die bekende Louwgedig “Die beiteltjie” behoort ook teen die agtergrond van hierdie oortuigings gelees te word.
Die digter is ’n beeldhouer van die woord en om beeldhouer te wees moet hy die reëls en
konvensies van sy kuns ken, selfs al hou hierdie kennis in dat die digter die reëls later oortree.
Aan die ander kant maak Louw dit duidelik dat vormprobleme nie voorop in die digter se
werk behoort te wees nie. Die vormgewing word vergelyk met ’n “enge poort” of “die tuit
van die tregter” waardeur die inspirasie wat tot groot kuns lei, moet stroom. Groot poësie
word nie van vorm gemaak nie, maar van “lewe, van denk en voel” (75). Dit is juis die
inhoud wat die strengste intellektuele eise stel: die digter word onderwerp aan die eis om die
werklikheid so juis as moontlik te sien en om daardie insig tot ’n “tydelose gestalte” (76) in
sy digkuns te beeld, juis omdat hy ’n drang het tot die ewige – ’n drang wat afwesig is by
niedigters. Duidelik gaan Louw hier oor in ’n Aristoteliaanse wêreldbeskouing en ’n
formulering van die taak van die digter wat hiermee ooreenstem. Dit is byna asof hy
argumenteer dat dit spesifiek die digter-as-intellektueel (en hier is dit die Platoniese
intellektueel) se taak is om die Aristoteliaanse raak beskrywing op te vang juis om beter aan
die Platoniese eis te voldoen. Louw se woorde hier is tekenend: “[D]ie digter [het] die taak
om hierdie wêreld te gryp – in homself te verower voordat dit die ‘inhoud’ van sy werk sal
word” (76).
Tog bly hierdie intreerede nader aan die Platonisme as aan die Aristoteliaanse kosmologie.
Louw herinner die intellektueel aan sy beperkinge, aan die feit dat hy nooit “die volheid
186

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012

gegee sal word nie” (79), maar dat juis hierdie feit ’n verantwoordelikheid op die filosoof
plaas om ’n kritiese ingesteldheid teenoor die bestaande denke en die wêreld self in te neem.
Betreffende hierdie ingesteldheid oorvleuel die taak van die digter met dié van die denker.
Soos die wysgerige, begin die digter ook met “’n vae aanvoeling van die ryk struktuur wat
hom omring”; “ook hy raak verlief op die synde en ken dit nie” (79). Die digter gee telkens
gestalte aan ’n klein deel – ’n fragment – van hierdie rykheid. Maar na elke gedig weet die
digter dat wat hy gedoen het, nog nie genoeg is nie, die wêreld nog nie in sy veelheid
vasgevang het nie, maar “slegs ’n power fragment van die geheel” (79).
Teen die einde van die intreerede keer Louw terug na die ontoeganklike in die gedig en
verwys hy eksplisiet daarna as ’n geheim: “Ek glo dat ’n mens die sentrale geheim van die
poësie nie kan omskryf nie, alleen aandui” (81). Hier aktiveer Louw weer eens Derrida se
werk oor die Ander as die geheim. Laasgenoemde, sê Louw, is die taak van die intellektueel,
om wat hy “beperkte opvattings” noem, af te wys, omdat hulle “deursigtig en dus strydbaar”
is (81).
Die intreerede eindig met advies aan sowel digter as intellektueel. Die digter maak dit
duidelik dat die “suiwer literêre faktore” bepaal of ’n teks ’n gedig is of nie en of dit swak of
behoorlike poësie is (81). Maar Louw spreek hom ook sterk uit teen wat hy noem “’n
naturalisme [...] wat die volle spankrag van die etiese en religieuse negeer” (82). Weer kom
die komplekse spanning tussen die konkrete en die abstrakte in hierdie digter se werk aan
bod. Ter afsluiting skemer die Platonisme ook weer deur en word dit in verband gebring met
die poësie:
Om die hele gespanne web van die werklikheid in ’n ewe gespanne kuns te
weerspieël: dit is die hoë ideaal wat bokant alle poësie staan; dit is die maatstaf
waarmee die grootheid van die poësie gemeet word. En dit is te vergelyke met die
ideaal van die volstrek “ware” wat die strewe van die denker voorsweef. (82)
Die voorwaarde van die grootse digter en die grootse intellektueel bestaan uiteindelik daarin
dat beide hulself moet kan losmaak van hulle bepaalde volk, klas, ras en kultuurgroep ten
einde hulself oop te stel vir “die verste, vreemdste, vyandigste” (83) – dus die Derridiaanse
Ander. Hierdie beperkinge, wat beide digter en intellektueel vir die waarheid verblind, kan
nie net afgewys word nie – daaraan moet ontkom word deur dit ook te ontmoet: “Daar is geen
ander veiligheid vir die digter denkbaar as om die vyand tegemoet te gaan: die gedagtewêreld
van sy tyd en van ander tye aktief te ondersoek net soos die intellektueel, sy eie houding
krities te bekyk en alle spinnerakke voor sy oë weg te veeg” (83).
Louw se betoog is vir ’n hibridiese verstaan van die verhouding tussen die digkuns en die
filosofie.
Dat Opperman in wese met Louw saamgestem het oor die spanning in die goeie digwerk,
kom aan die lig in die volgende passasie uit “Kuns is boos!” (Opperman 1959:142) – ’n werk
wat Kannemeyer (1986:239) beskryf as “[d]ie belangrikste enkele opstel waarin Opperman
sy opvattinge oor die digterskap die helderste uiteensit, in so ’n mate dat dit as sy ‘ars
poetica’ beskou kan word”: “In die gelyke stryd tussen die mens en die kunstenaar kom daar
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verhouding en ewewig in ’n kunswerk: tussen onthulling en verhulling, tussen abstraksie en
aardsheid, tussen die goeie en die bose” (Opperman 1959:155).Daar is ook verdere
ooreenkomste: Opperman stem met Louw saam dat die kunstenaar se verbondenheid aan sy
omgewing, ras of volk, beperkend kan wees. In hierdie verband haal hy W.H. Auden aan:
“[A]t heart, the poet’s sympathies are always with the enemy” (Opperman 1959:150); en in
’n verrassende kwasi-Platoniese moment (gegewe sy voorkeur vir die sintuiglike vers) stem
Opperman saam dat “die werklike kunstenaar” die volle werklikheid sal probeer erken,
hoewel hy dit nooit alles sal ervaar nie (1959:154).
Uit die bespreking tot dusver word dit duidelik dat beide Opperman en Louw as digters wel
belese was in die wysbegeerte – as groot digters en groot literêre kritici het Louw en
Opperman nie van die wysbegeerte “weggebly” nie. Opperman se voorkeur vir die sintuiglike
vers het hom egter meer skepties laat staan teenoor die abstraksies van die Platonisme en
Hegelianisme waartoe Louw aan die begin van sy digterlike loopbaan aangetrokke was. Om
hierdie rede het Opperman (wat self ook vertroud was met die filosofie van Nietzsche, of dan
Nietzsche se aanval op “Die Filosofie”), Louw se beweging na ’n meer Nietzschiaanse
posisie verwelkom. Dit het gepaard gegaan met ’n hoogtepunt in Louw se digterskap.
Tog sien beide digters die gedig as ’n spanning tussen die konkrete en die abstrakte, maar dui
beslis aan dat suiwer literêre faktore voorop staan wanneer bepaal word of ’n teks as ’n goeie
gedig kwalifiseer – die belang van vormgewing word by uitstek deur beide beklemtoon. Die
filosofiese boodskap of onderbou van die teks-as-gedig behoort dus altyd sekondêr aan bod te
kom. Dit beteken weliswaar nie dat poëtiese taal nie dikwels in die filosofie voorkom nie –
soms is ’n stuk filosofie poëties ingestem. Ons vind hierdie instemming veral by die Franse
poststrukturaliste, maar eweneens in die werk van Martin Heidegger.
Louw se intreerede is gelewer in 'n tyd van geweldige omwentelinge in die Westerse
filosofiese diskoers in Europa. Hierdie omwentelinge het ten nouste saamgehang met die
ontnugtering van menige intellektueel met die Westerse metafisiese tradisie en die
beklemtoning van rasionaliteit in hierdie tradisie. Die ontwikkelinge in hierdie tyd word ook
ten sterkste verbind met die werk van Heidegger. Vervolgens word die rol van hierdie
denkrigting in die verhouding tussen die digkuns en die wysbegeerte verder ondersoek.
Sodanige ontleding staan in diens van die uiteindelike betoog vir ’n hedendaagse begrip van
die verhouding tussen denke en digkuns as hibridies en kompleks.

2. Heidegger en die poststrukturaliste
“Philosophy finds itself, finds itself again in the vicinity of poetics, indeed, of literature. It
finds itself again there, for the indecision of this limit is perhaps what is most thought
provoking”. (Derrida 2005:44)
2.1. Inleidend: die einde van die filosofie en die taak van denke
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Die dekonstruksie van die dissiplinêre onderskeid tussen die wysbegeerte en die digkuns in
die postmoderne tydvak begin in die werk van Heidegger, maar word reeds in die werk van
Friedrich Nietzsche geantisipeer. Heidegger was ’n navolger van die fenomenologie van
Edmund Husserl en in sy werk word die kritiek van die metafisika wat deur Nietzsche
onderneem is, tot ’n hoogtepunt gevoer. Heidegger skryf dan ook ’n boek oor Nietzsche
waarin hy verduidelik dat Nietzsche se werk die einde van die filosofie as die metafisika
meebring: “end in the sense that with him the basic possibilities of metaphysics are
completed, and, indeed, exhausted” (Blitz 1993:57). In Nietzsche word die metafisika
voltooi, maar nie in die sin dat dit tot volmaaktheid kom nie (Heidegger 2008:432).
Heidegger stel dit soos volg:
Throughout the entire history of philosophy, Plato’s thinking remains decisive in its
sundry forms. Metaphysics is Platonism. Nietzsche characterises his philosophy as
reversed Platonism. With the reversal of metaphysics [...] the uttermost possibility of
philosophy is attained. It has entered into its end. (432)
Vir Heidegger gaan hierdie voltooiing van die filosofie gepaard met die totstandkoming van
die onafhanklike dissiplines of wetenskappe: “[T]he development of philosophy into the
independent sciences [...] is the legitimate completion of philosophy” (434).
In navolging van Nietzsche se siening dat die geskiedenis van die metafisika nihilisme is,
argumenteer Heidegger dat die metafisika neerkom op ’n interpretasie van wesens wat
gepaard gaan met ’n nalatigheid wat betref die vraag na die Syn – die onverantwoordbare
bron van die mens en van bestaan (91). Eenvoudig gestel is Heidegger se kritiek van die
metafisika ’n kritiek van die idee van Syn as dit wat teenwoordig is. Die primêre agent van
teenwoordigheid is die rasionele deterministiese subjek in sy selfteenwoordigheid. Vir
Heidegger bestaan daar ’n direkte verbintenis tussen teenwoordigheid en bruikbaarheid of
nut. Die beskouing van Syn as teenwoordigheid vir nut of gebruik is vir Heidegger die
wortels van die nihilisme wat hy in die tegnologie van die 20ste eeu sien: “The end of
philosophy proves to be the triumph of the manipulable arrangement of a scientifictechnological world and of the social order proper to this world” (435). In hierdie sin lei die
metafisika van teenwoordigheid dus tot die nihilisme van die globale kapitalisme en is dit,
paradoksaal, juis die vergete vraag na die niks (of die opening van die Syn – “nothingness”)
wat hierdie nihilisme kan ophef (429).
Hierdie meditasie lei Heidegger na die vraag of daar steeds ’n taak is vir denke – ’n denke
wat nie metafisies en nie wetenskaplik is nie; in ’n sekere sin ’n beskeie denke, ’n
niesubjektiewe denke: “It is content with awakening a readiness in man for a possibility
whose contour remains obscure, whose coming remains uncertain” (436). Vir Heidegger is
hierdie soort denke verbonde aan wat hy die Lichtung noem, ’n “oopte”, of in Engels vertaal
as “clearing” of soms as “free openness” (442). Volgens Heidegger weet die wysbegeerte
niks van hierdie Lichtung nie: “Philosophy does speak about the light of reason, but does not
heed the clearing of Being” (443). Lichtung (wat ook as “onverborgenheid” vertaal kan word)
is dit wat die lig van rede en die teenwoordige subjektiwiteit van die metafisika in die eerste
plek moontlik maak en vir Heidegger bly hierdie oopte/opening onoordenk in die
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wysbegeerte van die metafisika. Uiteindelik soek Heidegger hier na “a thinking that is more
sober-minded than the incessant frenzy of rationalisation and the intoxicating quality of
cybernetics [...] Perhaps there is a thinking outside of the distinction of rational and irrational,
more sober-minded still than scientific technology” (449).
Bostaande aanhaling dui op die sentraliteit van kubernetika in die metafisika van
teenwoordigheid. Heidegger definieer kubernetika as die wetenskap wat korrespondeer met
die bepaling van die mens as ’n handelende sosiale wese (434). Uiteindelik is dit die teorie
van die regulering van die beplanning en organisasie van menslike arbeid. Vir ons doeleindes
sê Heidegger iets kritiek oor die taal van die kubernetika: “[It] transforms language into an
exchange of news. The arts become regulated-regulating instruments of information” (434).
De Beistegui (2005:150) dui aan dat kubernetika in die eerste plek talig is – dit is ’n stel
boodskappe tussen masjiene en organismes wat deur die een of ander vorm van terugvoer
gereguleer word – kortweg, dit is tegnologies. De Beistegui (2005:150) skryf: “It is precisely
this cybernetic, purely instrumental interpretation of language that Heidegger wishes to
challenge. And it is in the context of this challenge that poetic language comes to play a
crucial role in his thought.”
Jeff Fort (in Lacoue-Labarthe 2007:ix) meld dat Heidegger reeds sedert die 1930’s (in sy
lesings oor Friedrich Hölderlin) die taak van die denke anderkant die metafisika (en dus
anderkant die filosofie) voor die deur van die poësie gelê het. Die taal van die digkuns, meen
Heidegger, bevestig ’n ander verhouding tussen die subjek en taal, selfs tussen die natuur en
die vervaardigde goed as ’n geheel:
Poetry, he claims, does not distinguish itself from the ordinary, instrumental
interpretation and practice of language in that it communicates more effectively and
more beautifully. If anything, and were it to be reducible to its actual information
content, poetry communicates less effectively, and the energetic cost to the reader is
unreasonably high. The truth is poetry communicates much less well than
instrumental language because it doesn’t communicate at all. It does not have an
information content that can be translated into a different and “clearer” idiom.
Whenever we attempt such a translation, we realize that we have missed what is
decisive about the poem, namely, the fact that, in a way, there is a deficiency of
signification in the poem, and an excess of language itself. (De Beistegui 2005:150)
Vir Heidegger is die taak van die denke anderkant die metafisika van die filosofie geleë in die
artikulasie van die poëtiese taal en nie in die rasionalistiese taal van die kubernetika nie.
Lacoue-Labarthe (2007:xiii) wys daarop dat hierdie toekenning aan die digkuns die taak van
die postmetafisiese denke ’n sekere politieke dimensie gehad het teen die agtergrond van
Heidegger se nasionalisme en Nazi-simpatie. Tog meen Lacoue-Labarthe dat Heidegger in
wese reg was dat daar ’n denke is wat eie aan die poësie is: “[P]oetry addresses itself to the
Other, that is, it inscribes itself into history at the very edge of the sayable” (Lacoue-Labarthe
2007:xvi). Hierdie vervaging van die dissiplinêre onderskeid tussen die digkuns en die
wysbegeerte in die nasleep van die kritiek van die metafisika staan sentraal in die teken van
die postmoderne tydvak wat teen die einde van die Tweede Wêreldoorlog in die sosiale
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wetenskappe posvat. Van hierdie tydvak was Nietzsche en Heidegger ongetwyfeld die
grootste voorlopers (Blitz 1995).
2.2. Postmodernisme(s), poststrukturalisme en dekonstruksie
In ’n essay oor die geskiedenis van die verskuiwing vanaf ’n naturalistiese na ’n linguistiese
epistemologie in die sosiale wetenskappe van die laat 20ste eeu argumenteer Jane Caplan dat
postmodernisme, poststrukturalisme en dekonstruksie nie gelykwaardige sinonieme is nie
(Caplan 1989:262). Caplan maak die belangrike punt dat die eerste twee terme, wat sigself as
“post-” beskryf, nie eenvoudig die term agter die koppelteken opponeer, teenstaan of
repudieer nie – die teorieë self is eerder uitkomste van ’n kritiese omgang, in ’n min of meer
dialektiese sin, met daardie terme: “To be a poststructuralist is not to have just said no to
structuralism, but in a crucial sense to have worked with and through the presuppositions of
structuralism (or marxism, or feminism), as a means of exposing the theory's own blind spots
or deficiencies” (262).
Caplan (263) argumenteer dat postmodernisme verstaan moet word as die “label of an age”,
met ander woorde as ’n historiese beskrywing van ’n tydperk of era van denke in die
geskiedenis van die geesteswetenskappe wat met die modernisme in gesprek tree. Vir Caplan
is daar in die postmodernisme (as epiese verwysing of periodisering) twee breë tendense of
basiese variante. Een van hierdie tendense is die marxisties-strukturalistiese ontledings van
die postmoderne, waarin die werk van Fredric Jameson voorop staan. Die ander neiging is die
poststrukturalistiese kultuurkritiek van metanarratiewe in die werk van Jean-François
Lyotard. Bogenoemde bewegings deel egter die feit dat beide postmodernisme as ’n tydsgees
beskou, ’n tydsgees en geskiedenis wat weliswaar en paradoksaal juis in die teken staan van
die posthistoriese (Caplan 1989:265).
Teenoor postmodernisme is poststrukturalisme, in wese, ’n bemoeienis met en
problematisering van die strukturalisme soos hoofsaaklik beliggaam in die werk van
Ferdinand de Saussure en sy aanspraak dat taal, as ’n totale sisteem, op enige gegewe
oomblik voltooi is, ten spyte van wat ook al in die voorafgaande oomblik daarin gewysig
word. Die ander kernbeginsel van die Saussuriaanse linguistiek is dat betekenis in taal die
produk is van ’n stelsel van interne differensiasie en nie van eksterne verwysing buite taal
nie. Die uitbreiding (byvoorbeeld in die werk van Louis Althusser) van strukturalisme na die
res van die sosiale wetenskappe geskied op grond van ’n begrip dat alle kulturele stelsels (dus
nie taal alleenlik nie) gekodeerde stelsels van betekenis is en nie die resultaat is van een of
ander direkte verkeer met ’n eksterne realiteit nie (265). In die lig daarvan dat die geldigheid
van die beginsel van sinkronisiteit in die strukturalisme nie bevraagteken word nie,
beklemtoon poststrukturalisme die probleem van die diakroniese, “in the sense that it rejects
the fixed orbits of the closed structuralist system in favor of circuits of mutable interpretation
and unstable meanings” (266). Caplan gaan voort:
The poststructuralism advanced by the later Barthes, Derrida, Foucault, and others
rejects the stability, integrity, and closure of the structuralist system, the binarism that
allegedly underpins it, and the proposition that the truth of a system is intelligible to
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an observer or reader who occupies the appropriate vantage point. For
poststructuralism, there are neither fixed meanings nor privileged positions from
which truth might be known. (266)
Caplan (267) verstaan dekonstruksie as ’n variant of spesie van poststrukturele denke. Haar
deurdagte, maar bondige definisie van dekonstruksie verdien om aangehaal te word:
Deconstruction is a method of reading that not only exposes the limitations or
inconsistencies of any particular set of conceptual oppositions and priorities in a text,
but also shows how the text's attempt to maintain this system undermines the very
principles of its own operation. In other words, deconstruction is simultaneously a
critique of the categories proffered by a text, and an expose of the text's
unacknowledged challenges to its own premises. (267)
Die onderskeidende kenmerk van die dekonstruksie binne die poststrukturalisme is die
aanspraak op radikale diakronisiteit. Terwyl die poststrukturaliste nog glo in die mite van
plurale teenswoordigheid as voorwaarde vir die proliferasie van betekenis, argumenteer die
dekonstruktiviste dat teenswoordigheid, as sodanig, afwesig bly. Caplan beskou Derrida se
beroemde stelling “il n’y a pas d’hors-texte” as ’n motto wat daarop wys dat die teks se daad
van selfverraad ook selfopenbarend is: die teks onthul self (as’t ware op eie stoom) dat dit
sigself verraai (268).
Wat is die belang van die bogenoemde onderskeid tussen postmodernisme,
poststrukturalisme en dekonstruksie vir die verstaan van ’n hibridiese verhouding tussen die
filosofie en die poësie?
Eerstens, dat sodanige hibridiese verhouding as ’n historiese verhouding bestaan binne die
tydsgees van die postmoderne. ’n Hibridiese verhouding is, met ander woorde, ’n
postmodernistiese (’n niemodernistiese) verhouding. Tweedens, die hibridiese verstaan van
sodanige verhouding word geïnspireer deur die poststrukturele insigte rondom die veelheid
van definisie en betekenis: digkuns en filosofie staan nie in binêre teenoorgestelde posisies
teenoor mekaar nie, maar eerder in ’n komplekse verhouding tot mekaar. Paul Cilliers
(1998:112) wys oortuigend op die skakel tussen kompleksiteit en postmodernisme: “the
proliferation of discourses and meaning described in postmodern theory is not created by
wilful and disruptive theorists, but [...] is an inescapable effect of the complexities of our
linguistic and social practices” (Cilliers 1998:113).
Heidegger en Nietzsche se omverwerping van die metafisika het die deur vir die
postmodernisme en dekonstruksie oopgemaak (Smith 1996:6). Dekonstruksie se
beklemtoning van die tekstuele dui reeds daarop dat taal voorop staan in die bemoeienis van
hierdie beweging. Heidegger se dekonstruktiewe verskuiwing van denke vanaf die filosofieas-metafisika na die digkuns vervaag die dissiplinêre onderskeid en kompliseer die
verhouding tussen die filosofie en die digkuns. Hierdie verskuiwing het alles te make met
Heidegger se kritiek van die deterministiese subjek van die metafisika en sy kritiek van taal
as gewilde middel van kommunikasie. Vir Heidegger dra poësie die taak van die
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postmetafisiese denke, omdat dit slegs in poësie is waar ons radikaal gekonfronteer word met
die perke van rasionele subjektiwiteit en taal as uitdrukkingsmedium.
Een van Heidegger se mees suksesvolle navolgers, die Franse poststrukturalis Jean-Luc
Nancy, sou later na bogenoemde kenmerk van die digkuns verwys as die digkuns se
weerstand (Nancy 2006:15): “Poetry became the self-transcending of language, the selftranscending of sense – conceived as sense itself. This explains its tense, nervous, riven
confrontation with philosophy” (2006:11).
In die res van hierdie bydrae word kortliks en tentatief ingegaan op die werk van drie
prominente Franse poststrukturalistiese filosowe wat nougesette aandag aan die digkuns gee:
Derrida, Lacoue-Labarthe en Nancy. Vir al drie hierdie filosowe is Heidegger se werk oor die
digkuns ’n bloudruk. Dit is dus noodsaaklik om nog een maal by Heidegger stil te staan, maar
dié keer by spesifiek die essays getiteld “What are poets for” en “... Poetically Man Dwells
...” (1971:89, 211).

3. Heidegger: die denker as digter, die digter as denker
In sy inleiding tot Heidegger se essays oor poësie skryf Albert Hofstadter dat die spraak van
egte denke in wese poëties is (Heidegger 1971:x). Egte denke beteken hier die
postmetafisiese, niedeterministiese denke, die denke wat nie bestaan in abstrakte teoretisering
oor die probleme van kennis, waarde of realiteit nie, maar wat bestaan in die konkrete denke
en spraak oor Syn (xi). Hofstadter stem met Lacoue-Labarthe saam dat daar ’n denke is wat
die digter se taak is, maar dui verder aan dat dit nie ’n denke is wat ondergeskik is aan die
metafisiese denke nie: “[I]t is the same kind of thinking that the thinker of first rank must
accomplish, a thinking which has all the purity and thickness and solidity of poetry, and
whose saying is poetry [...] it is a speaking that, like all genuine poetry, says more than it
speaks, means more than it utters” (xi-xii). Daar is dus reeds by Heidegger die dekonstruksie
van die Platoniese poging tot binêre onderskeid tussen die wysbegeerte en die digkuns – ’n
dekonstruksie wat bestaan weens die voltooidheid van die metafisika: filosofie kan, aan die
einde van die metafisika, nie langer die taak van denke in sy tradisionele modaliteit verrig nie
en wend sig dus na juis dít wat die metafisika sedert Plato probeer verban: die digkuns.
Die titel van die essay “What are poets for?” (89) is afgelei van ’n reël uit Hölderlin wat in
vertaling lui: “What are poets for in a destitute time?”. Vir Heidegger is die “destitute time”,
die noodlydende of verlate tyd, die tyd van die voltooiing van die metafisika in die
tegnologies-wetenskaplike era. Hy beskou die dominante modaliteit van die Syn (die syn van
die syndes) in hierdie era as die Gestell. Frikkie Potgieter vertaal Gestell as dit “wat alles tot
Bestand reduseer. Wat dus heers, is ’n berekenende denke wat nie die voorwaardes van sy eie
moontlikheid kan bedink, oordink of deurdink nie” (Potgieter 2010:176).
Die verlate tyd is verlate omdat die gode (die heiligheid, die nie-ekonomiese of
nieverhandelbare, die onvoorwaardelike) die wêreld verlaat het: alles word beheers en
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oorheers as die bestand-dele van tegnologie. Om hierdie rede kom Heidegger tot die
gevolgtrekking: “To be a poet in a destitute time means: to attend, singing, to the trace of the
fugitive gods” (1971:94). Digters luister “verby dié denke na ’n meer outentieke
synsonthulling – waardeur die berekenende denke as eendimensioneel ontmasker word”
(Potgieter 2010:176). Omdat taal die tuiste van die Syn is (132), is dit alleen die digters wat
hierdie meer outentieke synsonthulling kan benader, omdat hulle dit waag om die ingeslote
ruimte van taal te oorskry: digters transformeer die spreek van taal na sang. Die digters
(sangers) versorg dus die oorblyfsels van heiligheid in die verlate tyd van tegnologiese
oorheersing deur hul digkuns – digters besing die onskatbare, die onverhandelbare dimensie
van die mens se bestaan. Soos Heidegger (138) dit stel: “To sing the song means to be present
in what is present itself”, en om teenwoordig te wees in teenwoordigheid beteken om te
getuig van die volle openlikheid van menslike bestaan. Heidegger het gemeen dat die
tegnofilie van ons tyd hierdie openlikheid bykans geheel en al verdring.
Bostaande beteken nog geensins dat Heidegger ’n nuwe abstraksie van die poëtika verwag
het nie. Dít word duidelik in “... Poetically Man Dwells ...” (211). Hier gebruik Heidegger
bostaande fragment uit Hölderlin om te argumenteer dat die mens se bewoning van die
wêreld ’n poëtiese bewoning is. Heidegger meen dat poësie vir Hölderlin ’n spesifieke soort
maatneming is, ’n maatneming waarin die mens homself teen die godheid meet.
Laasgenoemde beteken om die mens teen die ongekende en onkenbare, of dan die verborge te
meet (89, 225). Tog laat die Verborge tekens van sigself op die Aarde. Dit is nodig om
Heidegger hier uitgebreid aan te haal:
Everything that shimmers and blooms in the sky and thus under the sky and thus on
earth, everything that sounds and is fragrant, rises and comes – but also everything
that goes and stumbles, moans and falls silent, pales and darkens. Into this, which is
intimate to man [...] the unknown imparts himself, in order to remain guarded within
it as the unknown. But the poet calls all the brightness of the sights of the sky and
every sound its courses and breezes into the singing word and there makes them shine
and ring. Yet the poet, if he is a poet, does not describe the mere appearance of sky
and earth. The poet calls, in the sights of the sky, that which in its very self-disclosure
causes the appearance of that which conceals itself, and indeed as that which conceals
itself. (89, 225)
Die abstrakte goddelikheid openbaar sigself dus in die konkrete en dit is die digter wat die
abstrakte in die konkrete kan verwoord. Om hierdie rede bewoon die mens die Aarde op
poëtiese wyse – omdat alleen hy die goddelikheid in die konkreetheid kan sien en beskryf. En
hierdie siening en beskrywing is sy poëtiese denke: dat hy kan sien dat die abstrakte sigself in
die konkrete openbaar, dat die onsienbare aspekte van sigself in die waarneembare onthul.
Opperman (1951:15) se beeld van ’n “engel uit die klip” is seker een van die beste
beskrywings van presies wat Heidegger bedoel met ’n poëtiese bewoning van die Aarde.

4. Derrida en die poëtika van Celan
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Jacques Derrida se werk oor die poësie is sterk beïnvloed deur, en bou voort op, Heidegger.
Derrida fokus op die poëtika van die Duits-Joodse digter Paul Celan, wat deur kritici beskou
word as een van die grootste Duitse digters van die 20ste eeu. Derrida (1992:22) beskryf
poësie soos volg: “that which you desire to learn, but from and of the other, thanks to the
other and under dictation, by heart”. Die fokus op die verhouding tussen poësie en alteriteit is
duidelik in hierdie definisie. Wat beteken dit om van die Ander te leer? Hier gaan dit primêr
oor die niesubjektiewe gebeurtenis of ervaring. Dit is die ervaring van ’n oopstelling van
myself aan die magte en kragte wat die self nie kan beheer nie en nie kan ken of toe-eien nie.
Hierdie ervaring van blootstelling aan die Ander impliseer ’n verlies aan die soewereiniteit
van ’n deterministiese ingesteldheid van die subjektiewe Self. Om met die hart te leer beteken
om te leer uit die toestand van geraaktheid en dit is die ervaring van poësie. Die digkuns kan,
in die ontstaansmoment, nie beheer of gereguleer word nie – die oomblik van die gedig is ’n
blootstelling aan daardie gedeelte van myself wat ek nie kan ken nie, en vir Derrida bestaan
die poësie dus daarin dat die “ek” leer uit die voorskrif van dit wat onkenbaar is in en deur
sigself.
Derrida (2005:131) beskryf bogenoemde ervaring van die poësie as ’n onverwagse
ontmoeting met die algeheel Ander. Hy noem dit ’n “gebeurtenis” – iets wat nie voorspel of
bereken kan word op filosofiese of wysgerige, metafisiese, wyse nie (Derrida 2005:133).
Paradoksaal is dit vir Derrida die ware majesteit van die subjek. In ’n essay oor Celan beskryf
hy dit só:
[W]hat I would like to make apparent, if possible, is how Celan signals toward an
alterity that, in the inside of the “I” as the punctual living present, as the very point of
the self-present living present, an alterity of the wholly other, comes not to include
and modalize another living present ... but – and this is a wholly other matter – lets
appear something of the present of the other, this ”letting the most proper of the time
of the other”. (2005:131)
Hierdie toelating tot die verskyning, sê Derrida, is ook ’n vorm van getuienis – die digter
getuig van die teenwoordigheid van die algeheel Ander (2005:65). Hier sluit Derrida sterk
aan by die werk van Lacoue-Labarthe. Lacoue-Labarthe se werk oor digkuns fokus ook op
Celan en tree in gesprek met beide Heidegger en Derrida se werk oor die poësie. Dit lê egter
klem op ’n aspek van laasgenoemde denkers se werk wat tot dusver slegs by implikasie belig
is, naamlik die idee van digkuns as “wedervaring” in ’n besondere sin van die woord.

5. Lacoue-Labarthe: die poësie as wedervaring
Philippe Lacoue-Labarthe (2007:xiv) se beskouings oor poësie word sterk beïnvloed deur die
Kantiaanse idee van ’n transendentale imperatief. Hierdie imperatief van die digkuns
formuleer Fort in sy inleiding soos volg: “[T]he poem would be ‘schematized’ – it would
enter into the order of phenomena – driven by an imperative to bear witness to the ‘life’ and
the ‘world’ [...] that give rise to the imperative itself” (15). Vir Lacoue-Labarthe vereis
hierdie getuienis die deug van durf of moed – ’n soort dapperheid – om poësie te skryf.
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Hierdie dapperheid noem hy die wedervaring van digkuns. Die woord wedervaring word hier
gebruik om die Engelse experience (uit die Latyn expiriri) te vertaal, omdat wedervaring ’n
woord is wat, soos die Engelse ekwivalent, die belewing van ’n soort gevaar of risiko oproep
waarvoor moed of dapperheid nodig is (xv-xvi).
In gesprek met Derrida, wat glo dat die poësie telkens ’n unieke, enkele, onherhaalbare
gebeurtenis of waarneming is, vra Lacoue-Labarthe (xvi) of dit moontlik is om daardie
unieke “wedervaring” in die algemene medium van ’n taal op te teken. Lacoue-Labarthe vra
dus, met ander woorde, of die unieke belewing ooit ten volle verwoord kan (of moet) word.
Hy vra, in werklikheid, of belewing (ten volle) geskryf kan word in taal wat na universaliteit
streef, “if from the moment of writing [experience’s] singularity is not forever lost and borne
away in one way or another, at origin or en route to destination, by the very fact of language”
(Lacoue-Labarthe 1999:15). Hy kom tot die gevolgtrekking dat juis hierdie onmoontlikheid
die rede is waarom die digkuns die besegging van die onsêbare is: “[P]oetry addresses itself
to the Other, that is, it inscribes itself into history at the very edge of the sayable” (LacoueLabarthe 2007:xvi). Dit is poësie se gebod: wedervaring moet geskryf word juis daar waar dit
misluk.
In sy bespreking van twee gedigte van Celan (“Tübingen” en “Todtnauberg”) spreek LacoueLabarthe (1999:3), soos Derrida, ook die kwessie van die subjek in poësie aan. LacoueLabarthe dui aan hoe die titels van hierdie twee gedigte nie net plekke nie, maar ook mense,
subjekte (Hölderlin en Heidegger, respektiewelik) identifiseer. Met verwysing na die Joodse
volksmoord roep hy (1999:8) Celan se beroemde stelling op: die dood is ’n meester
afkomstig van Duitsland. Lacoue-Labarthe interpreteer hierdie stelling van Celan as ’n
bevestiging dat moord iets is waarop die mens altyd kan reken en dat uitwissing een van die
belangrikste middele van identifikasie is:
Today, everywhere, against this black but “enlightened” background, remaining
reality is disappearing in the mire of a “globalized” world. Nothing, not even the most
obvious phenomena, not even the purest, most wrenching love, can escape this era’s
shadow: a cancer of the subject, whether in the ego or in the masses. (1999:9)
Vervolgens problematiseer Lacoue-Labarthe (soos Adorno voor hom) die transformasie van
bogenoemde besef in ’n soort patos of aandoenlikheid, ten einde kuns te produseer. Hy vind
sodanige aandoenlikheid of sentimentaliteit onaanvaarbaar.
Tog meen Lacoue-Labarthe dat indien dit wel die geval is dat die mensdom aan die einde
staan van die era van kennis of technè – ’n era wat ten nouste verbonde is aan die era van die
subjek, soos ons vroeër gesien het – dan is die taak van denke om die toekoms van die wêreld
te bedink en kan sodanige denke moontlik slegs in kuns (poësie) aangetref word.
Ons het hier weer te make met die Heideggeriaanse onderskeid tussen die denke en die
filosofie, ’n niefilosofiese denke wat die onderskeid tussen poësie en wysbegeerte omverwerp
en steun bied vir die betoog dat die verhouding tussen die digkuns en die wysbegeerte (of dan
die verhouding tussen die digkuns en die denke) vandag verstaan moet word (ook binne die
Afrikaanse letterkunde) as ’n hibridiese verhouding.
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Lacoue-Labarthe vra of Celan se werk in die teken staan van hierdie denke. Hy merk op dat
hierdie gedigte van Celan absoluut onvertaalbaar is, selfs binne die taal waarin dit geskryf is:
“[T]hey necessarily escape interpretation; they forbid it” (1999:13).
Hierdie on-vertaal-baarheid van die gedig roep die gehele vraag van betekenis en van die
moontlikheid van betekenis in die digkuns op. Soms is niks oor ’n gedig te sê nie; soms is dit
bo betekenis verhef; soms staan dit betekenis teen. In haar beroemde “Against interpretation”
waarsku Susan Sontag juis teen interpretasie wat weier om die kunswerk as betekenisloos te
laat: “[I]nterpretation amounts to the philistine refusal to leave the work of art alone” (Sontag
2009: 8). Sontag eindig hierdie essay met ’n betoog vir deursigtigheid – ’n erotiek – in kuns:
“[T]ransparency means experiencing the luminousness of the thing in itself, of things being
what they are” (2009:13) Wat hier bedoel word, is nie die gedig as ’n nihilistiese stylfiguur
nie, maar juis die teenoorgestelde: ’n gedig se nuutsegging binne ’n bestaande taal werp
dikwels ’n taal of aspekte van ’n taal omver. ’n Gedig kan die hermeneutiese mag van die
interpreterende subjek geheel en al teenstaan in die naam van ’n niegenormaliseerde, unieke
betekenis.
Vir Lacoue-Labarthe (1999:13–4) staan hierdie weiering van betekenis in ’n gedig in die
teken van taal wat nie die taal is van die moorddadige, beheer- en magsgedrewe subjek nie:
The question I ask myself is indeed that of the subject, that cancer of the subject, both
the ego’s and the masses’. Because it is first the question of whoever today (heute)
might speak a language other than the subject’s, and attest or respond to the
unprecedented ignominy that the “age of the subject” rendered itself – and remains –
guilty of.

6. Nancy: die digkuns as toegang tot die aanbreek van sin/gewaarwording
Sontag (2009:3) begin “Against interpretation” met die volgende woorde van Oscar Wilde:
“It is only shallow people who do not judge by appearances. The mystery of the world is the
visible, not the invisible.” In ’n sekere sin is hierdie woorde ’n perfekte opsomming van die
werk van Jean-Luc Nancy oor die digkuns.
Nancy benader die ontologiese probleem van die Nietzschiaanse dood van God (Nietzsche
1990) op die volgende wyse: Wat bedoel ons as ons sê dat ons in ’n wêreld, ’n enkele wêreld,
leef? In sy Le sense du monde (Nancy 1997) ondersoek Nancy die betekenis of sin van die/’n
wêreld, welke wêreld se sin nie langer in ’n verhewe elders te vinde is nie, maar (ná die dood
van God) in die wêreld self geleë is. Die wêreld, die mensdom na die dood van God, het nie
meer sin nie – dit is sin. Vir Nancy is die wêreld (wat hier verstaan behoort te word as die feit
van bestaan as saam-bestaan) die mens se radikale verantwoordelikheid. Laasgenoemde
beteken egter nie dat alle mense te alle tye ewe verantwoordelik is vir mekaar nie. Wat dit
wel inhou, is dat alle morele, etiese en politieke verantwoordelikheid voortspruit uit ’n
voorafgaande ontologiese verantwoordelikheid.
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Vanaf die oomblik waarop die maatstaf vir ons verantwoordelikheid nie langer bestaan in ’n
metafisiese of goddelike orde nie, word ons blootgestel aan wat Nancy ’n “naakte” bestaan
noem. Die gebeurlikheid van hierdie naakte bestaan beskou Nancy as ’n ontologiese
probleem en as die grootste uitdaging van ons tyd. Hierdie naakte bestaan is vir Nancy nóú
verbonde aan die sin van die wêreld (le sense du monde); trouens, dit is die sin van die
wêreld, en vir Nancy (1997:156) is hierdie sin van die wêreld die feit dat ons as mense, as
naakte bestaan, saam bestaan in ons naaktheid. Die volgende aanhaling vat bogenoemde
stellings sinvol saam:
If the world is not the work of a God, this is not because there is no God, as if this
were an annoying circumstance, a privative condition to which one had to
accommodate oneself as best as one could. (As if, in the final analysis, the world were
not complete, as if the causal or final part of the totality had been simply amputated.
Often, atheism has not known how to communicate anything other than this.) But
there is no God because there is the world, and because the world is neither a work
nor an operation, but the space of the “there is”, it’s configuration without a face.
There is no God because God does not belong to the “there is”: his name names
precisely the category of that which would be subtracted from the “there is”.
Maar die historiese toestand van die wêreld van globalisering veroorsaak dat elke “saam” of
“ons” onder verdenking is – daar is geen algemene sin (common sense) nie. Nancy beskou
hierdie feit nie as slegte nuus nie. Trouens, die geheel van sy werk probeer om ín te skryf téén
die totalitaristiese idee dat daar slegs een, absolute sin of sensus communis kan wees. Die
uiteindelike argument van hierdie denke is dat daar nie so iets soos gedeelde wesenlikheid
(common substance) of essensie is nie:
Community is not a question of owning or possessing a common substance. What is
left over to us of community is only a naked with, a cum deprived of all substance and
subjectivity and this is what “makes sense”. Before we can own or possess an
immanent identity, we are already thrown into the world, into Being-in-common. Just
as we cannot signify ourselves totally – full consciousness or complete presence is
nothing but death – we can't exist as an exhaustively realised common-being. A
fusional and thus complete being-together is nothing but the suicidal endpoint of an
immanent search for an original community. (Devisch 2006).
Vir Nancy is daar, in ’n wêreld waarin totalitaristiese praktyke om te beheer en te domineer,
oorheers, slegs een toegang tot hierdie oorspronklike saambestaan van die feit van naakte
bestaan. Daar is slegs één wyse waarop ons toegang het tot (hier)die sin van die wêreld: deur
die digkuns. Nancy definieer die digkuns as die versamelnaam van al die kunste en vir hom
word die poëtiese kwaliteit van enige werk gemeet aan die mate waarin dit toegang bied tot
sin (Nancy 2006:3). Hy beskryf hierdie toegang as “moeilik” of “moeisaam”, maar dit is juis
hierdie moeisaamheid wat toegang tot sin te weeg bring (4). Moeisaamheid is die praxis van
die toegang tot sin, omdat toegang tot sin nooit volledig verkry word nie: “[T]he sense of
‘poetry’ is a sense that is always still to be made” (4).
Om hierdie rede assosieer Nancy (2006) die digkuns met negering of uitstel. Die digkuns
ontbloot die ontoeganklike sin van ons bestaan – die feit dat ons bestaan in wese ’n vraag is
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waarop daar nooit ’n uiteindelike, finale en volledige antwoord kom nie: “Poetry for its part
is not the slightest bit interested in problems: making things difficult is what it does” (4).
Nancy se verstaan van die verhouding tussen die filosofie en die digkuns word deur hierdie
insigte ingegee. Hy meen dat die digkuns sigself nie beperk tot enige modaliteit van diskoers
nie. Om hierdie rede kan daar poësie in Plato wees: “Philosophy versus poetry does not
constitute an opposition. Each of the two makes difficulties for the other. Together, they are
difficulty itself: the difficulty of making sense” (5).
Nancy (2006) se argument dat dit juis die filosofie is wat toegee dat die digkuns ’n ander
wyse is waarop toegang tot sin verkry word, is tersaaklik. Die poësie, skryf hy, maak
geensins hierdie toegewing nie – in die mate waarin daar sin is, is sin poëties, nie filosofies
nie: “[P]oetry [...] asserts the absolute and exclusive, immediately present, concrete and, as
such, unexchangable character of access” (5). Poësie weier om tot ’n bepaalde poëtiese
modaliteit of genre te behoort, juis omdat sin in alle diskoerse en alle genres poëtiese sin is –
soos Heidegger aandui, is ons bewoning poëties. Dit beteken egter nie dat die struwelinge
tussen genres nie belangrik is nie; dit beteken wel dat hierdie struwelinge al is wat daar is:
toegang tot sin gebeur elke keer slegs een keer en daarom moet dit weer en weer gebeur, nie
omdat die vorige toegang onvolmaak was nie, maar omdat elke toegang tot sin elke keer
volmaak is: “[P]oetry teaches nothing other than such perfection” (6).
Laasgenoemde beteken allermins dat die filosofie en die digkuns één geword het. Dit
beklemtoon wel dat die digkuns en die wysbegeerte ’n komplekse, ónlosmaaklike,
verstrengelde verhouding met mekaar het – ’n verhouding waarin die een nie sonder die
ander kan nie. Alle gedagtes is nie gedigte nie en die poststrukturele wysbegeerte
argumenteer ook nie dat eersgenoemde die geval is nie. Uiteindelik is die argument van
hierdie radikale anti-Platonisme dat ons slegs deur ’n soort digterlike houding in te neem
toegang het tot die sin van die wêreld en dit is hierdie houding wat in die postmoderne mens
van die kapitalisme (met sy ingesteldheid op virtuele werklikheid) ontbreek. Die hernude
fokus van die wysbegeerte op die digkuns is ’n poging om hierdie houding (weer) by die
mens te laat posvat.

7. Samevatting
“[P]hilosophy will always come in by the back door – indeed, it will never have left the
house”. (Derrida 1992:13)
Die vertrekpunt van hierdie studie was die idiosinkratiese polemiek binne die Afrikaanse
letterkunde tussen die wysbegeerte en die digkuns. Hierdie polemiek word keer op keer
verbind met Opperman, wat sou gewaarsku het dat digters die filosofie moet vermy. Uit ’n
bespreking van Opperman se samevattende artikel oor die Letterkundige Laboratorium op
Stellenbosch (1978:1-8) het dit vroeg reeds aan die lig gekom dat Opperman gewaarsku het
teen “die abstraksies van die filosofie”. Hierdie frase het ’n leidraad verskaf aangaande die
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filosofiese posisie waarteen Opperman (as digter) gekant was en gewaarsku het: die
Platonisme.
Benewens ’n algemene beskrywing van die verhouding tussen filosofie en digkuns met
verwysing na die aard van die aktiwiteit, is die Platonisme hierna in meer diepte ondersoek.
Die ontleding van die Republiek se stellings oor digters en die digkuns het aan die lig gebring
dat die Platonisme self ten beste ’n teenstrydige posisie aangaande die digkuns inneem:
Sokrates wil die digters verban, maar hulle ook terselfdertyd hertoelaat tot sy ideale Staat wat
in die Republiek verbeel word. Teen hierdie agtergrond is aan die hand gedoen dat Opperman
digters gewaarsku het teen ’n eng Platonisme waarin die abstrakte voorop staan.
Deel 1 van hierdie artikel eindig met ’n ontleding van die bespreking van Louw se digterskap
in Opperman se Digters van Dertig. Die motivering vir sodanige bespreking was om aan te
toon dat Opperman hom geredelik op die filosofie beroep het in sy literêre kritiek – hy het sy
breedvoerige kennis daarvan suksesvol aangewend om ’n digterskap te ontleed. Uit sy
bespreking van Louw het dit verder aan die lig gekom dat laasgenoemde aan die begin van sy
digterskap gekortwiek is deur sy Platoniese en Hegeliaanse filosofiese oortuigings en dat sy
beweging na ’n méér Nietzschiaanse posisie volgens Opperman ’n positiewe invloed op sy
digterskap gehad het.
Deel 2 van die artikel begin met ’n ontleding van Louw se intreerede en (met verwysing na
Opperman se essay “Kuns is boos!”) word aangetoon dat hierdie twee digters wel
ooreenstemmende posisies ingeneem het wat die aard van die digproses betref, alhoewel
Louw se intreerede steeds deur ’n soort gerelativeerde Platonisme onderlê word. Deel 2
vervolg deur terug te keer na die geskiedenis van die verhouding tussen die filosofie en die
digkuns en fokus op ontwikkelinge op literêre gebied gedurende die tydvak tydens en veral
ná die Tweede Wêreldoorlog – ’n tydvak wat dikwels as die “postmodernisme” beskryf word.
Die sentrale posisie wat Heidegger se lees van Nietzsche in die dekonstruksie van die
Platoniese onderskeid tussen filosofie en die digkuns inneem, word uiteengesit. Die
voltooiing van die metafisika in Nietzsche en die verskuiwing van outentieke (niemetafisiese)
denke deur Heidegger na die sfeer van die digkuns het die weg gebaan vir die dekonstruksie
van die Platoniese teenoorgestelde in die tydsgees van die postmodernisme. Die Franse
poststrukturaliste het in hierdie dekonstruksie ’n kritieke rol vertolk. Hierdie dekonstruksie
gaan gepaard met ’n filosofiese betoog vir ’n digterlike ingesteldheid teenoor die wêreld – ’n
ingesteldheid wat begin by ’n bewustheid van die konkrete waarin die Ander aspekte van
sigself openbaar.
Wanneer Plato in die Republiek skryf dat ’n antieke oorlog tussen poësie en filosofie heers,
beskryf hy ’n filosofie én ’n poësie wat ingegee word deur sy eie filosofiese ideologie. Die
Republiek self bring aan die lig dat die verhouding tussen wysbegeerte en digkuns meer
kompleks is as ’n oorlogsverhouding.
Die ondersoek toon dat hierdie verhouding in die geskiedenis van die literatuur veelbesproke
is en hoe meer dit bespreek word, hoe komplekser sien dit daar uit. Uit die aard van die saak
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is dit onmoontlik om na al die literatuur te verwys waarin hierdie verhouding bespreek en
bedink word. Maurice Blanchot en Julia Kristeva verdien om ook hier genoem te word. Die
weglating van die werk van hierdie denkers kan verantwoord word deur aan te dui dat hulle
in beginsel die standpunt steun wat hier met verwysing na ander denkers gemaak is. Die
standpunt is naamlik die volgende: ná Heidegger en die poststrukturalisme dekonstrueer die
verhouding tussen die digkuns en die wysbegeerte in só ’n mate dat dit as ’n hibridiese
verhouding aandoen – die eng (Platoniese) dissiplinêre onderskeid vervaag in so ’n mate dat
denke en die digkuns ten nouste by mekaar betrokke raak, maar tog verskillend bly. Die
wysbegeerte dring nie aan op ’n sintese met die digkuns (soos wat die geval was in die
modernistiese werk van die idealiste) nie. Insgelyks argumenteer digters ook nie vir sodanige
sintese nie.
Soos Heidegger (1971:218) opmerk: “Poetry and thinking meet each other in one and the
same only when, and only as long as, they remain distinctly in the distinctness of their
nature.” ’n Filosofiese artikel mag poëtiese elemente bevat, maar dit beteken nog geensins dat
dit ’n gedig is nie. Gedigte verskil van wysgerige tekste as gevolg van, byvoorbeeld,
vormgewing en ander literêre faktore. Tog is dit so dat die gedig dikwels filosofiese inhoud
bevat – wanneer die abstrakte in die konkrete verbeeld word. Dit is nie “die filosofie” wat
digters verlam nie, maar wel die abstrakte, wanneer dit op Platoniese wyse direk benader of
bedink wil word. Die digkuns bied vir diegene wat ’n ander, abstrakte, nie-aardse, nieplek
wil bewoon, geen deurgang nie. Die digkuns weet dat ons nooit elders leef nie en dat die
Elders sig aanmeld in die verbygaande, unieke en hibridiese oomblikke waaruit gedigte
gemaak word.
’n Gepaste visuele beeld waarmee ’n mens die argument van hierdie studie visueel kan
verbeel, is Delacroix se skildery van Jakob se worsteling met die engel (Figuur 1). Hierdie
skildery verteenwoordig ’n worsteling van die abstrakte (engel) met die konkrete (Jakob). Die
abstrakte en die konkrete word in hierdie worsteling verenig, maar bly onderskeibaar. Dit is
deur hierdie worsteling dat alle kuns te make is.
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Figuur 1. Eugene Delacroix, Jakob worstel met die engel (1861).
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Eindnota
1

Daar sal slegs na die betrokke bladsynommers in hierdie teks verwys word in hierdie
afdeling. Dieselfde geld vir verwysings na ander kerntekste in volgende afdelings.
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Die pianis as vertoonkunstenaar: Die Chinese
virtuoos-pianis Lang Lang se populêre sukses
Cara Kleynhans en Heinrich van der Mescht
Heinrich van der Mescht en Cara Kleynhans: Departement Musiek, Universiteit van Pretoria

Opsomming
Dit is duidelik dat Lang Lang se populariteit, wat selfs tot buite die sfeer van klassieke
musiek strek, hom ’n uitsonderlike figuur as klassieke pianis in ’n populêremusiek-gedrewe
bedryf maak. Benewens talle gepubliseerde onderhoude, artikels en resensies is daar tot op
hede nog geen poging aangewend om Lang Lang se omstrede uitvoeringstyl omvattend te
ondersoek nie. Die doel van hierdie studie is dus om die unieke samestelling van Lang Lang
as uitvoerende kunstenaar na te speur. Die data wat gebruik is, sluit onder andere resensies,
koerantberigte, tydskrifartikels, transkripsies van radio-onderhoude, gepubliseerde
onderhoude, gepubliseerde CV’s en outobiografieë in. Aspekte van Lang Lang se spel wat
behandel word, is sy verhoogpersoonlikheid, vingervaardigheid en algemene virtuositeit, krag
en uithouvermoë, gebruik van dinamiek, die invloed van sy fisieke benadering tot klavierspel
op sy interpretasies, sy tempokeuse en uiteindelik sy interpretatiewe “resep”. Daarna volg ’n
bespreking van Lang Lang se eie sienings aangaande interpretasie. Daar is bevind dat Lang
Lang as gevolg van sy opvallende virtuose tegniek alom as ’n virtuoos en uiteindelik as ’n
totale vertoonkunstenaar beskou word. ’n Algemene siening is dat Lang Lang se uitgangspunt
om sy besondere beheer oor tempo en klankkleur ten beste te vertoon, die samehangende
struktuur van die werke wat hy uitvoer, asook tradisionele beskouings oor stylkenmerke,
ondermyn. Verder is Lang Lang se uitsprake aangaande sy benadering tot interpretasie
dikwels aanvegbaar en teenstrydig. Dit is egter duidelik dat hy geensins die etiket
“vertoonkunstenaar” (“showman”) berou nie. Hy steur hom ook geensins aan kritiek nie en is
getrou aan homself in sy interpretasies.
Trefwoorde: Lang Lang; interpretasie; klaviervirtuoos; vertoonkunstenaarskap
Abstract
The pianist as performance artist: The Chinese virtuoso-pianist Lang Lang
It is clear that Lang Lang’s popularity, which extends itself even beyond the sphere of
classical music, has made him an extraordinary figure as a classical pianist in a popularmusic-driven industry. Apart from many published interviews, articles and music reviews,
there has not appeared until now an attempt at investigating extensively Lang Lang’s
contentious performance style. What are the characteristics which contribute to the fact that
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Lang Lang’s pianism is regarded as unique? What makes him such an exceptional
phenomenon? What are the specific qualities of a pianist who reaches fame so quickly? What
is the essence of Lang Lang as a performing artist? And how do reviewers feel about his
performances? The aim of this article is, therefore, to trace Lang Lang’s inimitable
personality as a performing artist.
The research design for this article can be described as a qualitative and ethnographic
approach to an individual case study. More specifically, Babbie and Mouton’s “life history”
technique is applied (2001:283–7). According to Babbie and Mouton (2001:283) this type of
research is characterised by intensive observation of the life of the topic of study, the use of
sound recordings and interviews with friends, and the scrutiny of letters and photos. The data
concerning Lang Lang employed in this study include music reviews in papers and
magazines, reports in daily papers, articles in magazines, transcripts of radio interviews,
published interviews, published CVs and autobiographies.
The “life history” technique is further characterised by an interest in the subjective reality of
the individual, a focus on process and change, a perspective on the totality, and the use of this
kind of research method as a historical and social tool (Babbie and Mouton 2001:283, 284).
A disadvantage encountered when using the “life history” technique is that the results of an
individual case study cannot easily be generalised. The strength of this type of research is,
however, that the researcher can move between the biography of the individual study object
and the historical or social history within which this research object finds him/herself (Babbie
and Mouton 2001:283, 284). Plummer (2001:31-32) describes an “ethnographic biography”
in the following manner:
Many ethnographies may be seen as partly composed of the stories people tell of their
lives. [...] The study gets close to their experiences – and though they are the centre of
the stories, they are linked to an array of significant others reacting to them:
professionals, parents, other children. Here the focus is the ethnographic study of
lives, whilst broad theoretical links are made to communication and
ethnomethodology.
The reaction of such “significant others” – in this case the reaction of Lang Lang’s audiences
and the media – can be regarded as the “social history” of his presentations with broad
theoretical references to reception theory, interpretation, adherence to the text and virtuosity.
Aspects of Lang Lang’s playing that are discussed are his stage personality, finger dexterity
and general virtuosity, power and stamina, use of dynamics, the influence of his physical
approach to piano playing on his interpretations, his choice of tempo, and eventually his
interpretative “recipe” and adherence to the text. A discussion of Lang Lang’s own views on
interpretation is also included.
A variety of aspects which form an integral part of Lang Lang’s pianistic make-up was
identified during the course of the study.
It is obvious that any concert pianist would possess a virtuoso technique, but Lang Lang’s
dexterity, power, endurance and ability to manipulate sound colours to their finest nuances
receive extraordinary attention in the media coverage of his performances. Because of Lang
Lang’s exceptional virtuoso technique he is often referred to in reviews as a sportsman.
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Ultimately, Lang Lang is generally not only regarded as a virtuoso but as the complete
showman.
A visual approach to piano playing has been a common phenomenon since the times of Franz
Liszt and Anton Rubinstein. What distinguishes Lang Lang from his fellow virtuosos over the
course of the centuries, however, is not simply the presence of a visual approach in his
playing, but rather the ebullient joy of his music-making which he projects to his audience. In
addition, Lang Lang’s concert attire is different from the traditional black swallow-tailed coat
and bow-tie used by many musicians on stage. He prefers to wear a brightly coloured Tang
dynasty suit which alludes to his Oriental origins. It seems as though Lang Lang’s visual
impact, and especially his joyful and youthful appearance, as well as his Oriental attire,
contribute as much to his success as a showman as his technical prowess.
Reviewers do not necessarily agree with the expediency of the influence of Lang Lang’s
showmanship on his interpretation of the compositions he performs. It is evident from many
reviews that Lang Lang’s pianism consists of a combination of four extremes: bombastically
loud, sentimentally soft, a breakneck pace, and dreamlike, lingering tempos. Reference is
made by reviewers to Lang Lang’s “interpretative recipe” and patented approach to
interpretation. Many agree that it is Lang Lang’s aim to display his extraordinary control over
tempo and colour at its best, but that these endeavours undermine the structure of the
composition he performs as well as traditional views about the characteristics of style. Many
are shocked by Lang Lang’s contempt of the music text. Lang Lang’s controversial
interpretations are, however, “forgiven” by his listeners, as he obviously derives so much
pleasure from his performances.
Lang Lang’s views on his approach to interpretation are often contradictory. He often asserts
that attention to responsible interpretation is more important to him than the urge to see how
fast or how loudly he can play, and that a balance between the emotions and the intellect in
performance is of utmost importance. On the other hand he declares on many occasion that
the pianist is no copying machine and that the pianist must possess his own fantasies. Lang
Lang has no regrets about the epithet “showman”. He is not affected by the criticism of his
playing and remains true to himself in his interpretations. Ultimately Lang Lang comes to the
conclusion: “Controversy sells.”
Keywords: Lang Lang; interpretation; virtuoso pianist; performance artist

1. Inleiding
Lang Lang se ouers het met hul seun se geboorte op 14 Junie 1982 (29 jaar gelede) nie besef
dat sy koms ’n keerpunt in die geskiedenis van klassieke musiek teweeg sou bring nie. Lang
Lang is met die spreekwoordelike goue lepel in die mond gebore en hy is vandag die
lieflingskind van klassieke musiek.
Hoe wyd Lang Lang se impak strek, is gereeld in die media te sien.
Die essensie van Lang Lang se faam word uitstekend deur Lebrecht (2009) verwoord: “He
occupies a realm of stardom far beyond the quavering concerns of classical music.” Hierdie
ondertoon van verwondering oor sy sukses in ’n era wat populêre musiek verheerlik, is in al
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die mediadekking oor hom sigbaar. Lang Lang se sterstatus word telkens van alle kante
bevestig en versterk met uitroepe soos: ster-pianis (Brown 2005c), superster (Anon. 2003;
Tommasini 2003; Guerrieri 2009; Jie 2009; Kosman 2009), globale superster (Xinhua 2009;
Terauds 2010), kinetiese superster (Kimmelman 2009), megaster (Fisher 2006; Pomfret
2009), “star power is power all the same” (Guerrieri 2009; Massarik 2009) en “Lang Lang
has ‘star’ written all over him” (Fox 2003). Fox (2003) meen verder dat dit Lang Lang se
werk is om ander mense se lewens te “verlig” (“in the business of lighting up other people’s
lives”).
Benewens sy sterstatus word vele ander benamings aan Lang Lang gegee: “crowd pleaser”
(Tommasini 2002), wonderkind en genie (Usher 2004), “whiz-kid” (Westwood 2004;
Williams 2004; Wallace 2005; Holland 2006), “charmer of the keyboard” (Brown 2005a),
“hot ticket ” (Guregian 2003), “the boy with fingers of gold” (Anoniem 2004), en hy word
ook bestempel as die klassieke kunstenaar wat die beste verkoop in die wêreld (Lambert
2008). Westwood (2004) en Lin (2008:24) kom vorendag met die vleiende term
“klavierprins”. Lebrecht (2009) verwys na Lang Lang se “stratosfeer” van vermaardheid,
terwyl Brown (2009) hom ’n wêreldfenomeen en Church (2008) hom ’n “debonair
fashionability” noem. Kimmelman (2003) beskryf Lang Lang as klassieke musiek se nuwe
“teen idol”.
Nie net word Lang Lang deur talle resensente as een van die wêreld se beste pianiste beskou
nie (Edgar 2009; Jie 2009; Anoniem 2010), maar vele voel dat hy ook vinnig besig is om een
van klassieke musiek se mees bekende en invloedryke persoonlikhede te word (Usher 2004;
Lambert 2008; Dong 2009; Edgar 2009; Lennie 2009; Smith 2009:16; Xinhua 2009; Jury
2010). Lebrecht (2009) draai geen doekies om nie: “There is no question who is today’s
number one in classical music, measured in terms of world fame.” Op 27-jarige leeftyd kon
Lang Lang volgens Lebrecht reeds met legendariese musici soos Enrico Caruso, Arturo
Toscanini, Maria Callas en Luciano Pavarotti vergelyk word.
Uiteindelik word Lang Lang, ’n klassieke musikus, as ’n “rock”-ster bestempel (Anon.
2008a; Brown 2008; Lin 2008:24; Anon. 2009b; Edgar 2009; Anon. 2010). Hierdie benaming
het al so ’n refrein in die media geword dat die oorsprong daarvan nie meer bepaal kan word
nie. In die lig daarvan dat Lang Lang daarin kon slaag om deur die grense van die “beloofde
land” van populêre musiek te breek, is dit duidelik waarom Deutsche Grammophon reeds op
’n vroeë stadium die insig gehad het om die 21-jarige Lang Lang as die toekoms van
klassieke musiek te identifiseer (Tommasini 2003): “The future of classical music has
arrived. His name is Lang Lang.”
Kimmelman (2003) se herinnering aan Lang Lang se konsert in Milwaukee in 2002, waar hy
Vladimir Horowitz se legendariese verwerking van Sousa se Stars and stripes forever
uitgevoer het, omvat Lang Lang se pianistiek:
He had whipped the audience up – as usual, by playing bone-crushing music
effortlessly and joyously, dashing from one end of the keyboard to the other, smiling
and tossing around his bowl of black hair, seeming to have the time of his life. Then
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he slowed down a little, bending forward, as if preparing to leap up, ready to kick the
music into a higher gear. The audience took this as a cue and started clapping in
rhythm. Lang glanced toward the crowd, surprised. He had something else in mind.
He plunged ahead, gradually upping the tempo and leaving the clappers behind. He
ended in a torrent of thundering chords, the last one propelling his head backward,
eyes skyward and arms out. He looked as if he had just been struck by a bolt from
heaven, which is also how the audience reacted: people jumped to their feet, roaring
in unison even before the sound of the last chord had died. They seemed to feel they
had experienced something miraculous, too.

Dit is duidelik dat Lang Lang se populariteit, wat selfs tot buite die sfeer van klassieke
musiek strek, hom ’n spesiale figuur maak as klassieke pianis in ’n musiekbedryf wat deur
populêre kunstenaars oorheers word.
Wat maak Lang Lang se pianistiek so besonders? Wat maak hom so ’n buitengewone
fenomeen? Wat is die spesifieke eienskappe van ’n pianis wat so vinnig so ’n hoë aansien
verwerf? Wat is die essensie van Lang Lang as uitvoerende kunstenaar? En hoe voel
resensente oor sy voordrag? Verskillende fasette van sy uitvoerings en eienskappe is reeds in
talle gepubliseerde onderhoude, artikels en resensies bespreek, maar tot op hede is nog geen
poging aangewend om Lang Lang se klavierstyl omvattend te ondersoek nie. Die doel van
hierdie artikel is dus om die unieke samestelling van Lang Lang as uitvoerende kunstenaar te
ontleed.

2. Navorsingsmetodologie
2.1. Navorsingsontwerp
Die navorsingsontwerp van hierdie studie kan beskryf word as ’n kwalitatiewe en
etnografiese benadering tot ’n individuele gevallestudie. Daar word meer spesifiek gebruik
gemaak van Babbie en Mouton (2001:283–7) se lewensgeskiedenistegniek (“life history”).
Volgens Babbie en Mouton (2001:283) word hierdie soort navorsing gekenmerk deur
intensiewe waarneming van die lewe van die onderwerp van die studie, die gebruik van
klankopnames, onderhoude met vriende en die nagaan van briewe en foto’s. Die
lewensgeskiedenistegniek word verder gekenmerk deur ’n belang by die subjektiewe realiteit
van die individu, ’n fokus op proses en verandering, ’n perspektief op totaliteit, en die
gebruik van dié soort navorsingsmetode as ’n historiese middel (Babbie en Mouton
2001:283).
Een nadeel by die gebruik van die lewensgeskiedenistegniek is dat die uitkomste van ’n
individuele gevallestudie nie maklik veralgemeen kan word nie. Die sterkpunt van hierdie
navorsing is egter dat die navorser tussen die biografie van die individuele objek van studie
en die sosiale (of historiese) geskiedenis waarbinne hierdie objek van studie hom/haar
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bevind, kan beweeg (Babbie en Mouton 2001:284). Plummer (2001:31–2) beskryf die
“etnografiese biografie” soos volg:
Many ethnographies may be seen as partly composed of the stories people tell of their
lives. [...] The study gets close to their experiences – and though they are the centre of
the stories, they are linked to an array of significant others reacting to them:
professionals, parents, other children. Here the focus is the ethnographic study of
lives, whilst broad theoretical links are made to communication and
ethnomethodology.
Die reaksie van sodanige “significant others” – in hierdie geval die reaksie van Lang Lang se
gehore en die media – kan as die “sosiale geskiedenis” van hierdie aanbieding beskou word,
met breë teoretiese verwysings na resepsieteorie, interpretasie, teksgetrouheid en virtuositeit.
2.2 Bronne oor Lang Lang
2.2.1 Opnames
In die bestudering van ’n uitvoerende kunstenaar se werk moet die uitvoering as primêre data
beskou word. Die ontleding van opnames in verskillende media (CD, DVD, TV-programme)
sou moontlik ’n oplossing vir die kortstondige aard van ’n uitvoering kon bied, maar die
gebruik van opnames is in werklikheid nie so voor die hand liggend soos dit aanvanklik lyk
nie.
Dit is algemeen bekend dat die atmosfeer in die opname-ateljee heeltemal van dié van die
konsertsaal verskil (Sandor 1987:223–7). Waar die konsertpianis tydens ’n uitvoering as ’t
ware op ’n adrenaliengolf ry as gevolg van die gehoor se teenwoordigheid, moet hy in die
opname-ateljee hiersonder klaarkom. Nog ’n faktor is die feit dat die meeste opnames
geredigeer word. Ons ervaar dus vandag dat die meeste opnames foutloos is, iets wat selde in
’n konsertsaal gebeur. Daar moet ook in gedagte gehou word dat ateljeekoste hoog is en dat
die pianis steeds met die vrees van foute maak tydens opnamesessies in die ateljee
gekonfronteer word. Dit het tot gevolg dat baie pianiste geïnhibeer is tydens opnamesessies
en hul vertolkings op opnames gevolglik die spontaneïteit van ’n direkte uitvoering kortkom.
Dan is daar ook musici wat in die ateljee doelbewus ’n meer gewone of minder
“geïnspireerde” vertolking as in die konsertsaal aanbied; in Dubal (1989:128) se woorde: “In
the concert hall, the inspiration of the moment carries the day. But on recordings those
shattering surges, which on first hearing sweep one away, become – upon repeated hearings –
nightmarish and ugly.” Dit is daarom uiters belangrik om te onthou dat opnames slegs as ’n
aanduiding van ’n uitvoerende kunstenaar se styl en nooit as ’n volledige weergawe daarvan
gesien kan word nie. Die impak wat die visuele aspek van direkte uitvoering op die luisteraar
het, moet ook nie buite rekening gelaat word nie.
Sou die gebruik van beeldmateriaal van direkte uitvoerings hierdie probleem kon oplos? CBS
Televisie se televisieprogram “Vladimir Horowitz: A television concert at Carnegie Hall” wat
op 22 September 1968 uitgesaai is, is hier van belang. Die opname het op 1 Februarie 1968
voor ’n uitgenooide gehoor van 2 730 mense in Carnegie Hall plasgevind. Alhoewel dit
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uitgesaai is as ’n video-opname van ’n direkte uitvoering deur Horowitz, het Horowitz,
tesame met Paul Myers en Roger Englander van CBS, vier maande ná die konsert daaraan
bestee om die klankbaan en beeld te redigeer (Plaskin 1983:371, 373–5). Englander
(weergegee deur Plaskin 1983:374–5) onthou:
[Horowitz] was not, however, pleased with some of the audio portions of the liveperformance tape and asked Myers to splice in takes from the two rehearsals [2–3
January 1968]. During the Chopin Polonaise, for instance, CBS inserted a sevenminute section shot in the empty hall on January 1 and then had a graphic artist draw
in the tops of people’s heads in chalk on a black card so that the insert would match
the surrounding shots. Horowitz was also dissatisfied with his February 1
performance of the Schumann Arabesque and told Myers to use a version recorded
many years before. But Horowitz now played the ending slightly faster, so it was
impossible to synchronize the video of his hands with the sound. Finally Myers put
the old recording through a machine that sped up the tempo without raising the pitch,
and Horowitz was satisfied.
Aangesien die visuele aspek van ’n direkte uitvoering ’n belangrike deel van ’n videoopname uitmaak, is beeldmateriaal ’n beter aanduiding van ’n uitvoerende kunstenaar se styl
as klankopnames. In die lig van die bogenoemde agter-die-skerms-inligting aangaande die
vervaardiging van sulke video-opnames is dit duidelik dat sulke videomateriaal steeds nie as
’n volledig betroubare weergawe van ’n pianis op ’n gegewe oomblik in sy ontwikkeling
aanvaar kan word nie. Die maak van klank- en video-opnames kan beskou word as net nog
twee van die vele “genres” wat tot ’n pianis se beskikking is, benewens die solo-uitvoering,
klavierkonsert saam met orkes, kamermusiek, liedbegeleiding, ensovoorts.
Ten spyte van die redigeringsproses in sulke opnames kan klank- en beeldopnames wel as
potensieel waardevolle musikale tekste beskou word. Daar is egter vir die doelwitte van
hierdie artikel nie van opnames gebruik gemaak nie. Die ondersoek van ’n verskeidenheid
verslae deur resensente en kritici is heeltemal legitiem en kan waarskynlik op ’n groter mate
van objektiwiteit aanspraak maak as die ontleding van ’n uitvoering deur ’n enkele
ondersoeker.
2.2.2 Die media
Die uitvoerende kuns is in die eerste plek op kommunikasie met die luisteraar gemik. Daarom
speel die menings van ooggetuies ’n buitengewoon belangrike rol in die bestudering van ’n
uitvoerende kunstenaar se kuns. ’n Bykomende faktor wat in berekening gebring moet word,
is dat die musikus se beeld (“image”) in die publieke sfeer sedert die ontstaan van die
virtuoos in die Romantiek tot vandag grootliks deur resensente in die media geskep word.
Beard en Gloag (2005:152) definieer resepsie juis soos volg: “Reception refers to critical
responses to art, literature and music in terms of public reviews that appear in written or
printed sources such as books, journals, newspapers, letters and diaries.”
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Vir die doeleindes van hierdie artikel word dus ruimskoots gebruik gemaak van
gedokumenteerde verslae van Lang Lang se uitvoerings deur resensente soos dit in dagblaaie,
tydskrifte en ander media verskyn het.
Die opvallendste interessantheid in die bestudering van resensies en ander ooggetuies se
skrywes is die uiteenlopende, en soms teenstrydige, menings wat aangetref word. Die
naspeuring van elke resensent se agtergrond en voorkeure is egter irrelevant, aangesien
sy/haar gepubliseerde opinie wel ’n invloed op die pianis se beeld in die publieke sfeer het, of
sy/haar opinie nou geregverdig is of nie. Dit mag egter wel van belang wees of ’n resensie in
’n dagblad of tydskrif verskyn het, omdat besprekings in tydskrifte gewoonlik uitvoeriger is
en meer fasette mag betrek as slegs die bespreking van die werke wat uitgevoer is.
In hierdie artikel word daar op algemene uitlatings deur resensente en ander ooggetuies
gefokus, byvoorbeeld “die pianis soek aandag”, en nie in die eerste plek op besprekings
aangaande spesifieke vertolkings van spesifieke musiekwerke nie. Daar word deurlopend van
direkte aanhalings uit resensies gebruik gemaak om die nuanses van die onderskeie
resensente se skrywes oor te dra. Sommige bronne, en veral koerantbronne, wat uit
elektroniese databasisse verkry is, beskik nie oor bladsynommers nie.
2.2.3 Egodokumente
Onderhoude met uitvoerende kunstenaars kan waardevolle inligting oor die instrumentalis se
siening van sy kuns bied. Met die oog op hierdie artikel is Lang Lang deur middel van sy
agent, Lisa Willis by Columbia Artists Management, gekontak en versoek om enkele vrae
wat hy nog nie voorheen tydens onderhoude teëgekom het nie, te beantwoord. Hy het egter
deur sy agent laat weet dat hy te besig is om tyd hiervoor in te ruim.
Daar word wel van transkripsies van radio-onderhoude en gepubliseerde onderhoude in
hierdie artikel gebruik gemaak. Sommige aanhalings uit hierdie onderhoude met Lang Lang
mag taalkundig vreemd voorkom. Dit is belangrik om dan te onthou dat hy in hierdie gevalle
direk aangehaal word.
’n Vollengte-outobiografie getiteld Journey of a thousand miles: My story het in 2008, toe
Lang Lang nog net 25 jaar oud was, verskyn. ’n Verkorte weergawe daarvan, Lang Lang:
Playing with flying keys, is in dieselfde jaar gepubliseer. Daar word in hierdie artikel gebruik
gemaak van uitlatings deur Lang Lang oor sy benadering tot interpretasie, geneem uit sy
outobiografieë.
In ooreenstemming met die invloedryke artikel deur Wimsatt and Beardsley, “The intentional
fallacy” (1946), word uitlatings deur Lang Lang in egodokumente net ter aanvulling van
skrywes deur resensente in hierdie artikel gebruik.
3. Lang Lang as pianis
3.1 Lang Lang se verhoogpersoonlikheid
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Die belangrikste komponent van Lang Lang se verhoogpersoonlikheid is sy gawe om met die
gehoor te kommunikeer (Kimmelman 2003; Anon. 2009c). Vele mense het al probeer om die
geheim agter sy gawe van kommunikasie te identifiseer.
Die bekende New Yorkse resensent Anthony Tommasini (2002) voel dat Lang Lang duidelik
lief daarvoor is om voor gehore op te tree en dat gehore gevolglik van hom hou. Net so is
Kimmelman (2003), Wallace (2005) en Finch (2009) beïndruk deur die ooglopende
oorborrelende vreugde van Lang Lang se musiekmaak. Kimmelman (2003) is verder oortuig
dat Lang Lang van agter die klavier hierdie vreugde na die gehoor oordra. Mangan (2004) en
Rideout (2003:32) beskryf sy entoesiasme agter die klavier as aansteeklik. Montparker
(2005:44, 56) merk op dat dit voorkom of sy vreugde voortspruit uit sy dankbaarheid vir die
voorreg om sy gawe met ander te kan deel.
Die belangrikste wyse waarop Lang Lang sy genot aan die gehoor oordra, is deur middel van
sy altyd teenwoordige glimlag. Brown (2005b) noem hom die “beamish boy” en verwys ook
na sy glimlag as sy “trademark grin”. Kozinn (2007) skryf oor Lang Lang se “Wow, this is
fun!”-gesigsuitdrukking.
Hiermee saam maak Lang Lang se jeugdigheid ook ’n groot deel van sy aantrekkingskrag uit.
Daar is vele verwysings na sy jeugdigheid in die media te vinde: sy jeug, varsheid, krag en
ratsheid sonder enige teken van roetine (Brown 2003); sy vars persoonlikheid (Porterfield
2003); ’n geesdriftige jong man (Anon. 2004); ’n vurige jong ster (Brown 2005b); asook sy
jeugdige energie en uitbundigheid (Kozinn 2004; 2007). Leung (2005) en Von Rhein (2004)
ervaar Lang Lang as seunsagtig. Von Rhein (2003) is verder van mening dat Lang Lang se
jeugdige joie de vivre en die opwindende gevoel van spontaneïteit wat hom omring, uitstaan.
Lang Lang se kleredrag speel ook ’n belangrike rol in sy verhoogpersoonlikheid (Porterfield
2003; Von Rhein 2004; Remnick 2008; Smith 2009:20). Tydens een van sy vroeë reise as 16jarige na Europa het Lang Lang met ’n besoek aan ’n vyfsterhotel besef dat al die kelners
swaelstertpakke dra, soos wat uitvoerende kunstenaars ook dikwels dra (Lang Lang in ’n
onderhoud met Remnick 2008; Smith 2009:20):
Was the waiter my colleague? This was when I was about sixteen, and I decided I
needed a cooler look. So I went to Tang-dynasty suits: red, pink, blue. Real energy! I
finally decided to be myself. Chinese-style suits, no tie, a little sparkle in summer. [...]
These are things I like and just pick up – I do not have my own designer. To have
interesting outfits is kind of encouraging – it changes your mood. I am pretty sure that
everyone is happy after they go shopping. No matter how serious you are!
Lang Lang se genot in uitvoering en sy buitengewone en jeugdige voorkoms gee aan hom ’n
unieke teenwoordigheid op die verhoog. Vele resensente is beïndruk deur sy engelagtige
gesig (Von Rhein 2000; Kimmelman 2003; Kimberley 2009), sy sjarme (Kimmelman 2009),
natuurlike charisma (Kimmelman 2003; Von Rhein 2004; Brown 2005b; Roberts 2007) en
innemende teenwoordigheid (Allison 2003).
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Benewens sy gesigsuitdrukking is die belangrikste aspek van Lang Lang se
verhoogpersoonlikheid wat sedert sy verskyning in die musiekwêreld baie kommentaar
ontlok het, sy kenmerkende liggaamsbewegings. Stearns (2001) en Kozinn (2004) verwys na
hom as ’n uiters fisieke en Porterfield (2003) as ’n flambojante uitvoerder.
Kimmelman (2003) skryf oor Lang Lang se kinetiese kommunikasie met die gehoor. Dervan
(2010) bestempel sy speelstyl as “ekstreme choreografie”. Van die “truuks” wat hy aanwend,
is hand-arabeske (Brown 2009; Schwartzkoff 2010); oënskynlike beswyming terwyl hy speel
(Mangan 2004); dat hy soms met sy hande se laaste aanslag op die finale akkoord in die lug
in opspring (Roberts 2007); en die blaas van soentjies vir sy aanbiddende aanhangers
(Mangan 2004). Rideout (2003:32) vertel verder hoe Lang Lang se gesig vreugde, pyn, vrede
en enige ander emosie wat hy deur die musiek wil kanaliseer, uitstraal. Leung (2005) is heel
gevat: “If it’s a catharsis [the audience] wants, Lang Lang is more than happy to provide it.”
Alhoewel die gehore en sommige resensente hoogs beïndruk is met Lang Lang se
meelewendheid, is daar wel diegene wat geensins oortuig is nie. Bernard Holland (2005) is
een van die meer skeptiese kritici wat voel dat die visuele aspek van Lang Lang se spel in die
pad van die musiek staan:
[T]he wriggles of ecstasy, the stunned gazes into space, the smiles of complicity (you
and me, Frédéric; we understand each other). When Lang Lang has a hand free, he
conducts to himself. For a few listeners at least, it was a bit much. Everyone else
seemed to love it all […]. I hoped that what was being loved was not the show, but the
genuine talent that the show obscured.
McDougall (2005), daarenteen, is van mening dat puriste nie Lang Lang se flambojante
verhoogpersoonlikheid verstaan nie. Hy is oortuig dat hy hom op dieselfde wyse inleef
sonder ’n gehoor; totaal verdiep in “die teater van musiek”. Verder beweer McDougall dat
Lang Lang se interpretasies nie net uitdrukkings van gevoelens is nie, maar die gevoelens
self. Rideout (2003:33) is ook deur Lang Lang se speelstyl meegesleur. Hy voel dat sy
emosies gegrond is op ’n baie diep begrip van die musiek. Ook Montparker (2005:44) ervaar
Lang Lang se verhoogpersoonlikheid as gepas:
I didn’t experience a single gesture or note from this young, enthusiastic, and
extravagantly gifted pianist to be anything but honest and relevant to the music [...].
Yes, he played with his entire self, seemingly totally enveloped by the music. But for
me, that is a plus. Piano playing that stops at the fingers, or even at the hands, is at
best, limited [...]. The most natural pianists use their entire bodies in the process of
performance. [...] His playing reinforced my conviction that one of the most important
ingredients to the success of a performance is love. [...] Lang Lang [...] allowed the
music to possess him.
Die vraag wat noodwendig na vore kom, is die volgende: Is hierdie fisieke benadering van
Lang Lang se uitvoerings natuurlik, of word dit bloot vir effek aangewend? Zhou Guangren,
’n bekende pianis en onderwyser aan die Sentrale Konservatorium in Beijing, ken Lang Lang
sedert hy as ’n seuntjie daar studeer het (Guregian 2003): “He used to do it all the time, even
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when he was a child. This is all designed by his father. We [the faculty members] were all
against it. We told him not to do this stuff.”
In ooreenstemming hiermee is talle resensente oortuig daarvan dat Lang Lang se innemende
en charismatiese geaardheid as verhoogpersoonlikheid by die gehore swaarder weeg as sy
interpretasie van die musiek. So berig Brown (2004) dat hy ’n gehoor op hul voete kan dryf
deur charisma alleen en dat dit voorgekom het of dit presies was wat hy tydens sy Carnegie
Hall-debuut gedoen het. Brown skryf voorts dat Lang Lang gedurende die meer romantiese
werke buitengewone sensitiwiteit aan die dag gelê het. Nogtans kom hy tot die
gevolgtrekking dat nadat die applous vir die mees oppervlakkige Haydn-interpretasie ooit
gedawer het, daar aangeneem moes word dat niemusikale redes vir die gehoor se plesier
verantwoordelik was.
Kimberley (2009) is effens meer toegeeflik in sy siening:
The young Chinese pianist Lang Lang is no shrinking violet. The cherubic ecstasy on
his face as he plays might have been applied in the make-up mirror and his playing
can be wilful, eccentric and mannered. Showman? Charlatan? Perhaps, but the same
words were used to describe Chopin’s playing, so maybe Lang Lang and Chopin were
made for each other.
3.2 Lang Lang se klaviertegniek
Talle beskrywende woorde is al gebruik om Lang Lang se tegniese vaardigheid te besing:
formidabel (Anon. 2001; Guregian 2003); briljant (Tommasini 2002; Littler 2007:23); gelaai
soos ’n kragsentrale (Von Rhein 2002); verbysterend (Porterfield 2003); fenomenaal (Allison
2003); kolossaal (Von Rhein 2004), onberispelik (Brown 2005c); luisterryk (Kozinn 2004);
ontsagwekkend (Wallace 2005; Massarik 2009); verblindend (Roberts 2007; Platt 2009:16);
van die sterre (Scher 2008); vurig (Kosman 2008); ongeëwenaar (Lin 2008:24); verstommend
(Oestreich 2009); en vele meer.
Lang Lang se vingervaardigheid word telkens aangeprys. So verwys Kimmelman (2003) na
sy ongewoon rubberagtige en ratse vingers en Leung (2005) na sy elastiese hande. Brown
(2004) en Leung (2005) besing sy uitsonderlike en verbysterende vaardigheid. Von Rhein
(2007) berig oor die kristalagtige deursigtigheid van sy vingerwerk en Cameron (2005) oor sy
glinsterende passasiewerk. Lin (2008:24) skryf dat hyy speel asof hy elf katvingers het wat
hom volkome beheer oor die klavier gee.
Krag en uithouvermoë agter die klavier is ook ’n eienskap waarvoor Lang Lang bekend
geword het (Brown 2005a; Kosman 2008; Remnick 2008; Song 2008:28; Kimmelman 2009;
Lebrecht 2009).
Daar word egter ook dikwels kommentaar gelewer op Lang Lang se neiging om sy
vaardigheid en krag agter die klavier te misbruik. So skryf Song (2008:28) dat hy ’n
bombastiese en onmoontlik vinnige speelstyl het; en Kosman (2008) voel dat hy vir die
bombastiese mik: “Notes, scales and chords flew thick and fast through the air.” Ook Cantrell
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(2008) verwys hierna: “Subtlety is not Mr. Lang’s forte. With Liszt’s chattering and booming
octaves sometimes pounded within inches of the Steinway’s life”. Hierdie eienskap van sy
spel het aan hom die bynaam “Bang Bang” besorg (Remnick 2008; Kimmelman 2009;
Lebrecht 2009).
Lang Lang is egter een van die weinige virtuose wat oor die vermoë beskik om net so
sensitief en sag as opwindend en hard te speel. Hierdie vermoë het al vele lofuitinge ontlok.
Tommasini (2002), Brown (2003), Mangan (2004) en Kimberley (2009) is beïndruk deur sy
beheer oor delikate kleure en skakerings. Lin (2008:24) voel dat sy unieke klankkleure ’n
uitsonderlike, verbeeldingryke en dikwels dromerige kwaliteit aan sy spel verleen. Oestreich
(2004), Kozinn (2007), Evans (2008) en Dervan (2010) is almal van mening dat sy spel op sy
mees indrukwekkende is tydens sagter oomblikke, “when his touch on the keys was so light
that he scarcely seemed to touch them at all” (Evans 2008). Kozinn (2002) en Cameron
(2005) is ingenome met die suiwer- en helderheid van sy klankkleure. Brown (2003; 2007)
merk op dat sy meesterskap oor dinamiek “magic moments” en “sounds of wonder” tot
gevolg het. McDougall (2005) beweer selfs dat die klankkleure wat uit Lang Lang se
Steinway voortkom, normaalweg as buite die klankmoontlikhede van die klavier beskou
word. Montparker (2005:44) skryf voorts dat Lang Lang ooglopend baie aandag aan hierdie
aspek van sy spel skenk en dat hy die produksie van elke noot met liefde en aandag tot aan
die einde beheer. Stearns (2007) ervaar hierdie eienskap van sy spel as ’n welkome “wideeyed awareness of the music’s greatness with playing that aspires to a lofty beauty”.
Die talle verwysings na sportmanskap in Lang Lang se pianistiek kan nie misgekyk word nie.
Sy pianistiese samestelling is al beskryf as atleties (Kosman 2009; Pomfret 2009) en
gimnasties (Kimmelman 2009). Lambert (2008) skryf verder dat Lang Lang bekend is as ’n
pianistiese sportman wat die klavier op ’n sterk fisieke wyse benader. Remnick (2008)
vergelyk hom met ’n kampioenresiesperd: “running through the breakneck passages with no
more effort than a champion racehorse rounding a corner. This was just the sort of bravura
piece and hyper-public occasion of which he had become a master.”
Volgens Sachs (1982:7) word die virtuoos tradisioneel nie as intellektueel beskou nie: “Many
of the world’s foremost virtuosi are commonly believed to occupy an artistic rank somewhere
between that of the escape artist and that of the trained seal.” Na aanleiding van die
sportmanbenadering in sy spel word Lang Lang in ooreenstemming met hierdie tradisionele
siening van die virtuoos bestempel as ’n persoon gedryf deur sy emosionele instinkte (Brown
2007; Church 2008; Tommasini 2008) en nie deur sy intellek nie (Brown 2007; Church
2008).
Uiteindelik is die meeste resensente dit eens dat Lang Lang as virtuoos ’n gekonfyte
vertoonkunstenaar is. Brown (2005a) berig soos volg:
Virtuoso panache? Plenty. As he launched upon two of Rachmaninov’s Op 23
Preludes, it was as though he’d just hoisted a placard: “It’s showtime, folks!”
Thunderous cascades; brute force in the lowest octave; darting fingers worked to the
bone; brilliance times ten. As for interpretation, no boat is rocked or feathers ruffled;
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Lang Lang gives us straightforwardly romantic piano playing, free of the deep
insights time and experience bring, but shimmering with surface delights.
Vele ander resensente stem saam. Leung (2005) en Schwartzkoff (2010) tipeer Lang Lang as
’n vertoonkunstenaar en Kimmelman (2003) en Oestreich (2004) noem hom ’n “showboat”.
Guregian (2003) beskou sy vertoonkunstenaarskap as vreemdsoortig en Kosman (2008) as
uitspattig. Holland (2006) verwys na sy onbeheerste virtuositeit, Guerrieri (2009) na sy
waagduiwelneigings, Kimberley (2009) en Kozinn (2007) noem hom ’n vuurvreter;
Tommasini (2008) beskryf hom as ’n onbetwisbare virtuoos met witwarm energie; Kozinn
(2007) tipeer hom as Dionisies; en Von Rhein (2009) noem hom ’n supervirtuoos wat vuur
blaas. Scheinin (2007) gaan so ver om te skryf: “There’s no disputing that Lang [...] is
swimming in technique; he can do anything. The crime is that he chooses to do so little.”
3.3 Lang Lang se interpretasies
Daar is verskeie eienskappe van Lang Lang se interpretasies wat keer op keer in sy
mediadekking uitgesonder word.
’n Eienskap van sy spel wat baie kritiek uitlok, is sy keuse van tempo. Met sy uitvoerings van
virtuose werke trek hy weg in dolle vaart, terwyl hy die meer romantiese en sentimentele
werke te stadig uitvoer. So betreur Brown (2006) die lot van Chopin se Derde Klaviersonate
wat deur stadige tempo’s en slordige pedaalgebruik geruïneer is, en Allison (2003) beweer
dat Lang Lang bloot gewys het dat hy Balakiref se Islamey twee keer so vinnig as enigiemand
anders kan speel: “So what? At double speed we got half the music. His flashy technique may
have left jaws on the floor, but ironically he drained all the wildness and passion away.”
’n Groot klagte aangaande Lang Lang se tempokeuse is sy misbruik van rubato vir
sentimentele effek. French (2006:34–5) verwys na sy “cutesy taffy-pulling”:
Lang Lang proved himself the King of Lingering in Chopin’s Piano Concerto No. 1.
The first movement was like driving behind someone who speeds up (crescendo),
slows down (decrescendo), speeds up again, then suddenly turns without signalling.
Drives you nuts! And every decrescendo meant not just lingering but languishing. I
noted, “Get on with it, will you. Just get out of Chopin’s way, and let your gorgeous,
crystalline, elegant pianism have some meaning!”
Die Toronto Star (Anon. 2009a) bekla ook Lang Lang en die jazz-pianis Herbie Hancock se
gesamentlike “toffee-pulling contests” wat die gehoor agtergelaat het om die “sticky, gooey
mess” wat van Gershwin se Rhapsody in blue oorgebly het, te sluk. Platt (2009:16) vermoed
dat rubato vir Lang Lang beteken om elke keer wanneer ’n lopie in die regterhand die einde
van ’n maat versier, die tempo te vertraag. Brown (2005c) skryf soortgelyk dat Lang Lang se
interpretasie van Rachmaninof se Tweede Klavierkonsert trane gedrup het: “Or is it
molasses? [...] [T]he tempo of languorous Lang is king. The star pianist’s technique is
impeccable, as always; but to live comfortably with this interpretation [...] you need more
generosity of spirit and a sweeter tooth than I seem to possess.”
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’n Refrein met betrekking tot Lang Lang se interpretasies is dat hy sy gawe om dinamiek te
beheer, en veral sy vermoë om verskeie skakerings van pianissimo te produseer, vir effek
misbruik. Brown (2008) voer aan: “In his approach Lang Lang is clearly aiming for poetry,
tenderness, romantic beauty; but you can be poetic without turning notes into wilting
waterlilies or the plops of Disneyfied dewdrops.” Die Toronto Star (Anon. 2003a) voel dat
daar met Lang Lang se uitermatige gebruik van pianissimo fout gevind kan word:
[W]e all know that speaking softly is often more compelling than yelling at people.
But a bit too much understatement and over-reliance on articulating every short
musical phrase in the second movement (which was andante without the requested
con moto) stopped the overall momentum.
Dervan (2010) is ook van mening dat Lang Lang se gebruik van sagte toonkleure nie altyd in
die konteks van die musiek geregverdig is nie; sy frasering ly gevolglik onder sy oorgebruik
van pianissimo. Stearns (2007) skryf dat Lang Lang daarop uit is om die artikulasie van elke
frase ter wille van sy eie plesier te varieer. Kimberley (2009) voeg by dat hy by tye onwillig
voorkom om twee frases, en soms selfs twee note, sonder die byvoeging van een of ander
kleureffek te laat verbygaan.
Dit is duidelik uit vele skrywes dat Lang Lang se pianistiek uit kombinasies van vier uiterstes
bestaan: bombasties hard, sentimenteel sag, ’n halsoorkop pas en dromerige dralende
tempo’s. Brown (2009) som Lang Lang se interpretasies soos volg op: “Alternating between
percussive attack and the lyrical droop, Lang Lang’s fingers variously hammered, nodded
like a daffodil, or disappeared into the orchestra’s shrubbery.” Scheinin (2007) gaan selfs so
ver om te beweer dat Lang Lang ’n interpretatiewe resep het wat hy op al die werke wat hy
uitvoer afdruk:
Here’s how the recipe works: Begin with extra-crisp articulation and rhythm, an
almost martial alertness; then quickly melt things down with liquid trills and satin-soft
passage-work, stretching the time, lingering ever so lovingly over key phrases, played
at a triple-pianissimo hush, of course, and then pausing dramatically – at which point
Lang gasps a little or stares heavenward, before diving back into another round of the
same.
Scheinin is nie die enigste resensent wat na ’n “resep” verwys nie. Terauds (2008) beskryf
Lang Lang se byna “gepatenteerde benadering” tot interpretasie wat ’n paar basiese elemente
behels:
He makes soft passages even softer, capturing our attention by making us listen even
harder. He pauses between musical phrases, allowing the music to breathe. His
pianissimo caresses verge on the ethereal. Loud passages get extra punch with short,
sharp shocks to the keyboard. This adds rhythmic fire and also, frequently, a harsh
edge.
Scheinin (2007) skryf voorts dat alhoewel baie lede van die gehoor Lang Lang se tegniese
gemak en vol klank ooglopend bewonder het, daar fout is wanneer Liszt se Sesde Hongaarse
Rapsodie en ’n Chinese volksliedjie, “The moon chased by colorful clouds”, dieselfde begin
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klink: “Lang ran each through the same course, leaping in – back straight, chin held high –
with strength, pride, a sort of generic gallantry, then growing gauzy, moonlit, and ever so
peaceful.”
Dervan (2010) berig oor dieselfde verskynsel in Lang Lang se vertolking van Prokofjef se
Sewende Sonate. Alhoewel hy die Toccata met onvergewensgesinde geweld gespeel het, wat
die gehoor sonder twyfel tot oorgawe sou dwing, het hierdie “resep” die narratief van die
eerste beweging verlore laat gaan: “with a tendency to favour incident over plot, to glory in
the delight of the moment at the expense of the cogency of the whole. It’s an approach which,
like a Hollywood blockbuster, however exciting it may be, doesn’t have much to say.”
Kimmelman (2009) kom ook tot die gevolgtrekking dat hierdie tendense in Lang Lang se
interpretasie van Chopin se Tweede Klavierkonsert die algehele struktuur van die werk
ondermyn:
The way he took apart Chopin’s score made it into a jumble of hyped-up anecdotes.
Here he played super quietly, there super slowly [...]. Occasionally he came to a near
standstill, forcing the orchestra to crawl with him, so he could ravish a rubato. He
swooned and swayed as if possessed by the music [...] as if the audience needed little
parcels of exaggerated emotion and virtuosity to stay interested.
Kosman (2008) verwys na Lang Lang se oordrewe karakterisering van kort passasies: “Soft
passages were advertised as soft passages, as though there were exaggerated quotation marks
around them, and loud passages often sounded garishly loud. Even a simple scale [...] came
with the message ‘Check me out, I’m playing a scale now.’”
Vele ander resensente lug dieselfde beswaar. Von Rhein (2003) vind dat Lang Lang neig om
besonderhede ten koste van die algehele struktuur en natuurlike kragtige momentum te
beklemtoon. Brown (2007) verwys óók na ’n tekort aan voortstuwing en intellektuele
dryfkrag in Lang Lang se vertolking van Beethoven se Vierde Klavierkonsert.
Vele resensente is ontsteld oor Lang Lang se minagting van die teks van die werke wat hy
uitvoer. So skryf Harrison (2008:50) dat daar ná Horowitz en Lang Lang se virtuose
byvoegings nie veel van Liszt se Tweede Hongaarse Rapsodie oorgebly het nie. Al wat
behoue gebly het, was die asemrowende helderheid waarmee Lang Lang die mees
skrikwekkend ingewikkelde passasies uitgevoer het. Guerrieri (2009) lewer kommentaar op
Lang Lang se vrolike onverskilligheid teenoor die teks in sy uitvoering van Chopin se
Polonaise Op. 53 en dat dit by tye die ekwivalent van godslastering was. Dobrin (2009) is
soortgelyk ontstoke oor die wyse waarop Lang Lang en Herbie Hancock se genotsugtigheid
’n klug van Gershwin se oorspronklike en gesofistikeerde “Rhapsody in blue” gemaak het:
At one point, Lang Lang repeated a note an absurd number of times, mugged for the
crowd, and made the audience laugh. Hancock’s retort? He shot back with a cadenza
that was equally irrelevant. Early in the piece a baby in the audience let loose – a
sound pained enough to make you think that composers don’t roll over in their graves,
they come back as infants to object when their progeny suffer at the hands of bad
ideas.
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Nog soortgelyke voorvalle word in mediadekking oor Lang Lang se uitvoerings gevind.
Dervan (2010) berig dat hy in sy interpretasie van Beethoven se Sonate in C majeur Op. 2 nr.
3 basnote bygevoeg het en die skerpte van kontraste waarvoor Beethoven so bekend is,
afgewater het. Ook Lebrecht (2009) verwys na sy luidrugtige minagting van Beethoven se
verfyndhede.
Dit is interessant om op te merk dat Lang Lang (volgens Rideout 2003:33) voel dat respek vir
die komponis die belangrikste aspek van klavierspel is. Hy sê dat dit behels om die
instruksies in die teks na te volg en só die fundamentele struktuur van die musiekwerk aan te
leer. “It’s easy to lose sight of the structure when you play piano, because there is a lot to
think about. But if you do lose it, then you don’t have a good foundation for the piece, and
every measure you play sounds wrong!” Lang Lang gaan selfs so ver om te sê dat wanneer jy
’n stuk musiek uitvoer‚ jy nie meer jouself is nie, maar totaal in die denkwêreld van die
komponis versonke is (Leung 2005).
Die volgende stelling van Lang Lang is hier van belang. In sy outobiografie, Journey of a
thousand miles: My story (Lang en Ritz 2008:221; asook Rideout 2003:32), vestig Lang Lang
die aandag daarop dat die teks inderwaarheid onvolledig is in die sin dat hierdie teks geen
letterlike instruksies, soos byvoorbeeld die presiese krag wat op die klawers toegepas moet
word of die presiese emosionele impak van ’n rubato, verskaf nie. Volgens hom moet
uitvoerders as gevolg hiervan die teks “interpreteer” om sodoende die emosie in die musiek
uit te bring:
Playing music is not rocket science. It is poetry, romance. Musically, how do you
convey longing? Anger? Fear? Jubilation? Confusion? Clarity? You look at the text,
you look inside yourself, and you come up with an interpretation. Yes, that
interpretation is born out of something that has been written by someone you don’t
know; but your interpretation must be the genuine manifestation of something you do
know: human emotion.
Lang Lang gaan voort deur te konstateer dat die teks sonder hierdie emosionele inset van die
pianis soortgelyk is aan wiskundige formules:
But when you play, you use that knowledge [the text], and you put it into an
emotional environment. Then you know what to do, and you can let your emotion
come in. It’s like looking at a black and white photograph of a scene for a long time,
and then suddenly bringing in the color into it. (Rideout 2003:32)
Holland (2006) identifiseer Lang Lang se uitgangspunt in interpretasie as ’n oormatige klem
op virtuositeit (in hierdie geval in sy interpretasie van Beethoven se Eerste Klavierkonsert):
“The runs and flourishes existed for themselves. The bizarre accents said more about
freewheeling virtuosity than about order and architecture. No one could have imagined the
finale played so fast so clearly. Orchestra members panted furiously in pursuit.” Dervan
(2010) bekla ook die feit dat Lang Lang se virtuositeit ten koste van die musiek in Albéniz se
Corpus Christi en Sevilla geskied het. Oestreich (2009) voel in ooreenstemming hiermee dat
Lang Lang sy vertoonkunstenaarskap onnodig op Brahms se Eerste Klavierkonsert afgedruk
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het. Guregian (2003) bestempel sy interpretasies uiteindelik as stilisties eiesinnig en vulgêr.
Cantrell (2008): “This was vulgarity in excelsis.” Kosman (2008) kom ook tot die slotsom dat
Lang Lang se emosionele uitstortings die uitgangspunt in sy interpretasies is, en Crawford
(2009:35) dat sy optredes meer oor homself as superster as oor die komponis gaan. Terauds
(2008): “As it was in the days of Franz Liszt, Jan Paderewski and Ferrucio Busoni, a century
or more ago, a Lang Lang concert is all about him, not the composer.”
Kosman (2008) voel egter dat daar in beginsel niks verkeerd met vertoonkunstenaarskap is
nie en dat slegs ’n misplaaste estetiese purisme fout sou vind met die visuele opwinding van,
in dié geval, die ingeboude virtuositeit in Beethoven se klavierkonserte. Sy beswaar is egter
dat elke affek in Lang Lang se artistieke repertorium selfgesentreerd en berekend oorkom. In
ooreenstemming met Wimsatt en Beardsley se artikel “The intentional fallacy” verskil Lang
Lang se uiteindelike interpretasie met sy intensies deurdat hy beweer dat aandag aan
verantwoordelike interpretasie vir hom baie belangriker is as om te sien hoe vinnig of hoe
hard hy kan speel (Rideout 2003:34). Hy beklemtoon telkemale dat ’n balans tussen die
emosionele en die intellek in uitvoering van uiterste belang is (Rideout 2003:32; Anderson
2005:70; Lang en French 2008:204).
Lang Lang weerspreek homself dikwels in onderhoude aangaande sy uitgangspunt in
interpretasie. Die eerste hiervan is waar hy in ’n radio-onderhoud met Chadwick en Bates
(2004) sê dat dit sy uitgangspunt is om homself totaal in die musiek te verdiep en hiermee
saam die komponis te respekteer (in ooreenstemming met bogenoemde onderhoude met
Rideout 2003 en met Leung 2005), maar dan onmiddellik daarna sê dat hy steeds poog om
die uitvoering uiters “oorspronklik en persoonlik” te maak. Direk hierna verwys hy
(Chadwick en Bates 2004) weer na die “dialoog met die komponis” en dat indien hierdie
dialoog afwesig is, die gehoor die musiek moeilik verstaan. Dan huldig hy amper weer ’n
teenoorgestelde mening met die stelling dat die pianis nie ’n kopieermasjien is nie: “If we are,
we don’t need humans to play piano. That’s the importance of a live concert. You always
play slightly different. And I think if you really enjoy what you’re doing, then that shouldn’t
be a problem.” Ook in ’n onderhoud met Jacob (2009) voel Lang Lang dat die pianis wel eie
fantasieë moet hê, “otherwise everyone plays the same”.
Vir musici vir wie die gegewe op die bladsy van primêre belang is, is Lang Lang (Lang en
French 2008:136) se siening dat hy sy eie stempel wil afdruk op die musiekwerke wat hy
uitvoer, veral kommerwekkend:
I remembered unfailingly how to interpret certain pieces, which chords to emphasize,
when to be lighthearted or romantic or passionate. And as soon as I had memorized
those subtle things, I knew when and how to change the overall interpretation, adding
my own clarity, precision, and sensitivity – my own signature – to a piece.
Hiermee saam moet sy stelling dat hy self sy persoonlike besluite neem, ook as pianis,
beskou word (Zhao 2003).
Telkens kom dit uit Lang Lang se onderhoude na vore dat dit sy uitgangspunt as uitvoerder is
om die gehoor aan te raak (Leung 2005): “I love the audience, because I love the tension
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there. Because it seems like a lot of people watching, I mean, the creation of this wonderful
work. And then you are at the same time the interpreter. It’s like building a bridge to their
heart.” In ’n onderhoud met Chadwick en Bates (2004) noem hy weer eens dat dit sy
uitgangspunt is om die gehoor te roer:
[T]hen you make the music really flowing through their heart in a very natural way, I
think they will be appreciative of that and they will really think of today as a beautiful
day. Maybe they’ll be able to have a good dream for the next couple of days and good
feelings. And then if they have good feelings, you have better life.
In beginsel is daar geen fout daarmee as ’n pianis as tussenganger die essensie van die musiek
na die gehoor wil projekteer nie. Dit is egter duidelik uit vele resensente se kommentaar op
Lang Lang se spel dat hy lankal die skeidslyn tussen die pianis as tussenganger en die pianis
as vertoonkunstenaar oorgesteek het.
Fisher (2006) het hom wel gevra of hy nie die mantel van vertoonkunstenaarskap berou nie.
Hy het daarop geantwoord:
I like to be a showman and a musician at the same time. What I believe is that if you
have the technique then why not just do it? Why hold back? It’s not natural. But at the
same time music is not all about show. But when you play [sic] one concert you
cannot really judge a pianist. It’s like watching a football star playing for 20 minutes.
Lang Lang se antwoord op dieselfde vraag deur Morning Bulletin (Anon. 2009b) bevestig
wel dat sy uitgangspunt eerder dié van ’n vertoonkunstenaar as dié van ’n tussenganger is:
“In the end, everyone needs to be yourself, rather than what people think you are. [...]
[Otherwise] you live in the shadow of somebody else. [...] You limit yourself.”
Die volgende is van kardinale belang: Op die vraag of hy hom aan die negatiewe kommentaar
van kritici steur, antwoord Lang Lang (Church 2008; Lang en Ritz 2008:222) bloot:
I am who I am. People can write what they want. When I was younger, I did take
criticism seriously but it made things worse, because once you compromise your art,
you lose yourself. [...] I held my head high and kept playing. The offers kept coming
in, and I saw that, ironically, the criticism was helping. It made me controversial, and,
funnily enough, controversy sells.

4. Gevolgtrekkings
Die doel van hierdie artikel was om Lang Lang, die lieflingskind van hedendaagse klassieke
musiek, se unieke samestelling as uitvoerende kunstenaar te ondersoek. Verskeie aspekte wat
’n integrale deel van sy pianistiese mondering uitmaak, het in die voorgaande besprekings na
vore gekom:
Dit is vanselfsprekend dat enige konsertpianis oor ’n virtuose tegniek beskik, maar Lang
Lang se vingervaardigheid, krag en uithouvermoë en sy gawe om klankkleure tot in die
225

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012

fynste nuanses te manipuleer, geniet buitengewone aandag in mediadekking van sy
uitvoerings. As gevolg van sy opvallende virtuose tegniek word hy dikwels as ’n sportman
bestempel. Uiteindelik word hy alom nie net as ’n virtuoos beskou nie, maar as ’n volslae
vertoonkunstenaar.
’n Visuele benadering tot klavierspel is sedert die tyd van Franz Liszt en Anton Rubinstein ’n
algemene verskynsel. Wat Lang Lang egter van sy medevirtuose oor die eeue heen onderskei,
is nie bloot die teenwoordigheid van ’n visuele benadering in sy spel nie, maar eerder die
oorborrelende vreugde van sy musiekmaak wat hy na sy gehore projekteer. Samehangend
hiermee wyk sy konsertdrag af van die tradisionele swart swaelstertpak. Hy dra eerder
helderkleurige Tang-dinastie-pakke wat sinspeel op sy Oosterse afkoms. Dit wil voorkom of
Lang Lang se visuele aanbod net soveel bydra tot sy sukses as vertoonkunstenaar as sy
tegniese vaardigheid.
Resensente huldig nie dieselfde mening aangaande die wenslikheid van die invloed wat Lang
Lang se vertoonkunstenaarskap op sy interpretasie van musiekwerke het nie. Vele is dit eens
dat sy uitgangspunt om sy besondere beheer oor tempo en klankkleur ten beste te vertoon, die
samehangende struktuur van die werke wat hy uitvoer, asook tradisionele beskouings oor
stylkenmerke, ondermyn. Sy omstrede interpretasies word egter deur die publiek “vergewe”
omdat hy skynbaar soveel vreugde uit sy voordragte put.
Lang Lang se uitsprake aangaande sy benadering tot interpretasie is dikwels teenstrydig.
Maar hy berou geensins die etiket “vertoonkunstenaar” (“showman”) nie. Hy steur hom
geensins aan kritiek nie en is getrou aan homself in sy interpretasies. Hy kom uiteindelik tot
die gevolgtrekking: “Controversy sells.”
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“KODESA? Is dit ’n nuwe kopseerpil?” 'n
Ondersoek na die Afrikanervrou se politieke
ingesteldheid in die 20ste eeu.
Loraine Maritz
Loraine Maritz: Departement Geskiedenis, Universiteit Stellenbosch

Opsomming
In 1992, in die tyd toe die onderhandelinge vir ’n demokratiese Suid-Afrika aan die gang
was, het ’n artikel in Sarie, ’n Afrikaanse vrouetydskrif, verskyn, getitel: “Wat maak hulle by
KODESA?”. KODESA was ’n veelparty-konferensie om die oorgangsmeganismes na ’n
demokratiese Suid-Afrika daar te stel. Die inhoud en die toon van die artikel het daarop gedui
dat die skrywers aangeneem het dat Sarie-lesers nie net onkundig was oor die politieke
onderhandelinge nie, maar ook nie in politiek belanggestel het nie. Afrikaanse vroue was met
die herlewing van Afrikanernasionalisme ná 1902 soms, in hul rol as “volksmoeder”,
betrokke in die politiek. Ná 1948 het die Afrikanervrou polities afsydig geword. Dit was
grootliks as gevolg van die rol – dié van onderdanige vrou wat swyg in die openbaar – wat
patriargie en die kerk aan haar toegedig het. Sy moes dit wat belangrik was vir die Afrikaner,
beskerm en ook die jeug weerbaar maak. Sy het dus indirek ’n politieke funksie vervul. Ná
1990, met die beëindiging van apartheid en op pad na ’n demokratiese Suid-Afrika, is die
Afrikanervrou gelaat sonder haar tradisionele ankers: dat die Afrikaner, en blankes,
meerderwaardig is; dat Afrikaners ’n spesiale verhouding met God het en dat Suid-Afrika
regmatig aan die Afrikaner behoort. Die Afrikanervrou was sonder identiteit. Dit was hierdie
polities afsydige en identiteitlose Afrikanervrou wat die lesersmark van Sarie was en vir wie
die artikel geskryf is.
Trefwoorde: Afrikanervrou; Afrikaanse vrouetydskrif; politieke betrokkenheid;
Afrikanernasionalisme; Afrikaner-identiteit; volksmoeder; Kodesa; Sarie-tydskrif
Abstract
“CODESA? Is it a new type of headache tablet?” An investigation into the Afrikaner
woman’s political attitude during the 20th century.
During the time of negotiations for a democratic South Africa an article titled “Wat maak
hulle by KODESA?” (“What are they doing at CODESA?”) was published in 1992 in Sarie,
an Afrikaans women’s magazine. The Convention for a Democratic South Africa
(CODESA), launched in December 1991, was a multiparty conference held to decide on the
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transition process to a democratic South Africa. The introductory paragraph of the article
stated: “For some people it may sound like the name for a new type of headache tablet; for
others it may remind them of the thriller by Frederick Forsyth, the Odessa File. And most
people do not even know what CODESA stands for” (my translation).
The political climate that preceded the Sarie article was turbulent and for most South
Africans the future was filled with fear and uncertainty. Apart from the violence between the
African National Congress (ANC) and the Inkatha Freedom Party (IFP), white radicals posed
a real threat to the negotiating process. Two months before the article was published in Sarie
68,6 percent of whites voted in favour of the negotiation process during a referendum. These
events were widely publicised in the newspapers and on television.
It is thus highly unlikely that in May 1992 the readers of Sarie, whether to the left or the right
of the political spectrum, would have been unaware of CODESA and what it entailed. Yet the
content and tone of the magazine article suggested that the authors were of the opinion that
the readers of Sarie were not only ignorant about the political negotiations, but also not
interested in politics. Was this assumption acceptable?
This article aims to reach an answer to this question, by studying the political involvement of
the Afrikaner woman in the 20th century. The research was conducted through a literature
study of books, articles, unpublished master’s and doctoral dissertations and theses, and
internet sources on the Afrikaner, Afrikaner nationalism and Afrikaner women from as early
as 1932 until 2011.
After the defeat of the two Boer Republics during the Anglo-Boer War in 1902 there was a
gradual revival of Afrikaner nationalism. The belief that the Afrikaner volk was God’s chosen
people designated separate rolls for men and women in the Afrikaner family. It was a
patriarchal structure in which the role of men was primarily to be the instrument to
implement the will of God in regaining lost political power for the Afrikaner. Afrikaner
historians used the term “mother of the nation” (“volksmoeder”) to describe the role of
Afrikaner women during this period. As an obedient wife and daughter, her political role was
inside the home and to provide moral support. According to more recent interpretations of the
“volksmoeder” concept the Afrikaner woman was not passive in this role: she utilised it to
form an own identity, but always within the boundaries of patriarchal Afrikaner nationalism.
During 1915, after the Rebellion (1914–1915), 6 000 Afrikaner women organised a protest
march against the imprisonment of Rebellion leaders. During 1940 9 800 women marched to
the Union Buildings in Pretoria to protest against South Africa’s participation in the Second
World War. During both these marches thousands more women were represented through
signed petitions. It is not surprising that these marches did not receive much attention in
written records of Afrikaner history.
In 1915 Afrikaner women formed the National Women’s Party (NWP). Through this
organisation Afrikaner women supported the National Party (NP), Afrikaner nationalism and,
through carefully selected programmes, the Afrikaner cause. Afrikaner women in general did
not agitate for political rights and did not take part in the women’s enfranchisement
movement. However, through the NWP, political consciousness slowly gained ground.
Afrikaner men were reluctant to grant voting rights to women, but when the women’s vote
was needed to remove the entrenched black vote, they changed their policy and a women’s
enfranchisement campaign was launched. In 1930 white women in South Africa were granted
the vote.
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In the trade unions (particularly in the Garment Workers’ Union), on the fringe of
Afrikanerdom, working-class Afrikaner women represented the complete opposite of the
“volksmoeder” and played a very visible political role. However, it was really in the sheltered
environment of Afrikaner welfare organisations that Afrikaner women could apply their
political preferences by focusing on poor Afrikaners. During this period the Afrikaner
woman’s political voice was indeed heard, but it was sporadic and subdued.
Afrikaner nationalism triumphed in the 1948 election when the NP became the government
of South Africa – an Afrikaner government that could advance the interests of Afrikaners.
Despite this, Afrikaner women became almost completely politically indifferent and
withdrawn during the period of NP rule. This happened despite the second wave of feminism
(from the 1960s to the 1980s) in the Western world which focused on issues of equality, such
as an end to discrimination and cultural and political inequalities.
In Afrikaner families the role of patriarchy and the church, which imposed on her the role of
a submissive woman that kept quiet in public, was still very much evident. Afrikaner leaders
emphasised the Afrikaner woman’s femininity and the difference between men and women in
the public sphere and allocated her a supportive role behind the scenes. At home women
usually had enough influence not to feel oppressed. A woman’s political role was, as a
mother, to protect those values that that were important to the Afrikaner and to raise good
Afrikaner sons and daughters. She thus played an indirect political role. As Afrikaners
became wealthier, women had the choice to stay at home and with the help of domestic
workers she managed her household. With all this privilege the Afrikaner woman was
wrapped in a cocoon of comfort. There was no reason to be involved in politics.
Cracks in Afrikaner unity as represented by the NP were already appearing during 1969.
Afrikaners subsequently split into what was known as “verkramptes” (those that were more
conservative) and “verligtes” (those that were open to change, whether it was encouraging
English speakers into the NP or limited power-sharing with Indians and so-called coloureds).
As a result, by 1984 between 40 and 50 percent of Afrikaners moved their vote to the
Conservative Party (CP) and more than 42 percent of the support for the NP came from
English speakers.
The cornerstone of apartheid was based on what the Afrikaner believed to be a divine calling
as God’s chosen people and that racial discrimination was biblically founded. But during
1986 the Dutch Reformed Church declared racism to be a sin. In the same year the Afrikaner
Broederbond, the powerful secret organisation comprising Afrikaans-speaking Protestant
men, declared that in order to prevent anarchy, discrimination between races must be
removed.
The Afrikaner always had a common enemy to fight against for survival, whether it was the
British, the blacks, or communism. In 1988 the Soviet Union withdrew from Africa and a
year later the collapse of communism marked the end of the Cold War. In Namibia, where for
so many decades South Africa desperately tried to retain a foothold, the former enemy, the
South West Africa People's Organization (SWAPO), became the new government. And
during 1990 president F.W. de Klerk, the leader of the NP, unbanned the previously feared
ANC, Pan Africanist Congress (PAC) and the South African Communist Party (SACP) and
soon after that the NP became involved in negotiations to change South Africa into a
democracy – one in which the Afrikaner would be considerably in the minority.
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After 1990, with the demise of apartheid and South Africa on the way to democracy, the
Afrikaner woman was left without her traditional anchors – the beliefs that the Afrikaner, and
whites, were superior; that Afrikaners had a special relationship with God; and that South
Africa rightfully belonged to the Afrikaner. This loss of identity led to confusion and
eventually apathy and ignorance. It was this Afrikaner woman who constituted the readership
of Sarie and for whom the article “What are they doing at CODESA?” was written.
Keywords: Afrikaner woman; Afrikaans women’s magazine; political involvement;
Afrikaner nationalism; Afrikaner identity; volksmoeder (mother of the nation); Codesa; Sarie
magazine
1. Inleiding
In Mei 1992 het die Afrikaanse vrouetydskrif Sarie ’n artikel gepubliseer met die titel “Ons
grootste indaba. Wat maak hulle by KODESA?” (Du Plessis en Swanepoel 1992:42–3). Die
inleidende paragraaf verklaar: “Vir party mense klink dit soos die naam van ’n nuwe soort
kopseerpil; vir ander laat dit dink aan daardie spanningsroman van Frederick Forsyth, The
Odessa File. En die meeste weet nie eens waarvoor staan KODESA nie.”
Op daardie stadium was die onderhandelinge vir ’n nuwe demokratiese bestel in Suid-Afrika
aan die gang. Die persepsie van die artikelskrywers, Martie Swanepoel, joernalis van Sarie,
en Tim du Plessis, wat op daardie stadium grondwetlike beriggewer vir Nasionale Media
was, oor die onkunde of gebrek aan belangstelling van Sarie-lesers rondom hierdie
belangrike politieke gebeurtenis word in hierdie artikel nagespeur. Die politieke
gebeurtenisse wat die Sarie-artikel voorafgegaan het, word kortliks geskets om te illustreer
hoe belangrik die onderhandelinge by KODESA op daardie stadium vir alle Suid-Afrikaners
was. Die Sarie-artikel word ontleed om te bepaal of die inleidende paragraaf
verteenwoordigend is van die res van die artikel. Daarna word die historiese agtergrond ten
opsigte van die Afrikanervrou se politieke belangstelling ondersoek. Is daardie artikel dan
verteenwoordigend van ’n tydgreep in die Afrikanervrou se geskiedenis? Hier word nie
gepoog om ’n studie van Sarie te onderneem nie. Navorsing oor Sarie en ander
vrouetydskrifte is reeds deur navorsers soos Van der Vyver (1987), Rabe (1985), Slabbert
(1992) en De Vaal (2007) onderneem. Vir die doel van hierdie artikel is egter alle artikels in
Sarie wat handel oor politiek, bemagtiging en diskriminasie in die periode 1992 tot 1996
bestudeer.1

2. Die politieke toneel in Suid-Afrika, 1990–1992
Die voorbereidings vir die grondwetlike onderhandelings, wat reeds in 1990 begin het, het
talle struikelblokke ondervind, waarvan die nimmereindigende spiraal van geweld in 1991,
gekenmerk deur botsings tussen die African National Congress (ANC) en die Inkatha
Vryheidsparty (IVP), en die wantroue wat dit gesaai het, seker die belangrikste was. Op 16
Julie 1991 is die sogenaamde Inkathagate-skandaal oopgevlek, wat gedui het op die regering
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se ondersteuning van die IVP. Hierdie onthullings het die ANC se versoek vir ’n tussentydse
regering versterk.
In September 1991 het die verskillende partye die Nasionale Vredesinisiatief onderteken.
Hierdie verdrag het nie net die partye se begeerte na vreedsame verhoudings bevestig nie,
maar het ook tot meer begrip tussen die verskillende partye gelei. Maande se onderhandelinge
het op 20 Desember 1991 in die Konvensie vir ’n Demokratiese Suid-Afrika (KODESA) ’n
hoogtepunt bereik (Rantete 1998:173–4). KODESA was ’n veelparty-konferensie om die
oorgangsmeganismes na ’n demokratiese Suid-Afrika daar te stel. Twintig partye het dit
bygewoon. Die partye sou onderhandel oor fundamentele kwessies soos die reëlings vir ’n
tussentydse regering en grondwet; die opstel van ’n konsepgrondwet; magsdeling en stemreg.
Die pad na demokrasie sou egter nie met rose besaai wees nie.
Reeds tydens die opening van KODESA op 20 Desember 1991 is die strydbyl tussen die
ANC en die Nasionale Party (NP) opgeneem. President F.W. de Klerk, wat die verrigtinge
moes afsluit, het ’n onverwagte aanval op die ANC geloods en gesê dat die party nog nie die
gewapende stryd gestaak het nie. De Klerk het verwys na Umkhonto we Sizwe (MK), die
militêre afdeling van die ANC, wat toe nog nie ontbind het nie. Die ANC het later beweer dat
tydens die D.F. Malan-akkoord wat in Februarie 1991 deur die regering en die ANC
onderteken is, waartydens die ANC onderneem het om alle gewapende aksie te staak, ’n
geheime verdrag gesluit is wat gestipuleer het dat MK nie ontbind sou word voor die
onderhandeling na ’n demokrasie voltooi is nie. Die publiek het niks hiervan geweet nie en
die feit dat president De Klerk op ’n openbare geleentheid daarna verwys het, is deur Nelson
Mandela as verraad beskou. Mandela het woedend reageer en op ’n tweede spreekbeurt
aangedring. Hy het De Klerk daarvan beskuldig dat hy sy posisie misbruik het en dat hy die
vertroue in die onderhandelings verbreek het. Hy het vervolg: “Even the head of an
illegitimate, discredited minority regime, as his is, has certain moral standards to uphold.” De
Klerk het nooit die bestaan van ’n geheime ooreenkoms erken of ontken nie. Die wig wat
daardie dag tussen Mandela en De Klerk ontstaan het, het nooit geheel nie (De Klerk
1998:239–42; Terreblanche 2001:21). Die sukses van KODESA het aan ’n dun draadjie
gehang.
Die politieke partye wat besluit het om nie aan KODESA deel te neem nie, was die
Konserwatiewe Party (KP), die Herstigte Nasionale Party (HNP) en drie kleiner, radikale
swart partye, die Pan Africanist Congress (PAC), the Azanians People’s Organisation
(AZAPO) en die Black Consciousness Movement (BCM). Die afwesigheid van hierdie partye
en die eise van die IVP het gesorg vir gedurige kompromieë wat rondom die
onderhandelingstafel aangegaan moes word. Hierdie probleme sou KODESA tot aan die
einde ry.
Buite die onderhandelingsforum was daar ook baie verwikkelinge. Die gebrek aan
deursigtigheid oor wat tydens die geslote sessies gebeur het, tesame met die apatie wat deur
die regse vleuel en die PAC aangeblaas is, het emosies verhoog en spanning laat oplaai by
diegene wat geglo het dat hul regte uitverkoop word. Wit ondersteuning het weg van die NP
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na die regse vleuel beweeg en die radikalisering en groei van die Afrikaner
Weerstandsbeweging (AWB) het ‘n ernstige bedreiging vir die onderhandelingsproses
ingehou. Binne die Afrikanermilieu was die Afrikaners wat vir hervorming gestem het, die
“linkses” en die ander 30 persent het hulle as verraaiers gesien wat die land aan die swartes
wou uitverkoop.
President De Klerk was bekommerd oor hierdie verwikkelinge en het tydens die opening van
die parlement in 1992 die wittes verseker dat hulle nie in toekomstige grondwetlike
veranderings misken sou word nie. Op hierdie laat stadium het hy die kiesers dan ook belowe
dat hulle op ’n referendum kon besluit of hulle onderhandelings ondersteun, al dan nie. Toe
die NP kort daarna tydens ’n tussenverkiesing in Potchefstroom die setel aan die KP afstaan,
is die referendumdatum gefinaliseer. Die referendum het op 17 Maart 1992 plaasgevind, en
met ’n oorweldigende meerderheid van 68,6 persent het die kiesers ten gunste van die
onderhandelinge gestem (Rantete 1998:180).
Die wantroue en vrese het ook na die vroue oorgespoel. Dit was veral konserwatiewe wit
vroue wat nooit polities ingestel was nie, wat nou betrokke geraak het. Reeds op 24 Februarie
1990, ’n paar weke na De Klerk se verrassende aankondigings, is ’n vergadering van Dames
Aktueel in Bloemfontein, waarop die staatspresidentsvrou, Marike de Klerk, die spreker was,
erg ontwrig. ’n Regsgesinde vrou, ’n mediese praktisyn van Bloemfontein, het alles in haar
vermoë gedoen om die verrigtinge in die wiele te ry. Reeds voor die vergadering het sy ’n
stinkbom stukkend getrap, en tydens die vergadering het sy die staatspresidentsvrou só “met
aanvallende politieke vrae bestook” dat sy op ’n stadium deur ander stilgemaak moes word.
Sommige van die meer as 600 vroue wat die vergadering bygewoon het, het hul misnoeë
uitgespreek oor die “onwaardige gedrag” en gesê dat sy ’n “mooi geleentheid bederf en
misbruik het om die Staatspresidentsvrou in verleentheid te probeer bring” (Anon. 1990a:6;
Anon. 1990b, s.b.).
In haar toespraak het De Klerk op die voorval reageer en gesê dat sy begrip het vir mense se
vrese, onsekerheid en soeke na sekuriteit. Sy het verstaan dat politieke optogte en uitsprake
van leiers vroue ontstel het. Sy het vroue probeer gerusstel deur te sê dat blote wetgewing nie
sou veroorsaak dat taal en kultuur verswelg word nie. Die regering se optrede van twee weke
vroeër, naamlik die ontbanning van die ANC en PAC, het sy verduidelik deur te sê dat die
politieke situasie op daardie stadium onbevredigend was, aangesien miljoene mense in
vyandskap en opstand leef. Daar is ook melding gemaak van die internasionale isolering van
Suid-Afrika en die gevolglike ekonomiese implikasies. Sy het afgesluit met: “[M]nr. Nelson
Mandela regeer nie die land nie en die ANC is nie die enigste instansie waarmee die regering
sal onderhandel nie.” De Klerk het probeer om die regering se beleid en optrede te verdedig.
Haar poging om die ANC se belangrikheid as die hoofonderhandelaar te verminder, getuig
egter van politieke naïwiteit. Vir die regse Afrikaners was die NPse veranderings egter
revolusionêr en onaanvaarbaar (Anon. 1990a:6; Anon. 1990b:s.b.).
’n Bietjie meer as ’n jaar later was Marike de Klerk eregas by ’n funksie van die Bond van
Oud-Pukke en die Potchefstroom Universiteit se Dameskring. Tydens dié geleentheid moes
sy ook reageer op ’n insident ’n paar dae tevore in Ventersdorp, ’n regsgesinde sentrum. Die
240

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012

insident sou later bekend staan as die “Geveg van Ventersdorp” (Victory or violence s.j.). Die
gebeure op Ventersdorp is voorafgegaan deur talle botsings tussen die polisie en wit boere
nadat swartes op staatsgrond wat aan wit plase gegrens het, plakkershuise opgerig het. Toe
die Staatspresident aankondig dat hy ’n vergadering op Ventersdorp sou kom hou, het die
KP-beheerde stadsraad van Ventersdorp laat weet dat hy onwelkom is en ook toestemming
geweier dat die stadsaal vir die vergadering gebruik word. Die AWB en verskeie ander regse
groepe het besluit om die geleentheid te gebruik om hul saak te stel en van oraloor, van so ver
as Namibië, op Ventersdorp saamgetrek. Nadat hulle probeer het om die saal waar die
Staatspresident sou praat, binne te gaan, is hulle deur polisie gekeer; chaos het gevolg. In die
daaropvolgende gevegte is drie AWB-lede dood en 43 polisiemanne en AWB-lede en 15
swartes gewond. Hierdie voorval dui op die erns waarmee die regse wittes die verandering
teengestaan het (Anon. 1991:3).
Marike de Klerk het op ’n baie persoonlike wyse op die insident gereageer en haarself by die
“saak” ingesluit toe sy gepraat het. “Ná Vrydagaand het ek gedink hoekom doen ons dit?
Hoekom verdra ons dit? Ons doen dit omdat ons glo dat dit reg is.” Sy het voorts die regering
se optrede as ’n goddelike opdrag vertolk: “As ’n mens opkyk na die berge ‘vanwaar ons hulp
kom’, lui die antwoord altyd dat jy horisontaal moet kyk na jou medemens. Dit is die
boodskap van die Kruis. Dit is die roeping en die opdrag van die nuwe Suid-Afrika” (Anon.
1991:3). Die NP het apartheid as ’n goddelike opdrag gesien, en op daardie stadium het mev.
De Klerk die NPse veranderingsbeleid ook met ’n ietwat onduidelike Bybelse vergelyking
regverdig. Dit was uitstekende politieke taktiek, want die Afrikanervrou is oor die algemeen
diep gelowig en sou weer oor daardie woorde gaan nadink. Moontlik sou sommige besef het
dat dit nasionalistiese retoriek was.
In die weke voor die referendum het meer as 220 swart mense in township-geweld gesterf.
Sommige ontleders het die geweld toegeskryf aan die algemene gevoel van paniek. Ander het
gesuggereer dat dit wit ekstremiste is wat die geweld aangeblaas het om verwerping van die
referendum aan te moedig. Mandela het nie hierdie ronde geweld aan die regering toegeskryf
nie (Terreblanche 2001:21).
KODESA 1 het vyf werksgroepe gestig om die weg te baan vir ’n tweede voltallige
konferensie, KODESA 2, wat vanaf 15 Mei 1992 gehou sou word. Na drie dae van KODESA
2 het dit duidelik geword dat daar onoorkombare verskille was. Die ANC wou ’n kort periode
voor die verkiesings hê, maar die NP wou ’n meer gespesifiseerde en uitgerekte proses hê
voordat hulle die mag oorhandig. Voorts het die regering en die IVP geëis dat 75 persent van
die verteenwoordigers die nuwe grondwet moes bekragtig. Ook rondom die kwessie van
minderheidsregte was daar wesenlike verskille. Daar was geen aanduiding dat die regering
die dooiepunt wou verbreek nie; niemand wou toegee nie. Chris Hani, die sekretaris-generaal
van die SAKP, het die afgevaardigdes toegespreek en geëis dat dit tyd is dat die regering exitgate; die regering kan nie meer die toekoms van die land dikteer nie – die massas in die straat
sal dit doen (Rantete 1998:181).
Die politieke klimaat wat die Sarie-artikel voorafgegaan het, was onstuimig en die meeste
Suid-Afrikaners was met vrese en onsekerheid gevul. Te midde van hierdie politieke
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onbestendigheid het die hoop van miljoene Suid-Afrikaners op die onderhandelaars gerus.
Daar was verwagtinge dat na die swaarkry daar verandering sou kom. Daar is veral gehoop
dat die geweld sou eindig. Hierdie gebeure is daagliks in koerante gepubliseer en op televisie
gebeeldsend.

3. Die Sarie-artikel: “Wat maak hulle by Kodesa?”
Dit is dus feitlik onmoontlik dat Sarie-lesers, hetsy links of regs van die politieke spektrum,
in Mei 1992 onbewus sou wees van KODESA en van alles wat dit behels het, al sou hulle nie
in politiek belanggestel het nie. Juis om hierdie rede was ’n artikel met die titel: “Wat maak
hulle by KODESA?” (Du Plessis en Swanepoel 1992:42–3) so vreemd. Dit is van die begin
af duidelik dat die skrywers van die artikel aangeneem het dat hulle lesers nie erns met
KODESA het nie, of oningelig is:
Vir party mense klink dit soos die naam van ’n nuwe soort kopseerpil; vir ander laat
dit dink aan daardie spanningsroman van Frederick Forsyth, The Odessa File. En die
meeste weet nie eens waarvoor staan KODESA nie.
Die skrywers het op ’n speelse trant voortgegaan:
Die Konvensie vir ’n Demokratiese Suid-Afrika is vir baie mense een van daardie
dinge waaroor hulle voel: iets sê vir my dis belangrik, maar dis so ingewikkeld (en
vervelig) dat hoe minder ek daarvan hoor en sien, hoe beter. Amper soos sekere
vrouens voel oor ’n sportgebeurtenis soos die Curriebeker-eindstryd waaroor mans
heeltemal gaande kan raak, maar wat vir hulle, heeltemal tereg, nie die einde van die
aarde is nie.
Dié speelse, maar ook aanmatigende en neerbuigende, toon is deurgaans in die artikel
gehandhaaf. Hulle het die vroue wat nie veel van KODESA geweet het nie, laat goed voel –
dis reg as KODESA hulle nie opgewonde laat nie, want dit is net so onbelangrik as ’n
rugbywedstryd, dit is eintlik ’n “simboliese kletsklub” of ’n “familieberaad” na ’n
“familietwis” waar almal dan “saam gaan sit en sake uitpraat”.
Die lesers is ingelig oor die blomme op die tafels, hoeveel water gedrink is, die kleredrag van
die afgevaardigdes, die koekies met teetyd, en baie oorsigtelik watter belangrike mense daar
is. Geselekteerde inligting wat volgens die skrywers die lesers sou interesseer.
Die lesers wat dan kwansuis niks sou weet van KODESA nie, is nie ingelig oor wat by
KODESA 1 besluit is nie en dat daar op 15 Mei 1992 met KODESA 2 begin is nie. Alhoewel
daar kortliks genoem word dat KODESA se doel is om op vreedsame wyse ’n nuwe
tussentydse regering daar te stel wat ’n nuwe verkiesing moet reël en dat daar werkgroepe en
komitees is, is daar geen besonderhede gegee oor waaroor daar beslissings geneem moes
word nie en wat die geskilpunte was in die “grootste politieke indaba” wat nog in die bestaan
van Suid-Afrika gehou is nie.
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Die skrywers het ook melding gemaak van die nuutgestigte Gender Advisory Committee
(GAC), wat KODESA-besluite gemonitor het ten opsigte van die implikasies wat dit vir
vroue ingehou het. Die Afrikaanse vertaling, Geslagsake-Advieskomitee, klink vir hulle soos
’n komitee waarop dr. Ruth (’n sielkundige wat in die Afrikaanse gesinstydskrif Die
Huisgenoot oor verhoudingsprobleme adviseer) behoort te sit. Volgens die skrywers betwyfel
manlike afgevaardigdes die waarde van GAC, wat aanvanklik onder voorsitterskap van ’n
man vergader het. Hul mening is dat vrouesake meer baat sal vind by vroulike afgevaardigdes
soos Frene Ginwala. Hulle erken egter: “Die vroue het nietemin met GAC iets bereik wat
feitlik geen aksiegroep in die land tot dusver kon regkry nie: om ’n saak wat streng gesproke
nie polities/grondwetlik van aard is nie, by KODESA aanhangig te maak”. Die skrywers sê
dus direk vir Sarie-lesers dat vroueregte nie aanvanklik op die agenda van KODESA was nie,
nie belangrik was nie en eintlik nie daar hoort nie.
In die artikel word geen melding gemaak van spanning of probleme voor en tydens die twee
KODESAS wat telkemale tot die uitstel van datums gelei het nie, dat geskille nie in die
werkgroepe opgelos is nie, en van agterdog wat voortdurend besluitneming gekelder het nie.
Daar word eerder ’n rooskleurige prentjie geskets van gemoedelike “manne” wat met
teekoppies in die hand grappies vertel. Die erns van die samesprekinge vir vreedsame
naasbestaan in Suid-Afrika word glad nie aangeraak nie. Die skrywers meld onder andere dat
alhoewel enige Suid-Afrikaner met ’n voorstel na KODESA mag gaan, “is die kanse goed dat
daar niks van sal kom nie”.
Hierdie artikel in Sarie het amper te laat verskyn, want ’n maand later, ná die Boipatongslagting in Junie 1992, waartydens lede van die IVP 46 inwoners van Boipatong vermoor het,
het KODESA 2 verbrokkel. Die ANC het die regering van aandadigheid beskuldig en die
onderhandelingstafel verlaat.
Wie lees die Sarie? Toe Sarie (Marais) in 1949 gestig is, aanvanklik as alternatief vir die
sensasiewekkende Rooi Rose, het die destydse hoofbestuurder van Naspers, dr. Chris
Albertyn, die teikenlesers as “die ontwikkelde Afrikaanse vrou en dogter” identifiseer
(Slabbert 1992:198).2
Van meet af aan was Sarie anders as ander vrouetydskrifte – sy het tot 1994 manlike
redakteurs gehad (De Vaal 2007:53). Vermoedelik was dit die rede hoekom die wêreldwye
golf van feminisme in die sewentigerjare nie in Sarie weerspieël is nie. Slabbert (1992:200)
merk op: “Die Sarie van die sewentigerjare is intens bewus van haar eie belewenis van
vrouwees in al sy verskillende aspekte, maar sy is koud gelaat deur die beweging wat vroue
oor die hele aarde geraak het.” Daarteenoor was Fair Lady in die apartheidsjare sosiopolities
betrokke en het dit onderwerpe soos die noodtoestand, sterftes van swart kinders op die
platteland, sensuur en diensplig aangedurf (De Vaal 2007:53).
Alhoewel Sarie nie dikwels politieke artikels geplaas het nie, is daar tog sedert die
sewentigerjare al meer leesstof vir die beroepsvrou geplaas en is onderwerpe soos feminisme
en politiek bespreek (Van der Vyver 1987:185).
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As daar dan wel soms artikels met ’n politieke inhoud geplaas is, waarom is daar van meet af
aan deur die skrywers van die genoemde artikel aangeneem dat Sarie-lesers so oningelig sou
wees oor hierdie belangrikste politieke gebeurtenis? Was hul aanname geregverdig of nie?
Het Afrikanervroue dus nie in politiek belanggestel nie?

4. Die politieke agtergrond van die Afrikanervrou
Hermann Giliomee het in 2003 die stelling gemaak dat Afrikanervroue in al die belangrike
politieke ontwikkelings van die Afrikaner se geskiedenis ’n rol gespeel het (Giliomee
2003:1). Tot ongeveer 1902 kan daar inderdaad enkele voorbeelde aangedui word waar die
Hollands/Afrikaanse vrou haar op die politieke toneel begeef het. Maar afgesien van die
(grootliks onsuksesvolle) pogings tydens die Anglo-Boereoorlog om mans te motiveer, was
die vrou se politieke rol minimaal.
Tydens die eerste vier dekades van die 20ste eeu het die veranderende politieke, ekonomiese
en sosiale toneel in Suid-Afrika ’n groot invloed op die Afrikanervrou gehad.
Afrikanernasionalisme en die armblankeprobleem wat deur die Groot Depressie vererger is,
het nuwe uitdagings en rolle aan die Afrikanervrou toegedeel.
4.1 Tot 1940: Die Afrikanervrou as aktiewe nasionalis?
Na 1902 en die herlewing van Afrikanernasionalisme word die term volksmoeder gebruik om
die Afrikanervrou van daardie periode te beskryf. Die “volksmoeder” as moeder-in-diensvan-die-Afrikanervolk, óf die vrou as moeder-van-die-Afrikanervolk, hoe daar ook al na
verwys word, word gebruik om die Afrikanervrou se rol in die samelewing in die 20ste eeu te
verklaar. Hier word gedink aan haar aandeel in die versterking van Afrikanernasionalisme en
(met die oog op hierdie navorsing) haar politieke rol.
Elsabé Brink ondersteun die aanklag dat dit ’n manlik-gemanipuleerde rol is (1990:279). Sy
beweer dat mans die skeppers van die “volksmoeder”-ideologie was en dat dit saamgeval het
met die herlewing van Afrikanernasionalisme (1990:279). Volgens Brink het manlike
Afrikanerhistorici, soos Willem Postma in Die boervrouw, moeder van haar volk, en Eric
Stockenström in Die vrou in die geskiedenis van die Hollands-Afrikaanse volk, die
Afrikanervrou as “volksmoeder” histories fundeer.
Alhoewel die Afrikanerman se rol primêr was om die instrument te wees wat die wil van God
implementeer het, is die Afrikanervrou, alhoewel onderdanig, veredel en gesien as die bron
van morele versterking. Veral met verwysing na die Voortrekkervrou en die vroue in die
Boereoorlog, is die vrou met teenstrydige kwaliteite voorgehou: aan die een kant was sy
sterk, met ’n veggees en uithouvermoë, maar aan die ander kant het sy eienskappe soos
weerloosheid, delikaatheid en verfyndheid besit. Sy het reinheid simboliseer en daarmee
saam ook rassesuiwerheid bewaar en krag en dapperheid tydens moeilike tye openbaar.
President M.T. Steyn het tydens die opening van die Vrouemonument verwys na die “krag
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van swak vroue wat sulke heldinne kon oplewer”. Sy was die vrou aan wie God die taak
toevertrou het om Afrikanerkinders groot te maak en om die jonger geslag met die liefde vir
hul taal en kultuur te inspireer. Die ideale vrou sou ook haar volk, net soos ’n moeder haar
kind, koester (Moodie 1975:17; Cloete 1992:48–9). Die “volksmoeder” is deur
Afrikanernasionalistiese historici veredel – ’n beskrywing wat inderdaad nie vergesog is nie,
want tydens die vrouestemregkwessie is dit weer deur Afrikanermans gebruik om hul afkeer
te regverdig.
In meer onlangse navorsing word die “goedkeurende” hand van die vrou in die diskoers
gesien: sy het dit aanvaar en daarop voortgebou.
Daar is ook die vertolking dat sy dit self geskep het. Louise Vincent ontleed die Nasionale
Vroueparty (NVP) en die Klerewerkersunie om te bewys dat Afrikanervroue aktiewe agente
van nasionalisme was (1997, veral hoofstukke 5–7). Ook Marijke du Toit (1996:352–3) het
bewys dat welsynsverenigings soos die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACVV) en
die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF), wat tradisioneel nie as “polities” beskou is nie,
deur Afrikanervroue tot voordeel van die groei van die Afrikanervolk gebruik is, en dus as
polities gesien kan word. Hulle het die Afrikanervrou se rol as moeder polities en etnies tot
die “volksmoeder”-model omvorm. Alhoewel Afrikanervroue, spesifiek die ACVV-vroue,
hulle volgens Du Toit versigtig van die stemregbeweging distansieer het, het hulle
wegbeweeg van die tradisie dat die vrou in die huis moet bly, en hul plek in die openbare
arena bevestig.
Lou-Marie Kruger se gevolgtrekking is meer gebalanseerd. Sy meen (1991:338) dat dit in die
belang van Afrikanernasionalisme was dat mans sekere identiteite en rolle vir Afrikaanse
vroue geskep het ten einde belangrike funksies te vervul. Terselfdertyd was vroue, beïnvloed
deur Afrikanernasionalisme, aktief in die vorming daarvan. Terwyl hulle aan die
antifeministiese diskoers van Afrikanernasionalisme onderworpe was, was hulle mobiel in
die diskoers en het hulle altyd nuwe moontlikhede geskep. Kruger ontken dus dat vroue in die
diskoers passief was, maar voer aan dat hulle aandadig was aan die vorming van hul eie
identiteite en rolle. Hierdie rolle het egter altyd binne ’n groter sosiale realiteit gebly, naamlik
binne die perke van die patriargale diskoers van Afrikanernasionalisme, en kon nooit enige
werklike bevryding of bemagtiging aan die vrou beloof nie. Daar moet met Grundlingh
(2002:32) saamgestem word dat die konsep volksmoeder vloeibaar is, dat dit inderdaad nie in
yster gegiet is nie. Wat seker is, is dat toe Afrikanernasionalisme gedurende die 1930’s stoom
opgetel het, dit die vrou se stem verdoof het en sy ingeperk is in die rolle wat
Afrikanerpatriargie gepas het.
Die stemregveldtog is hoofsaaklik deur Engelssprekende vroue gevoer, maar daar was tog
heelwat Afrikanervroue wat voorstanders van vrouestemreg was. 'n Voorbeeld is die vroue in
die familie van president M.T. Steyn. Die familie se verblyf in Europa kort na die AngloBoereoorlog het hulle aan progressiewe invloede blootgestel. Tibbie Steyn was in aanraking
met feministe soos Emily Hobhouse en dr. Aletta Jacobs van Nederland, wat aktiewe
propagandiste vir vrouestemreg was. Die gevolg was dat die Steyn-dogters, Gladys en
Emmie, hulle reeds op vroeë ouderdom (Gladys reeds op 11-jarige ouderdom) met die
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vrouestemregbeweging vereenselwig het. Dit was egter 'n progressiewe houding onder
Afrikanergeledere, want die meer konserwatiewe Afrikanervrou het op daardie stadium nog
gewillig by die sterk partriargale strukture van die Afrikanersamelewing, waar die man die
vrou se voog was en dus namens haar moes stem, ingepas. Hierdie vroue het geglo dat nie die
parlement nie, maar wel die huis, die plek was om euwels te bestry. Volgens hierdie vroue
was "die vrou se ware lewenskrag haar huis [...] haar goddellike roeping moederskap!"
(Truter 1997:12, 107–8).
Alhoewel kritiek uit Afrikanergeledere teen die vrouestemreg uiteenlopend was, het dit
hoofsaaklik op twee hoofbesware neergekom: eerstens die pedestal- (voetstuk-) gedagte dat
die vrou ’n verhewe posisie beklee en dat toetrede tot die openbare lewe haar daarvan sal laat
tuimel; tweedens die Bybelse verklaring dat die vrou as moeder onderdaning moet wees.
Hierdie besware het veroorsaak dat die meeste Afrikanervroue nie vir politieke regte gevra
het nie.
Die Rebellie wat tussen 1914 en 1915 plaasgevind het, het politieke spanning en verdeeldheid
tot gevolg gehad. Die inhegtenisneming van die rebelleleiers het die simpatie van vroue
dwarsoor die land aangegryp. ’n Dameskomitee is in Pretoria gestig om rebelleleiers wat in
die Sentrale Gevangenis opgesluit was, by te staan en hul lot so ver moontlik te versag.
Hierdie komitee het op aandrang van Hendrina Joubert, die eggenoot van genl. Piet Joubert,
besluit om ’n vroue-optog te reël om vir die loslating van die rebelleleiers te pleit. ’n Oproep
is in koerante gedoen dat elke dorp ’n komitee moet stig om afgevaardigdes te kies en petisies
vir ondertekening te sirkuleer. Die resultaat was oorweldigend (Van Rensburg1996:115).
Op 4 Augustus 1915 het 6 000 afgevaardigdes, wat 65 000 vroue uit alle dele van die land
verteenwoordig het, en gewapen met 40 000 handtekeninge, na die Uniegebou gestap. ’n
Versoekskrif is aan die Goewerneur-generaal voorgelê, maar hy het nie die konstitusionele
mag gehad om op te tree nie. Die rebelle se strawwe is later verminder: genl. Christiaan de
Wet is reeds in Desember op parool vrygelaat en die ander politieke gevangenes binne ’n jaar
(Malan 1975:42). In die woorde van Hendrina Joubert: “De dochters van Zuid-Afrika zijn
ontwaakt!” (Van Rensburg 1996:115). Dit was die eerste massabeweging van Afrikaanse
vroue.
In watter mate die vroue-optog gehelp het om die strawwe te verkort is onduidelik, aangesien
die eerste minister, Louis Botha, as voormalige Boeregeneraal baie simpatie met die
rebelleleiers gehad het. Volgens Tibbie Steyn het Botha die vroue-optog as ’n politieke set
gesien waaruit die NP “politieke munt” geslaan het (Truter 1997:139). Daar is dus reeds deur
tydgenote vermoed dat vroue as “volksmoeders” ’n politieke rol vir die Afrikanersaak vertolk
het.
Voortspruitend uit die vroue-optog was die Helpmekaarbeweging wat in 1915 deur
ondersteuners van die Rebellie gestig is om die boetes en siviele eise wat teen die rebelle
ingestel is, te betaal. Vroue het hulle volle gewig by die fondsinsameling ingegooi en
sommige dorpe het selfs afsonderlik vrouetakke gehad. In die Kaapprovinsie is ’n Nasionale
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Vroueweldadigheidsgenootskap gestig en in Natal die Nasionale Vroue Helpmekaarvereniging (Malan 1975:45).
Nog ’n uitvloeisel van die vroue-optog van 1915 was die Nasionale Vroueparty (NVP), wat
in 1915 gestig is as vereniging waardeur vrouens hul politieke strewe, naamlik
Afrikanernasionalisme, kon uitleef. Alhoewel nie aktief betrokke in die formele politiek nie,
het die vroue deur sorgvuldige keuse van hul projekte die Afrikanersaak gesteun. ’n
Voorbeeld is die Moederfonds wat gestig is omdat hierdie vroue bekommerd was oor die
aantal Afrikanerkinders wat tydens geboorte gesterf het. Die vroue was ook betrokke by
“praktiese politiek” en het byvoorbeeld vir rasseskeiding, tweetaligheid en meer
werksgeleenthede gepleit. Volgens die grondwet was die doel ook welsynswerk, delging van
rebelleskuld en “om te waak oor die nasionale opvoeding van ons kinders”. Hulle het ook ’n
verkiesingsfonds ter ondersteuning van die NP gehad (Van Rooyen 1972:347–8).
Dat die NVP as hulp vir die NP opgetree het, is sonder twyfel waar. Vincent (1999a:8) maak
die stelling dat die NVP ’n stemregorganisasie was. Die NVP was egter nie aanvanklik ’n
stemregbeweging nie. Politieke bewustheid onder Afrikanervroue het geleidelik toegeneem,
met die gevolg dat daar in Transvaal mettertyd druk was om op die gebied van praktiese
politiek meer seggenskap te kry, en die vroue het hulle in ’n sekere mate met die
vrouestemregbeweging begin versoen (Stockenström 1944:292).
In 1929 is die NP met ’n groot meerderheid herverkies; in Maart 1930 het J.B.M. Hertzog die
vrouestemregwetsontwerp geloods, en op 19 Mei 1930 het dit wet geword (Van der Walt,
Wiid, Geyer en Krüger 1964:522). Dit is ironies dat Hertzog aanvanklik nie die stemreg aan
wit vroue wou gee nie, omdat hy dit dan ook aan die swart vroue sou moes gee, maar
uiteindelik het hy dit aan wit vroue gegee sodat hulle die verskanste swart stem kon uitstem!
Kort na die toekenning van die stemreg aan vroue is daar deur die NP voorgestel dat die NVP
met die “manneparty” moet saamsmelt. Alhoewel uiters onwillig, moes hulle uiteindelik
onder die druk van Hertzog swig. Hy het onder andere aangevoer dat indien nie, dit tot die
skeuring van die party sou lei (Malan 1975:50–3, 62).
Du Toit (1992:2) maak die stelling dat “the Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACVV )
demonstrates that women were not simply the ’volksmoeder’ figure-heads of Afrikaner
nationalism, but actively participated in its construction”. Die vraag wat ontstaan, is: Hoe het
die vroue van die ACVV, ’n Christelike welsynsvereniging, “politieke werkers” geword?
Die ACVV se teikengroep was die verarmde Afrikaner. Die ACVV het gedurende die
tydperk toe ekonomiese transformasie die sosiale samestelling van die
Afrikanergemeenskappe bedreig het, daarin geslaag om Afrikaanssprekendes in vroueondersteunende en kerkgesentreerde gemeenskapstrukture in te trek. Sodoende sou hulle
meer toeganklik vir nasionalistiese invloede in die openbare arena wees. Met die organisasie
se uitgebreide netwerk oor Kaapland het ACVV-vroue ’n belangrike rol in die transformasie
van die armblanke tot “ware Afrikaners” gespeel (Du Toit 1992:19).
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Hierdie vroue het geglo dat hulle ’n bydrae kon lewer tot Afrikanernasionalisme terwyl hul
organisasie onafhanklik van manlike beheer, of die patriargale gemeenskap, gebly het (Du
Toit 1996:361). Die ACVV se finansies en strukture was van die begin af onafhanklik van die
Nederduitse Gereformeerde (NG) Kerk, maar die kerk het toenemend druk op die
vroueverenigings geplaas om onder die sinode se beheer te kom. Die ACVV-leiers het dit
ervaar as ’n poging van Afrikanermans om beheer oor vroue uit te oefen, maar volgens
M.E.R. (M.E. Rothmann) wou hulle “onder suiwer vroue-leiding bly” (Du Toit en Krog
1994:22).
Tydens die Afrikaner Volkskongres van 1934 het die afvaardiging van die Federale
Vroueraad, die gekombineerde raad van die welsynsorganisasies van die toenmalige vier
provinsies, onder andere voorgestel dat alle welsynswerk in Suid-Afrika, hetsy regering,
kerklik, plaaslik of professioneel van aard, asook die Afrikaanse vroue-welsynsorganisasies,
moet koördineer en dat vroue op bestuursvlak daarby betrokke moet wees. Hul raad is
gevolg: manlike politici het, met insette van die NG Kerk, wel ’n afsonderlike departement
volkswelsyn gestig – maar sonder vroue aan die hoof – vroue kon welsynswerkers word,
maar is nie toegelaat om by staatsbeleid inspraak te hê nie (Du Toit 1996:359–60 en 362).
In die Klerewerkersunie,3 die militante vakbond vir die tekstielbedryf, het Afrikanervroue
belangrike posisies ingeneem en die tradisionele konsep van vrouwees geïgnoreer (Berger
1992:104).Die belangrikste poste is deur Afrikanervroue gevul: Anna Scheepers het in 1938,
op 24-jarige ouderdom, president van die unie geword, ’n pos wat sy effektief tot haar aftrede
in 1984 beklee het. Maggie Kruger was visepresident, Johanna Cornelius was die nasionale
organiseerder en haar suster, Hester, sekretaris van die Germistontak, om net ’n paar te noem
(Vincent 1999b:63). Vroue het geleer om selfgeldend op te tree en op verandering aan te
dring, met die gevolg dat vrouewerkers in die klerebedryf teen die laat 1930’s die
hoogsbesoldigste in die tekstielbedryf was (Brink 1987:198). Met hierdie optrede het hulle
direk in opstand gekom teen die patriargale konsep van die man as die broodwinner, want in
sommige gevalle was hulle selfs die enkelbroodwinners. Deur hulself tydens verskeie
geleenthede met die Voortrekkervroue en hulle veggees te vergelyk, het hulle indirek die
“volksmoeder”-ideologie herskryf: die eens onderdanige vrou het ’n vegter vir eie behoud
geraak (Brink 1990:289–90).
Met die 1938-eeufeesvierings van die Groot Trek, wat Afrikanernasionalisme geweldig
gestimuleer het, nog vars in die geheue, was baie Afrikaners ontevrede met Suid-Afrika se
deelname aan die Tweede Wêreldoorlog in Europa. Afrikaners as groep het nie die oorlog
geboikot nie, want meestal aangespoor deur geldelike oorwegings, was ongeveer die helfte
van die aktiewe magte Afrikaners. Daar was egter verskeie besware van Afrikanerkant, want
afgesien daarvan dat dit vir baie onaanvaarbaar was om aan die kant van Engeland te veg, het
die regering begin dwang toepas om sogenaamde vrywilligers te werf deur byvoorbeeld te
dreig met ontslag, verplasing of gedurige viktimisasie, wat baie met geen ander keuse gelaat
het as om te gaan veg nie.Ander besware was die verengelsing van die staatsdiens en
petrolrantsoenering.
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Op 22 Junie 1940 het altesaam 9 800 vroue in gelid na die Uniegebou geloop, waar aan die
Eerste Minister ’n versoekskrif met bogenoemde besware oorhandig sou word – 3 968 vroue
het telegramme gestuur en ’n verdere 3 829 vroue se handtekeninge is op petisies ontvang
(Anon. s.j.). Daar word beweer dat die optog spontaan gereël is – dat in die kort tydjie vanaf
die eerste vergadering op 17 Junie tot die optog self op 22 Junie, alle reëlings met die hulp
van die Afrikaanse pers getref is. Daar is beklemtoon dat die betoging totaal ontbloot moes
wees van enige politieke kleur en in ’n gewyde atmosfeer moes plaasvind.
Dit is baie moeilik om agter die werklike dryfveer van die vroue-optog van 1940 te kom. Het
hierdie duisende vroue gedwee in gelid gestap op bevel van die mans of was hulle
selfgedrewe? Hierdie blatante politieke optrede, waarin so ’n groot getal vrouens in ’n
protesoptog deelgeneem het, het weinig vermelding in die geskiedenisboeke gekry.
Aan die einde van hierdie periode, 1902 tot 1940, is daar inderdaad tekens van vroue wat ’n
politieke rol gespeel het. Met geïsoleerde aktivistiese optredes van die vroue-optogte van
1915 en 1940, asook die militantheid van die vakbondvroue, het Afrikanervroue hoofsaaklik
die veilige ruimte van die liefdadigheidsterrein gebruik om hul politieke voorkeure te laat
geld. Afrikanervroue se betrokkenheid in die stemregbeweging was op aandrang van die
mans en na bewering ook so in die geval van die optogte van 1914 en 1940. Alhoewel die
Afrikanervrou se politieke stem gehoor is, het dit selde gebeur en het dit gedemp oorgekom.
4.2 Ná 1940: Die Afrikanervrou as onbetrokke nasionalis?
Die vroue-optog van 1940 was die laaste openlike politieke verset van die Afrikanervrou.
Veertien jaar nadat die stemreg aan vroue verleen is, het Stockenström (1944:440-1)
opgemerk dat die vrese van die teenkanters van die vrouestemreg nie bewaarheid is nie.
Inteendeel, die vrou se politieke bydrae was teleurstellend en die vrouebeweging, waarin die
Afrikanervrou slegs ’n baie klein rol gespeel het, het feitlik van die toneel verdwyn.
Die oes was inderdaad skraal. Tussen 1933 en 1981 is net vyf Afrikanervroue tot die
parlement verkies (Giliomee 2003:17). Daar was egter die uitsonderings, soos Martha Mabel
Jansen, wat as vurige nasionalis geweier het om haar man, adv. E.G. Jansen, toe minister van
naturellesake, in sy ondersteuning van genl. Hertzog te volg. Sy was voorheen leidster van
die NVP in Natal en het vir baie jare in die bestuur van die NP in Transvaal gedien. Hierdie
“gesoute politikus” was ’n onsuksesvolle kandidaat van die NP in 1938 (Van Rooyen
1972:348–9). Haar selfgeldingsdrang was egter ’n uitsondering in Afrikanergeledere.
Afrikanervroue in die vakbonde was nog tot in die 1980’s polities aktief. In 1948 het die NP
die regerende party geword. Volgens M.E. Rothman was die direkte oorsaak vir die
Afrikanervroue se gebrek aan belangstelling in politiek dat Afrikanermans, toe dit goed
gegaan het met Afrikanernasionalisme, vroue opsy geskuif het (Rothman 1972:228). Die
vroue was nie meer nodig om Afrikanernasionalisme te bevorder nie en terselfdertyd is die
onafhanklikheid van die vrou ook aan bande gelê.
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Daar is egter talle redes, wat in meeste gevalle inmekaar verweef is, waarom die
Afrikanervrou ná 1948 nie in die politiek belanggestel het nie.
4.2.1 “Dis nog maar ’n manswêreld“; of word dit patriargie genoem?
Tydens ’n simposium, “Die vrou in die politiek”, wat in 1974 deur die Nasionale Vroueklub
van die parlement gehou is, was die skrywer en vorige assistent-redaktrise van Sarie, Alba
Bouwer, een van die sprekers. In haar toespraak het sy die volgende stelling gemaak: “Ons
Boermense glo gelukkig nog aan die huwelik as instelling en aanvaar dat die man die hoof
van die gesin moet wees, omdat dit fisiologies, sielkundig, ekonomies en prakties natuurlik
is” (Bouwer 1975:11–3). Bouwer het dus die patriargale stelsel goedgekeur.
Wat behels ’n patriargale stelsel? Die eenvoudigste verklaring van patriargie is ’n lewe onder
die reëls van die vader, of ’n sosiale struktuur waar die manlike ouer die hoof van die familie
is. Dit word verder uitgebou as die organiseer van die wêreld waarvolgens die man besit
neem van alles en die vrou een van die besittings is. Meer ekstreem is patriargie ’n instelling
wat manlike oorheersing oor vroue in die huis en in die gemeenskap bepaal. Dit kan ook
beskou word as ’n gesigspunt wat aan manlike belangstellings en gesag voorkeur gee en rolle
hiërargies organiseer sodat dit die tipies manlike rol begunstig (Lombard 1992:39–42).
Vir die Afrikaner was nasionalisme in godsdiens gefundeer, wat beide die man en die vrou se
rol bepaal het. Die vergelyking tussen die Afrikaner en die Bybelse volk, Israel, is bekend
(Moodie 1975). Dit was dan juis die lotgevalle van die volk van Israel wat vir die Afrikaner
belangrik was. Afgesien van die feit dat die Bybel androsentries is, met ander woorde manlik
gesentreerd, was Israel ’n patriargale gemeenskap: die God van Israel was die God van
Abraham, Isak en Jakob – gevolglik was patriargale onderwerping van die vrou deur die man
die wil van God (Lombard 1992:43). Christina Landman (1994:15) meen dat die grondslag
vir hierdie patriargale, nasionalistiese teologie verskaf is deur Afrikanermans wat in
Nederland gaan studeer het en onder die invloed van die ultrakonserwatiewe patriargale
teologie van Abraham Kuyper gekom het.
Die Afrikanerpatriarg se rol is gesien as die beliggaming van die “hoogste geestelike
waardes” van die “Afrikanernasie” wat onder andere die “innerlike kultuur van die volk, sy
geestelike adel, godsdienstigheid, sedelikheid, volkstrots, rassebewustheid […] en wat daar
ook al skoon en edel en mooi en goed in die karakter van die jong nasie was”. Die patriarg
was ook “die beliggaming van die strenge konserwatisme […]. Hy het die nuwerwetse en die
volksvreemde afgeweer” (Cronje 1968:102). Afrikanerpatriargie was as instelling só diep
verskans dat dit in die politieke, sosiale en ekonomiese lewe verweef is.
Deborah Posel beweer dat daar binne patriargale strukture ’n mate van mag vir die vrou
toegelaat word – solank dit die manlike outoriteit onaangetas laat (1991:15-6). Dit is
inderdaad die geval dat in Afrikanerhuise patriargie botoon voer, maar in dieselfde huise het
vroue genoeg seggenskap om nie werklik onderdruk te voel nie, solank die buitewêreld sien
dat die “kroon op die man se hoof is”. Dikwels word hierdie patriargale bestaan nie
noodwendig deur die man forseer nie, maar word dit veronderstel.
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Alhoewel Bouwer (1975:11-8) die patriargale stelsel goedgekeur het, was sy ook bewus van
die nadele van die stelsel. Sy meen dat in die politiek en die sakewêreld die man nog nie die
vrou se volle potensiaal erken het nie; dat daar min mans in die staatsdiens en in die
sakewêreld was wat bereid was om as ondergeskikte van ’n vrou te werk of van ’n vrou
opdragte te aanvaar.
In ’n artikel in Sarie van Julie 1992 (Wessels 1992:42–3) word die volgende aanklag deur die
artikelskrywer, Carlien Wessels, gemaak: “Dis nog maar ’n manswêreld.” Sy verskaf ’n
voorbeeld van ’n vrou wat haar beskikbaar wou stel as politieke kandidaat vir ’n
tussenverkiesing. Haar manlike teenstander het haar persoonlik aangeval met beskuldigings
dat sy nie met ’n man en kinders voldoende aandag aan die politiek sou kon gee nie. Die jare
wat sy by die huis gebly het om kinders groot te maak, het sy uit voeling met die res van die
wêreld geraak, was die volgende aanklag. Sy is só geïntimideer dat sy haar drome laat vaar
het. In dieselfde artikel word daar talle voorbeelde van diskriminasie teen vroue verskaf:
maatskappye sien vroue nie as ’n goeie belegging nie, gevolglik word slegs 17 persent van
poste op bestuursvlak deur vroue beklee, en dit meestal middelvlakposte wat nie uitvoerende
mag behels nie; vroue wat uit bevorderingsposte gehou word; feitlik geen vroulike
skoolhoofde nie; die Broederbond wat “broeders” bevoordeel; en vele meer. Die slotsom is
dat vrouens in die manswêreld nie ’n kans staan nie, nie in die politiek nie en ook nie in ander
beroepe nie.
Truida Prekel, ’n bestuurskonsultant, noem bogenoemde voorbeelde van diskriminasie
“eksterne probleme” en beweer dat mans dit nie doelbewus doen nie, maar dat dit ’n
onbewustelike voortsetting van paternalisme is (Prekel 1994:12–4). Die skrywer en
letterkundige Joan Hambidge het in 2004 van “ingewortelde paternalisme” gepraat toe daar
melding gemaak is dat damestudente nog steeds op aanbeveling van hul ouers ’n “trouman”
soek (Hambidge 2004). Prekel onderskei tussen die Protective Paternalistic Gentleman (PPG)
en die Male Chauvinist Pig (MCP). Die sinspeling is dat Afrikanermans “PPG’s” is, en dit
word bevestig deur Jane Raphaely, redakteur van Cosmopolitan, se mening oor die mans in
Nasionale Pers: “Afrikaanssprekende mans […] is verbasend beskermend en ouwêrelds
hoflik” (in Van der Vyver 1987:180). Vir die meeste vroue is sulke gedrag aanvaarbaar en dit
laat hulle gekoester voel; daarteenoor laat chauvinistiese gedrag vroue minderwaardig voel,
maak hulle kwaad en laat hulle oorreageer. Maar dit is ook gewoonlik die “PPG” wat soms
onbewustelik diskriminasie toepas en lippediens doen ten opsigte van gelykheid, aldus Prekel
(1994:13).
Volgens Prekel (1994:14) is “interne probleme” van die vrou self afkomstig, byvoorbeeld dat
hulle nie in hul eie vermoëns glo nie, onsekerheid of hulle net vir ’n inkomste wil werk en of
hulle ’n loopbaan wil bou, en ’n gebrek aan selfgelding, inisiatief en dryfkrag. As gevolg van
hierdie onsekerheid raak vroue hipersensitief en word hul gevoelens maklik seergemaak; en
gevolglik, soos in die geval van bogenoemde aspirantpolitikus, onttrek hulle. Die meeste
vroue word volgens haar deur ’n kombinasie van eksterne en interne probleme teruggehou.
Om vroue te manipuleer pas Afrikanermans dikwels ’n hele paar tegnieke toe, wat hier onder
toegelig word.
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4.2.2 Die beklemtoning van vroulikheid of die beklemtoning van die verskille tussen man
en vrou
Tydens dieselfde simposium van 1974 het dr. N. Diederichs, die destydse minister van
finansies, die verskille tussen mans en vroue beklemtoon, naamlik: “Die man het te doen met
die meer verstandelike, die man het te doen met die meer uiterlike van die volk. En u het te
doen met die innerlike, die waardesy, die onsienlike, die gevoelsmatige, die intuïtiewe wat in
die politiek nodig is” (Diederichs 1975:22). Diederichs se opdrag aan die vrou is dat sy met al
haar spesiale eienskappe soos ’n “filtreerbuis” moet wees waardeur die volkslewe moet gaan
sodat dit alles “behou wat goed en reg en blywend en ewig en skoon en edel is, wat eie aan
daardie volk is”.
Hierdie veredeling van die vrou herinner aan die woorde van Stockenström (1944:46): “die
eeue-oue pedestal-idee, waardeur dit vir vroue as onbetaamlik beskou was om hulle in die
harwar van die politiek te begewe”. Diederichs (1975:22) wys daarop dat politiek vuil is,
maar as die vrou haar daarin begewe, “moet sy nie daar gaan sit soos ’n man nie, die werk
doen wat ’n man doen nie, maar dat sy dit met die kenmerkende eienskappe en kwaliteite wat
’n vrou alleen besit, doen”. Hy waarsku dat “[w]anneer sy nie meer vrou is nie, wanneer sy
die taak van die man wil verrig, dan verloor sy daardie gevoelsvermoë en daardie
intuïtiwiteit, dan verloor sy daardie eienskappe waarvoor ons haar werklik nodig het”. Die
boodskap wat oorgedra word, is dat die vrou nie soos die man kan en mag wees nie. Mens
wonder hoe Diederichs se referaat deur die hoofsaaklik vrouegehoor ontvang is; met die een
hand word gegee – sy is goed in gevoelsake – en met die ander hand word ’n aweregse hou
uitgedeel – sy is nie goed met die verstandelike nie. Die meeste vroue het hulle egter hierdie
rol laat welgeval. In die woorde van Marjorie Ferguson: “Being ‘good’ at being a woman
involves doing womanly things at regular and appointed times” (Ferguson 1983:7).
Tydens dieselfde simposium het sen. Jan de Klerk, president van die senaat, hulde gebring
aan twee vrouesenatore. Hy het die volgende van Mathilda Koster gesê: ”[O]ns mans in die
senaat was dit eens dat sy vergelykbaar was met enige manlike lid wat debatteerkrag en
lewering van ’n toespraak betref.” Ongetwyfeld was die doel om haar aan te prys, maar deur
haar te meet aan manlike kollegas, van wie sommiges ongetwyfeld treurige redenaars was,
demonstreer hy sy vooroordeel dat die vrou nie beter as die man kan wees nie. Ook so in sy
huldeblyk aan Tibbie Visser: “Sy was ’n kranige voorvegter vir die regte van vroue, maar dan
nie vir die ‘mannetjiesvrou’ nie, maar die Afrikaanse vrou en moeder, wat haar taak en
roeping verstaan en rustig haar bydrae gelewer het” (De Klerk 1975:64). Vir die meeste
Afrikanermans en -vrouens was dié patriargiale retoriek so diep gewortel dat hulle dit
waarskynlik nie eers agtergekom het nie.
Wat die Afrikaner-politici dus gedoen het, was om vroue te stereotipeer en om die niestereotipe, die sogenaamde “mannetjiesvrou” (ook later na verwys as die “Margaret Thatchersindroom”, waarvolgens sommige vroue geleer het om die spel selfs beter as mans te speel),
’n negatiewe konnotasie te gee en ook as die uitsondering af te maak.

252

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012

Dié stereotipering van geslagte is nie vir alle mans aanvaarbaar nie. Franklin Sonn het die
volgende stelling gemaak: “Die menslikheid van sowel mans as vroue word verwring deur
mans net in positiewe of dominante rolle voor te stel, en vroue net in negatiewe of passiewe
rolle” (Van der Vyver 1987:226–7). Kate Jowell het dieselfde begrip anders verduidelik:
manlike stereotipes soos die geharde onemosionele, analitiese besluitnemer is ’n skaars
spesie. Sy meen dat suksesvolle mans dikwels intuïtiewe, kreatiewe of selfs emosionele
eienskappe het – eienskappe wat gewoonlik as eerder “vroulik” as “manlik” bestempel sal
word (Van der Vyver 1987:226–7).
Alba Bouwer het ’n opmerking wat M.E. Rothman al in 1923 gemaak het, herhaal: “Hulle
(die mans) kan maar nie gewoon (sic) raak aan die gedagte van ’n gelyk-optredende vrou nie.
Hulle beskou ons nog as ’n ander soort mens, en dit bewys hulle deur ons gedurig te prys en
te vertel en herhaal en weer te vertel hoe goed en knap ons is, en hoeveel beter as hulle. Sou
dit waar wees?”. Sy vra dan ook: “Prys die mans mekaar ook so?” (1975:12–3). Hierdie
optrede van mans, die (valse?) ophemeling van die vrou, sluit aan by die pedestal-gedagte,
maar uiteindelik word die verskille tussen die twee geslagte daarmee beklemtoon.
Dit is ironies dat die hoog-geprese “tipies vroulike eienskappe” waarmee
Afrikanernasionaliste die vrou eerder tuis wou hou, haar juis ’n paar jaar gelede in aanvraag
op die arbeidsmark gemaak het. Met “tipiese vroulike eienskappe” kon sy ’n unieke bydrae
maak. Maar weer eens het die mans dit omgeswaai – manlike kollegas, wat sekerlik bedreigd
gevoel het, het die gesogte eienskappe, soos vroulike intuïsie, vroulike logika en aandag aan
besonderhede, as uiterse onsin en tydmors afgemaak (Moolman 1984:114).
4.2.3 “Agter elke man ...”. Die Afrikanervrou agter die skerms
Met die verskille van die manlike en vroulike rol in die politiek uitgesorteer, wat mag die
vrou dan doen? Volgens Van Rooyen (1972:356–7) hoef die vrou se plek nie in die
wetgewende liggame te wees nie, maar “[g]aan kyk maar hoe die verkiesingskantore van alle
partye vol vroue sit wat met adresse, kaartjies, korrespondensie ens, besig is [...]. Die vroue
help die geld vir die organisasie insamel en maak die kos en die koffie.” Hy ken dus aan die
vrou ’n party-ondersteunende rol toe. Connie Mulder, die politikus, het ondersteuning tuis
gesoek (Mulder 1975:26–9): “Vir my moet die huis ’n snoesige hoekie wees waarheen ek kan
terugkeer van die storms van die lewe en waar ek opnuut ongehinderd myself kan terugtrek,
kragte kan versamel om weer die vyand te kan gaan aandurf as dit nodig is.” Hy beklemtoon
ook dat namate die man se posisie toeneem, des te meer moet die vrou se ondersteuning
toeneem. Mulder formuleer die vrou se politieke rol soos volg in sy bydrae by die simposium:
Ek vra dus insig, en daarmee saam kom kennis, en daarmee saam kom navorsing,
belangstelling in die politiek. U moet luister en u moet weet wat aangaan, u moet
navors, u moet self studeer, u moet indringende vrae vra vir u eie eggenoot, u moet
indringend belangstel en saam praat en saam leef want hiervandaan vorentoe sal die
man dit nie alleen kan doen nie. U sal met hom moet saamstaan, meer nog as in die
Voortrekkertyd toe die vrou by die man moes staan.
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Mulder se opdrag aan die Afrikanervrou was dat sy met politieke kennis bewapen moes wees,
ondersteunend en tuis soos die Voortrekkervrou van weleer, al was dit 140 jaar later.
’n Tipiese voorbeeld van so ‘n Afrikanervrou was Maria Louw, tweede vrou van D.F. Malan:
sy was voor haar troue prominent uit eie reg, ambisieus en met ’n belangstelling in die
politiek. Toe sy met Malan getrou het, het sy alles prysgegee: “Haar lewe is immers aan hom
gewy; sy het hom besitlik beskerm en versorg” (Korf 2007:19; Gaitskell 1983:2–3). Malan
het haar egter ingetrek in sy politieke lewe. Hy het gereeld met haar gedagtes gewissel, en het
selfs later, toe hy eerste minister was, verkies om onderhoude met belangrike persone en
organisasies tuis, met Maria teenwoordig, toe te staan. Volgens Malan het hy van sy vrou
verwag om iets te weet van politiek en om intelligent met hom te kon empatiseer. Dit was
bekend dat Malan kommentaar en voorstelle van haar aanvaar het en toegepas het. Mevrou
Malan het egter ontken dat sy enige invloed op sy besluite gehad het (Korf 2007:19; Gaitskell
1983:2–3).
Alhoewel Prekel (1986:221) beweer dat vroue polities “uit die kas geklim” het en dit bewys
deur onafhanklike politieke denke, is daar onder die name wat sy opnoem, byvoorbeeld die
families Barlow-Waring-Koch en Badenhorst-Durrant-Camerer, geen Afrikanervrou nie.
Afrikanervroue het skynbaar Mulder (1975:27) se toegewing ter harte geneem: “Ek wil nou
sê dat die vrou nou lank genoeg agter die man gestaan het. Ons verwag nou van ’n vrou om
langs ons te kom staan – nie vóór ons nie, maar langs”.
4.2.4 Die vrou se rol as bewaker van die volk
U as vrou, u werk in die politiek […] u taak is veral om te help om die volk te bewaar,
te beveilig, sy toekoms te verseker, om die innerlike wese van ’n volk veilig en
onaantasbaar te hou om die gevare te voel kom en te waarsku sodat die man sy
verstand sal gebruik om die middele te soek om die volk te verdedig en te bewaar teen
die aanvalle wat dreig.
Bostaande was die opdrag van minister Diederichs (1975:22, 24) tydens die simposium van
1974. Sy taak-opdrag aan die vrou was tweeledig: eerstens was sy bewaker van die sedes en
tweedens was sy bewaker teen die vyand van die volk. Diederichs het sy toespraak op ’n
eerbiedige toon afgesluit:
U moet dit u taak beskou om as wagters op te tree, nie soseer op die Sionsmure nie,
maar as wagters hier in die binnekamer, wat luister […] ’n volk wat bedreig word van
binne en van buite, ’n volk wat tog homself moet uitleef en homself moet bewys in
die wêreld, is dit ons bede dat u, die vroue van ons nasie, steeds die Genade van Bo
sal ontvang om te voel en oor te dra om te bewaar en te beskerm, om te waarsku waar
dit nodig is en om, as vroue van die NP, die Party wat ons glo geroepe is om ons volk
na binne en na buite te beveilig, dat u die NP en ons volk, met die vermoëns wat
alleen die vrou besit, tot in lengte van dae sal bly dien en bewaar.
Met hierdie woorde bevestig Diederichs die goddelike geroepenheid van die Afrikanervolk,
asook die feit dat die volk altyd deur die “vyand” bedreig word – eers die inboorlinge, toe
Engeland en in die 1970’s die vyand “van binne en van buite”, wat neergekom het op alle
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kritici van die Afrikanernasionaliste se beleid. Hy het die vrou met haar intuïtiewe eienskappe
wat haar so verskillend van die man maak, die rol van beskermer opgelê, om dit wat heilig vir
die Afrikaner was, te help bewaar, en haar sodoende indirek ’n politieke funksie laat vervul.
Suid-Afrika se veiligheid was in die 1970’s en die 1980’s ’n daaglikse realiteit. Met “uhuru”
as strydkreet in Afrika, buurlande soos Lesotho, Swaziland en Botswana wat onafhanklik
geword het en vryheidsoorloë wat vanaf 1961 in Angola gewoed het, gevolg deur Mosambiek
in 1964 en Namibië en Zimbabwe in 1966, was daar heelwat rede tot kommer. Die
onafhanklikwording van die Portugese kolonies, Angola en Mosambiek, in 1975 het die vrese
laat ontstaan dat verbanne vryheidsbewegings, soos die ANC, basisse in dié lande sou oprig
(Phillips 2002:4).
Martina Botha, eggenoot van min. Fanie Botha, het by die simposium gesê dat “die aanslae
teen Suid-Afrika meer venynig, meer slu en meer berekend” geword het (Botha 1975b:7). Sy
het vervolg dat vroue ter wille van die voortbestaan van die land hul politieke taak met veel
groter doelgerigtheid en met veel groter vasberadenheid moes aanvaar. Sy het beklemtoon dat
hierdie taak in die huis was, veral deur die weerbaarmaking van die jeug. Om die land en
Afrikanernasionalisme te beskerm was die opdrag wat niemand bevraagteken het nie; dié wat
dit wel gedoen het, was deel van die vyand. Die vrou se taak het al meer “uitdagend” geword.
Binnelandse verset teen apartheid het vanaf 1976, met die uitbreek van die Soweto-opstande,
stelselmatig toegeneem. Met hierdie toenemende gevaar het die regering militêre diensplig
reeds in 1967 verpligtend gemaak en dit in 1972 van nege tot twaalf maande en in 1977 tot
twee jaar verleng. Na 1979 het die ANC weer met guerrillataktiek begin en die SuidAfrikaanse Weermag (SAW) is vanaf 1984 in swart woonbuurte ontplooi. Sowat 35 000
manskappe was nodig (Phillips 2002:5, 6, 10, 16).
“Die skrif aan die muur is rooi” was ’n tipiese slagspreuk waarmee die rooi gevaar,
kommunisme, ’n Bybelse konnotasie gegee is. Vanaf 1977 was “totale aanslag” en “totale
strategie” die nuwe wagwoorde van die apartheidsideoloë. Opofferings deur wittes, soos
diensplig, is gesien as noodsaaklik, want daar is geveg teen uiterstes: “Christendom” teen
“ateïsme”, “demokrasie” teen “totalitarisme” en “orde” teen “chaos”. In 1985, met die
toenemende binnelandse onrus, het die SAW beklemtoon dat die destabilisering van Rusland
afkomstig was, dat die ANC die werktuig daarvan was en die SAW die beskermer van alle
groepe in Suid-Afrika was (Phillips 2002:22–3).
Hoe het Afrikanermoeders die eise wat diensplig aan hulle gestel het, hanteer? In die
Afrikaanse vrouetydskrifte Sarie en Rooi Rose is daar nie veel aandag aan diensplig gegee
nie. Die artikels wat wel verskyn het, het die status quo aanvaar en nie bevraagteken nie –
diensplig vir seuns is as die nodige oorgangstadium van kind tot volwassene gesien.
Probleme soos alkoholisme, psigologiese stoornisse en familiegeweld by dienspligtiges is
dikwels met die weermagondervinding verbind. Die weermag het dit egter onsimpatiek
ontken en moeders en vroue aangeraai om met die probleme saam te leef. Die blaam is eerder
op huishoudelike probleme of die individu geplaas en daar is gesê dat probleme ontstaan as
gevolg van afwykende gedrag soos dwelmmisbruik of homoseksualiteit. Afrikanervroue het
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oor die algemeen die situasie gelate aanvaar, maar met die eskalering van dienspligsterftes
gedurende laat 1987 en 1988 het “die dam gebars”. In Fair Lady het twee Afrikaanse
moeders byvoorbeeld hul pyn en verwarring na die dood van hul seuns beskryf. Een van hulle
was verbitterd oor die feit dat haar seun in ’n “ander land” dood is en nie op die grens nie.
Soos so baie vroue het hulle geglo dat hul seuns “slegs” grensdiens gaan doen het. As gevolg
van die noodtoestand wat in Suid-Afrika geheers het, het die joernalis verduidelik dat sy slegs
die hartseer beklemtoon en nie die oorlog veroordeel nie (Phillips 2002:18, 166, 169–73).
Afrikanervroue is ook “opgekommandeer” en deel van die stryd gemaak. In 1978/9 het die
federale raad van die NP ’n pamflet getiteld “Women our silent soldiers” uitgegee. Die vyand
was kommunisme en vroue die “onsigbare wapen”, die “onmisbare soldate”. Om die vyand te
herken was die belangrikste wapen en vroue is gewaarsku teen die “slang in eie boesem”,
want selfs in familie-, sosiale en politieke kringe kon die vyand wegkruip. Vroue is
gewaarsku teen organisasies soos Vroue vir Vrede en Kontak, want hierdie organisasies het
hulle vir beter verhoudinge tussen wit en swart gemeenskappe beywer en onder andere op
opvoedkundige integrasie aangedring. Vroue is aangesê om teenoffensief teenoor hul
huiswerkers op te tree deur byvoorbeeld hul kamers te inspekteer om te kyk of daar nie
vreemdes bly nie, op die uitkyk te wees vir literatuur van kommunistiese oorsprong of wat
terreur kan saai en wapens en kleredrag wat nie in Suid-Afrika vervaardig is nie. In 1986 het
Vroue vir Suid-Afrika ’n pamflet uitgegee wat vroue aangemoedig het om in gesprek met hul
huiswerkers te tree. Daar is geargumenteer dat swartes “naïef” en “deurmekaar” is en dat
hulle nie weet wat die redes vir die onrus in die land is nie. Voorbeelde van
“modelgesprekke” is gegee waartydens huiswerkers gewaarsku moes word teen die ANC, die
UDF, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) en die kommunisme (Norval 1996:203–
5).
4.2.5 Ekonomiese welvaart hou die Afrikanervrou in die rol van moeder en huisvrou
Reeds in 1969 is die waarneming gemaak dat Afrikaners welaf geraak het en dat hul sosiale
aansien gestyg het, maar dat dit gelei het tot te veel selfvertroue en dat hulle gemaksugtig
geraak het (Welsh 1969:272). Die Afrikaner het inderdaad welvarend geword. Van die mees
ooglopende redes was dat Afrikaners, soos alle wittes, gedeel het in die hoë ekonomiese groei
van Suid-Afrika sedert 1933; die suksesvolle etniese mobilisasie van die Afrikaner in 1948
het vir die Afrikaner politieke mag en/of staatsbegunstiging besorg; Afrikanerboerekapitaal is
in Afrikanersakeondernemings belê en in die verbetering van opvoedkundige fasiliteite vir
Afrikaners (Giliomee en Adam 1981:129–30, 135).
Daar is ’n teorie dat Afrikanerleiers (politieke en kulturele leiers) die volk welvarend wou
maak, maar terselfdertyd ook wou isoleer. Daar is verskeie voorbeelde van isolasie, wat nie
net op rassegronde deurgevoer is nie, maar ook op kulturele vlak, soos byvoorbeeld deur
sensuur en op godsdienstige terrein. Beinart (1994:178–9) beweer dat welvaart die Afrikaner
laat deel het in die Westerse kultuur van werk en plesier wat verskeie ontsnappingsroetes uit
die kokon gebied het – vanaf die 1970’s, versterk deur die koms van televisie in 1976, het
verwêreldliking by die Afrikaner ingetree.
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Welstand het egter tot “onheilspellende gemaksug” gelei, aldus Bouwer (1975:14–5). Sy stel
dit soos volg: “As ek van ons koerante en tydskrifte moet oordeel, bly die vroutjies
teenswoordig baie besig om hulle voorkoms te versorg en om in ’n terrasrok op ’n patio te
onthaal.” Sy het “onprysenswaardige gemaksug”, “’n nuwe bewustheid van die streling van
die kalklig” en “’n drukker sosiale lewe” gebruik om die Afrikaanse vrou te beskryf.
Van Rooyen (1972:356) meen die rede waarom die Afrikanervrou nie in die parlement is nie,
is dat “die vrou [...] haar eerste plig, dié teenoor die gesin, eerste [stel]”, en vervolg deur te
verduidelik dat min vroue dit regkry om naas gesin en ander pligte in die onmiddellike
gemeenskap ook nog ’n kiesafdeling te behartig. Hierdie keuse is deur welvaart vergemaklik.
Bouwer (1975:14, 17) beklemtoon die eise van die moderne lewe:
Soveel van ’n getroude vrou se tyd, aandag en geestesenergie gaan in die voortbring
en grootbring van kinders, veral vandag omdat daar hoër eise aan die man in sy
beroepslewe gestel word en hy langer ure buitenshuis moet werk. Al hoe meer
verantwoordelikheid vir huis en werf rus op die skouers van die vrou. Teen die tyd dat
sy haar kinders grootgemaak het, het sy miskien die verantwoordelikheid vir bejaarde
ouers, en daarby is dit ook die tyd wanneer die middeljare sy skroef op liggaam en
gees begin vasdraai. Waar bly tyd en krag oor vir ’n loopbaan in die politiek?
Bouwer (1975:17) waarsku dat vrouens aan hul dogters en seuns die beeld uitdra van
“oormatig klem op die uiterlike vertoon – ‘die goedversorgde voorkoms en die regte
uitrusting’ soos vroueblaaie meermale skryf – die sjarme en die bybly met die mode, sodat ’n
meisie haar op die ou end sien as ’n fyne rankertjie wat ten alle koste haar stutmuur moet
soek en haar nie hoef te kwel oor landsake nie omdat dit tog die man se wêreld is”. Sy meen
dat die status en ekonomiese voordele wat Afrikanervroue geniet eerder tot naastediens
aangewend moet word. Maar uiterlike vertoon was vir Afrikanerleiers ook belangrik. Mulder
(1975:27) het met die oog op die koms van televisie, die belangrikheid van die korrekte
voorkoms beklemtoon, veral die beeld van die man en die vrou in die openbare oog:
“Daarvoor moet kleredrag korrek wees, daarvoor moet optrede, persoonlikheid, alles
eenvoudig net reg wees.”
In Suid-Afrika was die vrou in die 1980’s in ’n oorgangstydperk. Faktore soos die
ekonomiese klimaat, die feminisme en verhoogde akademiese kwalifikasies het daartoe
bygedra dat dit vir vroue aanvaarbaar geword het om ’n beroep te beoefen. ’n Studie wat
onderneem is oor die vrou in Suid-Afrikaanse advertensies in die tagtigerjare het getoon dat
ten spyte van die feit dat slegs 33 persent van wit vroue in die arbeidsmark werksaam was,
die vrou nie in advertensies as oorwegend huisvrou cum moeder uitgebeeld is nie, maar
eerder in ’n ongeïdentifiseerde rol. Die verklaring was dat ’n groot deel van die samelewing
reeds die veranderende waardes en norme van die rol van die vrou aanvaar het (Petersen
1988:118, 124–5). Dit sluit aan by ’n studie wat in 1985 oor vroue in die werkplek
onderneem is: dit het bevind dat slegs 23 persent van volwasse wit vroue huisvroue is, en ’n
verdere 11 persent van plan is om weer te gaan werk as familieverpligtinge dit toelaat.
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Prekel (1986:218–20) is van mening dat daar onder wittes ’n positiewe korrelasie is tussen
die lengte van tersiêre opleiding en loopbaanbetrokkenheid. Dit lyk asof die Afrikanervrou ’n
uitsondering is en die aanklag “they were sent to university to get a degree and were then sent
to the suburbs to go mad” eerder van toepassing is. Die rede hiervoor is dat Calvinisme en die
middelklas-waardesisteem dikwels teen werkende moeders gekant is (Brink 2004:5). Deel
van bogenoemde tendens is die aanklag dat vroue deur hulle eie tradisionele beeld
gekniehalter word. Die meeste vroue ervaar steeds ’n verwarrende skuldgevoel as ’n beroep
buite die huis vir hulle werklik belangrik word. Dit is nie net mans wat die verlede as
maatstaf gebruik om vroue te veroordeel nie – vroue meet hulself voortdurend aan die
verlede. Wat hulle in die verlede beter as vandag kon doen, soos om ’n huishouding te
behartig, laat hulle skuldig voel (Van der Vyver 1987:220). Wat ook ’n rol speel, is dat niewerkende vroue dikwels negatiewe opmerkings maak oor die afwesigheid van werkendes in
ondersteunende rolle by die skool en die kerk en kla dat hulle byvoorbeeld die werkendes se
kinders moet rondkarwei.
Namate Afrikaners welvarend geraak het, kon Afrikanergesinne dit bekostig dat die vrou tuis
bly – sy het voltyds huisvrou en moeder geword en het ook ’n huiswerker in diens gehad.
Hierdie toestand is, soos reeds aangedui, deur Afrikanerleiers en -kerke goedgekeur. Om ’n
huishouding te bestuur was ’n voltydse taak, maar hulle was terselfdertyd ook
“volksmoeders”, die draers van die Afrikanerkultuur en -nasionalistiese aspirasies, en hul
beloning was om moeders te wees van suksesvolle seuns en dogters wat hul land en die
Afrikaner dien (Giliomee 2003:20–1). Deur tuis te bly verrig hulle egter ook ’n ekonomiese
rol, want hul huishoudelike take, saam met die opvoedingsrol, onthaalrol, as motorbestuurder,
ensovoorts, verskaf die agtergrond waarteen mans en kinders hulle loopbane kan bevorder
(Prekel 1986:220). Die Afrikanervrou het gemaklik van “volksmoeder” na (slegs?) moeder en
huisvrou verskuif.
Baie Afrikanervroue was in die posisie om te kies of hulle wou werk of nie. Met hul geriewe
rondom hul versamel, wil dit voorkom asof die Afrikanervrou oor die algemeen agtergebly
het. Daar kan geargumenteer word dat sy dalk vir haar ’n nuwe kokon geskep het, ’n kokon
wat nou al die voordele wat geld en mag inhou, inkorporeer het. Antjie Krog het in 1986 die
Afrikanervrou as volg opgesom:
The Afrikaner woman, in my view, is a privileged species, unique on earth. We enjoy
the limitless freedom of time granted us by cheap, intelligent, black domestic help. So
we can select the titbits and specialize in entertaining or designing clothes, or
studying, or gardening, becoming a connoisseur in silver, and making our own pots or
poetry for Christmas […]. I blame the men for it. They like it that way. The more idle
their wives, the more successful they obviously must be. (Cloete 1992: 53)
Krog se uitbeelding is sekerlik oordrewe en oorvereenvoudigend. Haar mening dat die skuld
by die mans lê, is op sigself insiggewend – weer eens ’n geval van die Afrikanervrou
toegespin in ’n kokon van gemak, wat nie verantwoordelikheid aanvaar nie.
Frene Ginwala beskryf wit vroue as “pets” van wit mans – troetelgoedjies as gevolg van hul
verhouding met die mans met wie hulle bevoorregting gedeel het. Sy het hierdie beskrywing
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gebruik as kontras met swart vrouens, wat sy as “chattels” van swart mans beskryf – los goed
waarvan maklik ontslae geraak kon word (Ginwala 1992:2).
4.2.6 Die rol van die kerk
Die Christelik-Nasionale ideologie wat die Afrikanerdom gedefinieer het, is na 1948 deur die
nasionaliste regering nog meer aangeblaas. Die gevolg was dat die Afrikaanse kerke se
houding teenoor vroue en patriargie in die vroeë 1990’s onlosmaaklik verbonde is (sien
4.2.1). Afrikanervroue se rol in die huis en daarbuite is in ’n groot mate deur die Kerk bepaal.
Die kerk se houding is grootliks gebaseer op Paulus se briewe aan die Korinthiërs en aan
Timotheus (I Kor. 14: 34-36 en I Tim. 2;11, 12), waar die aksent veral geplaas word op die
ondergeskiktheid van die vrou aan die man, die hulpverlenende taak van die vrou en die eis
dat die vrou in die gemeente moet swyg (Botha 1975a:6).
Bouwer (1975:11–2) wys op die Afrikaanse kerke wat, “dank die Vader daarvoor”, ’n
toonaangewende rol in die land gespeel het; terselfdertyd meen sy dat ’n vroulike lidmaat in
’n kerklike vrouevereniging leiding kan neem, die toon kan aangee, belangrike werk kan
doen, maar in die gemeente as sodanig het sy geen seggenskap nie – dit druis teen die hele
beleid van die kerk in om ’n vrou in ’n leiersposisie te plaas.4 Bouwer meen dat hierdie
houding van die kerk, wat van vrouens tweedeklas-lidmate gemaak het, Afrikaanssprekende
vroue en mans ook gekondisioneer ten opsigte van die vrou en haar plek as dit by
landsbestuur kom.
Afrikanervroue is oor die algemeen gehoorsaam. Cloete (1992:43) meen gehoorsaamheid is
inherent aan die Afrikaners se geloof dat hul deur God uitverkore is, en as deel van al die
parallelle wat met die Israeliete getref word, is ook die siening dat hulle gehoorsaam moet
wees, in hierdie geval aan die kerk, maar ook aan die volksleiers.
M. Elaine Botha meen dat die “swye” wat Paulus aan die Christenvrou opgedra het, ’n
verskoning is vir belangeloosheid en traagheid in kerklike en maatskaplike sake. Sy glo ook
dat baie vroue verskansing soek in ’n opvatting van vroulikheid wat ’n minimum
verantwoordelikheid, sowel binne die huwelik en gesinslewe as daarbuite, impliseer. Botha
voel dat talle vroue hulle die Bybelse voorskrifte gerieflikheidhalwe laat welgeval omdat dit
die lewe op die oppervlak baie makliker maak. Sy maak die stelling dat die onderwaardering
van die vrou nie slegs van die manlike kant kom nie, maar dat talle vroue dit verwelkom. As
daar in die samelewing waarin sy haar bevind, nie verwag word dat sy ’n konstruktiewe
bydrae moet lewer nie, geen intelligente gesprek moet voer nie, of liewer nie moet dink nie,
dan doen sy dit so: “Die gemak waarmee die vrou die rol van kerklike spysenier aanvaar […]
laat mens telkens weer verstom staan” (Botha 1975a:2, 5–6).
Daar word selfs die aanklag teenoor die Afrikanervrou gemaak dat sy ’n “slagofferbewussyn” (victim-consciousness) het. Daarmee word bedoel dat vroue verkiés om
minderwaardig te wees. Daar word suggereer dat die oorsprong van hierdie bewussyn by die
Afrikanervrou se godsdiensbelewenis lê (Hambidge 2004).
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5. Die Afrikanervrou in die vroeë 1990’s was polities afsydig
Bogenoemde redes en omstandighede wat die Afrikanervrou polities onbetrokke gelaat het,
was onlosmaaklik inmekaar geweef. Paternalisme is deur die leiers van
Afrikanernasionalisme skaamteloos gebruik om voorskriftelik te wees oor die verwagtinge
van die vrou. Die vrou is nie slegs deur Afrikanermans op haar plek – verkieslik in die huis –
gehou nie, maar ook deur die Afrikanerkerke. As bewaker van die sedes van die volk, maar
ook diensbaar aan die volk, was daar nie veel keuses vir die Afrikanervrou oor nie – sy het
nog steeds ’n “volksmoeder”-rol vertolk. As sy teen die stroom sou beweeg, was daar die
gevaar dat sy tot randfiguur uitgestoot sou word. Dit was veel makliker om agteroor te sit en
die voordele van haar bevoorregte posisie te geniet.
Die gevolg was dat Afrikanervroue polities afsydig was. Martina Botha het dit soos volg
opgesom:
Ons het in 1930 polities mondig geword toe ons die stemreg gekry het, maar baie van
ons is nie polities verantwoordelik genoeg nie. Baie van ons is te afsydig en onkundig
oor politieke denkrigtings, baie dikwels is ons opvattings net emosioneel gemotiveer
sonder die basiese kennis. Ons moet ook verstaan dat politieke onverskilligheid ’n
gevaar vir vrede is. Om effektief te kan optree, is kennis en kritiese denke nodig.
(Botha 1975b:7)
Bouwer (1975:13) meen dat die Afrikanervrou nie besef wat haar eie waarde en dié van ander
vroue is nie, en dus ook nie die vrou se regmatige plek in die politieke lewe nie. Sy verwys na
die “rankrosies” wat reken hulle kan nie met eie stam en stamina regop bly nie. Daar moet ’n
stut wees wat die koers en rigting van hul groei moontlik maak en daardie stut moet ’n man
wees. Hierdie kenmerk kom duidelik na vore in die feit dat vrouens politieke kandidate steun
wat hul eggenote steun. Bouwer glo ook dat afgesien van die feit dat vroue nie in hul eie
politieke potensiaal glo nie, hulle ook nie in die politieke potensiaal van ander vroue glo nie
en dat hulle oor die algemeen eerder vir ’n man as ’n vrou sal stem, want hulle glo nog steeds
“’n man is knapper in sulke groot sake as ’n vrou”. Hierdie standpunt is tydens die 1994verkiesing bevestig toe beide die South African Women’s Party en die Women’s Peace Party
geen setels gewen het nie (Streak 1995:78–9).
Bouwer (1975:13) het by die onbetrokke moeders gepleit: “Ons kinders moet politiekbewus
grootword.” Sy het bedoel dat kinders bewus gemaak moet word van hul Afrikanerskap, of
soos sy dit genoem het, “trotse volksverband”, en daarby het sy weerbaarmaking van die jeug
ingesluit.
Volgens Carole Charlewood, televisie-aanbieder en joernalis, moet dogters van kleins af
gekondisioneer word om nie ondergeskik te wil wees nie. Hulle moet weet dat hulle ’n
belangrike rol het om te speel in die politiek van die land en dat dit nie vir die mans gelos
moet word nie. Hulle moet ook glo dat dit nie onvroulik is om polities selfgeldend te wees nie
(Swanepoel 1992:44–5). Die skrywer van die betrokke artikel, die joernalis Martie
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Swanepoel, pleit dan ook: “[V]roue moet hul stem laat opklink oor sake wat hulle raak.”
“As jy ’n stortvloed emosies en reaksies wil ontketen, noem net die woord ‘vroueregte’ in ’n
geselskap.” Mans raak verontwaardig omdat vroue dan “eie regte” moet kry en vroue word
“vuurwarm” omdat daar so min aandag daaraan geskenk word. Vroue sal baie vinnig verskeie
voorbeelde van diskriminasie teen vroue gee, of dit nou in die beroepswêreld is, in die gesin,
seksuele uitbuiting, of baie ander. Hierdie stelling word deur die joernalis Carlien Wessels
gemaak in die Sarie van 14 April 1993 (Wessels 1993:72–3), net nadat die regering
konsepwette teen diskriminasie voorgelê het. Kenners oor ’n wye spektrum is geraadpleeg vir
die skryf van die artikel: Margaret Lessing van die Vroueburo, dr. Irma Labuschagne,
kriminoloog van UNISA, adv. Francis Bosman en die politikus Dene Smuts, om ’n paar te
noem. Almal het gesê die beste manier om diskriminasie teen vroue stop te sit is om vroue
deel te maak van die besluitnemingsproses. Vroue moet ’n baie groter bydrae lewer tot die
opstel van wette – hulle moet die politiek betree.5
Professionele en werkende vroue het aan professionele organisasies soos die Vroueburo
behoort wat vir beter werksgeleenthede sou beding. Oor die algemeen wil dit egter voorkom
asof Afrikanervroue geweet het wat hulle wil hê – hulle kan talle voorbeelde verskaf van dit
wat hulle hinder en van waar teen vroue gediskrimineer word – maar dat hulle dit aan die
mans oorgelaat het om daarvoor te veg. Die gevolg is dat hulle polities onbetrokke was.

6. In die vroeë 1990’s was die Afrikanervrou verward en op soek na identiteit
Afgesien van die feit dat die Afrikanervrou polities onbetrokke was, het die veranderende
politieke toneel in Suid-Afrika ook ’n bydraende rol gespeel.
Terwyl Afrikaner-identiteit nog onder een kombers toegemaak kon word, was die navolging
daarvan redelik maklik. ’n Barsie in Afrikanereenheid het egter reeds in 1969 ontstaan met
die wegbreek van die HNP as gevolg van die regering wat probeer het om Engelssprekende
wittes in die NP te betrek. Verstedeliking van die Afrikaner en ekonomiese voorspoed het
ook ’n rol gespeel. Die bars het ’n breuk geword met die stigting van die KP in 1982 deur
Afrikanerleiers wat nie te vinde was vir beperkte magsdeling met Indiërs en bruin mense nie.
Die Afrikanervolk is verdeel in verligtes – dié wat liberaal is en uit isolasie wil beweeg – en
verkramptes – dié wat eng, konserwatief, ras-eksklusief en tradisievas was (Welsh 1969:272–
4).
Die wegkalwing van Afrikanereenheid het konserwatiewe Afrikanervroue bekommerd gelaat
en tot politieke aksie aangespoor. Gedurende die laat 1970’s is die Kappiekommando gestig
wat na die terugkeer van tradisionele Afrikanerwaardes gesmag het. Hul Voortrekkerdrag en
militantheid is egter bespot en is uiteindelik selfs deur sommige konserwatiewe Afrikaners
verwerp. In 1983 is Afrikanervroue-Kenkrag gevorm wat veral gekant was teen rasseintegrasie in skole en ander openbare plekke. Met ’n lidmaatskap van 1 000 in die middel-
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1980’s het hulle egter tydens die oorgang na rasse-inklusiwiteit ondersteuning verloor
(Women and apartheid 1996).
Reeds in 1981 het tussen 30 en 40 persent van Afrikanerkiesers teen die NP gestem, omdat
die beoogde hervormings vir hulle onaanvaarbaar was. ’n Verdere vier persent het vir die
Progressiewe Party (PP) gestem, want die hervormingsproses was vir hulle te stadig. Tussen
40 en 50 persent van Afrikaners sou gedurende die volgende tien jaar na die KP oorbeweeg.
Meer as 42 persent van die NPse ondersteuning was van Engelssprekendes afkomstig. Die
NP was nie meer die party van Afrikanernasionalisme nie. Selfs die Broederbond het in 1986
verklaar dat om te oorleef, diskriminasie verwyder moet word (Giliomee 1997:17–9).
In 1954 het D.F. Malan apartheid as volg verduidelik:
Apartheid is based on what the Afrikaner believes to be his divine calling and his
privilege […] [T]he Church opposes the social equalitarianism which ignores racial
and colour differences between Black and White in everyday life […] and the Dutch
Reformed Church accepts the authority of Holy Writ as normative for all political,
social, cultural and religious activities. (Apartheid 1954)
Hierdie woorde was die hoeksteen van die apartheidsregering. Die Afrikanergemeenskap is
egter tot in sy fondamente geskud toe die NG Kerk in 1986 verklaar het dat rassisme ’n sonde
is. Die Afrikaner se interpretasie van die Bybel is as verkeerd bestempel, die OuTestamentiese interpretasie is verwerp ten gunste van die Nuwe Testament, waar ras geen rol
speel nie. Die parallel tussen die Afrikaner en die uitverkose volk van Israel is verwerp
(Giliomee 1997:19).
Waar het die vrou nou ingepas? Soos reeds bespreek, het die kerklike patriargie die vrou se
rol op Paulus se uitlatings in die Nuwe Testament gebaseer. Christina Landman het hierdie
Bybelse “storie” oor die “stilbly” wat kwansuis van Paulus afkomstig moet wees,
bevraagteken, want volgens haar is daar genoegsame bewyse dat dit deur “vrouevyandige”
kopieerders bygevoeg is. Landman, Afrikaans en ’n teoloog, wil die Bybel van sy ou
patriargale beeld bevry, inderdaad ’n taak wat haar baie kritiek op die hals haal (Van Reenen
1998:3).
Afrikanervroue oor die hele politieke spektrum heen was verward. Wie moes nagevolg word?
Selfs hul Christelike ankers is bevraagteken. Die kerk het hom ook nou distansieer van noue
identifisering met die staat en die Afrikaner. Teen die einde van die 1980’s het geen
prominente Afrikaner-akademici in die sosiale en geesteswetenskappe, en die regswese,
apartheid meer ondersteun nie (Giliomee 1995:90).
Die Afrikaner was nog altyd in ’n stryd gewikkel. Of die vyand die Britte, die swartes of die
kommuniste was, daar was altyd ’n gevaar waarteen die Afrikaner vir oorlewing moes veg.
Soos aangedui, het die Afrikanervrou die rol as bewaker van die volk gehad. In die laat
1980’s het sommige van die vyande verdwyn.
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In 1988 het die Sowjetunie uit Afrika onttrek. Die gevolg was dat Suid-Afrika, na jare se
massiewe klandestiene betrokkenheid binne die grense van Angola en Namibië, ook onttrek
het. Die vyand het verdwyn! Teen hierdie tyd het baie Suid-Afrikaners van die betrokkenheid
van die Suid-Afrikaanse magte buite die landsgrense geweet. Baie Afrikaners het gevoel
hulle is gekul omdat hulle via die buitelandse media en tydens die begrafnisse van
gesneuwelde soldate van Suid-Afrika se buitelandse betrokkenheid moes hoor.
In 1989 het die val van die Berlynse Muur die einde van kommunisme aangekondig en
skielik was kommunisme nie meer die vyand nie. Pres. F.W. de Klerk het verkondig dat
sonder die Sowjetunie die ANC ook nie meer ’n bedreiging was nie (Giliomee 1997:22).
Skynbaar het die vrees van ’n kommunistiese ekonomiese beleid ook verdwyn. Die “totale
aanslag” het verval. In Namibië, waaraan daar oor soveel jare desperaat vasgeklou is, is
demokratiese verkiesings gehou en is die South West Africa People's Organization
(SWAPO), tot kort te vore die vyand op die grens, die nuwe regering.
Was daar nog vrese? In 1987 het die akademikus Heribert Adam voorspel dat
onderhandelings tussen die ANC en die regering op onder andere die volgende sou uitloop:
herverdeling van grond, industriële demokrasie en vakbond-deelname op bestuursvlak;
nasionalisering van banke en verswarting van die staatsdiens (Breytenbach 1989:19-20).
Hiermee het hy wit vrese vir ’n swart regering bevestig. In dieselfde jaar het 80 persent van
die Afrikaners in ’n nasionale meningsopname gesê dat hulle onder ’n swart
meerderheidsregering vrees vir die veiligheid van wittes. In 1990, twee maande nadat die
onderhandelinge begin het, het dit tot 49 persent gedaal (Giliomee 1997:10). Met die
ontbanning van die vyand, onder andere die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese
Party (SAKP), was die partye nou aanvaarbaar, maar is nog steeds deur amper die helfte van
die wit bevolking gevrees. Die NP-regering was gereed om te onderhandel vir ’n demokrasie,
gebaseer op magsdeling, en die wit kiesers was onseker oor hulle toekoms. Slegs een derde
van die wittes het aan die einde van die 1992 gedink dat swartes en wittes genoeg gemeen het
om saam ’n demokrasie te vorm (Giliomee 1997:10).
Vir die Afrikaner was die vroeë 1990’s nog meer onseker. Die sogenaamde meestersimbole
van die Afrikaner, naamlik dat blankes meerderwaardig is, dat Afrikaners 'n spesiale
verhouding met God het, het feitlik oornag verdwyn, aldus Giliomee (1999:3).
Afrikanernasionalisme en die ideologie van apartheid het ineengestort. Apartheid was die
weg om die Afrikaneridentiteit te behou – die Afrikaner, dus ook die Afrikanervrou, was
sonder identiteit.

7. Samevatting
Kort na die artikel onder bespreking het daar weer ’n artikel in Sarie deur dieselfde joernalis,
Martie Swanepoel, verskyn: “Dit wil ons nou hê … Drome en ideale en eise van die vrou in
die jare 90” (Swanepoel 1992:44–5). Die artikel is saamgestel nadat die joernalis “rondgevra”
het: ’n lang lys van behoeftes wat wissel van respek, gelykheid en mans wat moet besef dat
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vroue intelligente gesprekke kan voer tot spieëls in aanpashokkies wat mens 10 kg maerder
laat lyk! Die ongeordende mengelmoes van behoeftes gee die indruk dat die joernalis nie veel
moeite of erns met die onderwerp gehad het nie.
’n Maand later verskyn daar ’n artikel oor diskriminasie teen vrouens (Wessels 1992:42–3).
Die artikelskrywer het slegs twee vroue genader vir hul opinies. Die een vrou, ’n sosioloog,
meen dat dit nog steeds ’n manswêreld is en dat daar nog steeds ’n glasplafon is wat vroue
terughou. Sy wys daarop dat KODESA slegs na ernstige pleidooie wel ’n vrouegroep
toegelaat het, maar dat die groep net voorleggings kan maak en uitgesluit is van die vyf
werksgroepe. Sy noem ook dat alhoewel die ANC ’n Kommissie vir die Bevryding van
Vroue gestig het, ’n man in die voorsitterstoel daarvan sit. Die ander vrou wat genader is vir
haar opinie, is ’n onderwyseres wat glo dat daar nooit gelykheid kan wees nie, want mans en
vroue se rolle verskil. Dit is opvallend dat die twee vroue verkies het om anoniem te bly.
Weer eens dui die oppervlakkigheid van die inhoud en die gebrek aan diepgaande navorsing
dat Sarie nie die onderwerp as belangrik beskou nie. Dit wil dus voorkom of Sarie en haar
lesers in 1992 nie vroueregte ernstig opneem nie.
Die onderhandelinge vir ’n nuwe demokratiese bestel in Suid-Afrika het ’n tydperk ingelui
waar talle kwessies oor menseregte na vore gekom het. Ook vroue het die geleentheid
aangegryp om vrouesake en genderverhoudings op die nasionale agenda te plaas in ’n poging
om die onregverdighede van die verlede aan te spreek. In 1992 is die Women’s National
Coalition (WNC), ’n koalisie van vroue-organisasies in Suid-Afrika, gestig. Die doelwitte
van die WNC was om inligting oor vroue se behoeftes en aspirasies in te samel en dit in ’n
Vrouehandves saam te vat wat uiteindelik ’n integrale deel van die nuwe grondwet van SuidAfrika sou word (Maritz 2004).
Afrikanervroue en Afrikanervroue-organisasies het ook by die WNC aangesluit. Die vroue
was veronderstel om deur hulle betrokkenheid by maatskaplike en kultuurverenigings en organisasies opgewasse te wees om met die swart, bruin en Indiërvroue op gelyke vlak te kon
verkeer, maar dit was nie die geval nie. Die Afrikanervroue het op enkele uitsonderinge na
moeilik by die WNC aangepas. Daar was talle praktiese probleme, maar dit was veral hulle
gebrek aan politieke vernuf en hulle politieke naïwiteit wat hulle betrokkenheid in die wiele
gery het (Maritz 2010).
In die tyd toe daar vir vroueregte in Suid-Afrika beding is, is die artikel “Wat maak hulle by
Kodesa?” (Du Plessis en Swanepoel 1992) vir die polities afsydige Afrikanervrou geskryf.
Die oppervlakkigheid van hierdie artikel, asook van daaropvolgende artikels met ’n aktuele
inhoud, dui aan dat die artikelskrywers wel vir ’n bepaalde teikenmark geskryf het. Die
persepsie van die skrywers van die artikels, naamlik dat Afrikanervroue nie belangstel in
aktuele/politiese sake nie, is histories gefundeerd, maar ook gebaseer op die realiteit van
Afrikaneridentiteit in 1992. Die Sarie-redaksie, -medewerkers en -lesers was meestal
Afrikaners: Afrikaners wat in die vroeë 1990’s nie net polities afsydig was nie, maar ook
onseker oor hul identiteit as Afrikaners, asook oor die toekoms.
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Sarie het ná 1992 nie net ’n afdeling Sarie-aktueel geskep nie, maar het ook artikels geplaas
wat vroueregte meer direk aanspreek. In 1993 het Carlien Wessels (1993:72–3) weer, onder
Sarie-aktueel, ’n artikel geskryf met die titel: “Dis wat ons wil hê.” Sy stel dit dat
“[v]roueregte vanjaar hoog op die agenda van politici [is]. Vir die eerste keer gaan behoorlike
aandag gegee word aan diskriminasie teen vroue en die wette wat hulle daarteen moet
beskerm.” Vir hierdie artikel is die “grootste vroue-organisasies en kenners” geraadpleeg om
“Sarie se eie handves vir vroueregte” saam te stel. Vroue wat geraadpleeg is, was onder
andere Margaret Lessing van die Vroueburo, dr. Irma Labuschagne, kriminoloog van die
Universiteit van Suid-Afrika, adv. Francis Bosman en Dene Smuts. Die “handves” het
kategorieë soos die beroepswêreld, die gesin, foute van die verlede en die vrou se beeld
aangedui waaronder vroueregte aangespreek moes word.6
Vyf maande na die eerste demokratiese verkiesing het dieselfde joernalis ’n ondersoekende
artikel (“Hoeveel beloftes gaan waar word?”) gepubliseer waarin nagespeur is of die
veranderings wat politici voorsien het, gerealiseer het (Wessels 1994:42–3). Wessels het
bevind dat daar heelwat positiewe vordering was, soos byvoorbeeld die feit dat ’n kwart van
die parlementslede vroue was, dat daar ’n vrouekoukus in die parlement ingestel is wat ’n
wakende oog sou hou oor hoe wetgewing vroue raak, meer vroue in sleutelposisies,
ensovoorts. Daar was egter steeds die verouderde houding dat vroue nie broodwinners is nie,
wat lei tot oneweredighede in onder meer die belastingstelsel, veral vir getroude vroue,
blatante seksisme in die werkplek, en diskriminasie by pensioenfondse. Die slotsom was dat
daar dringende wetgewing nodig was, nie net om genoemde sake reg te stel nie, maar ook oor
sake soos aborsie, verkragting, gelyke betaling vir gelyke werk, mediese voordele en
huissubsidies, om maar net ’n paar te noem.
Twee jaar later publiseer dieselfde joernalis ’n artikel met die titel “Gelyke regte uiteindelik
hier?” (Wessels 1996:36-7). Hierdie keer het sy wyd geraadpleeg, indringende vrae gestel en
tot die slotsom gekom dat daar reeds baie veranderinge deur die regering aangebring is om
die saak van vroue te bevorder.
Brink (2004:5) het die Afrikanervrou in die apartheidsjare se kommerwekkende stilswye en
afsydigheid oor aktuele sake, selfs al raak dit hul families, as volg opgesom:
Al word hul bediendes gevang en in die tronk gestop weens pasoortredings, word geen
gesamentlike protes uit volksmoedergeledere gehoor nie. Ook toe die nuwe oorlog uitbreek,
die totale aanslag buite Suid-Afrika se grense, en ’n geheime oorlog in Angola geveg word,
word niks gesê oor wanneer troepies dood, gewond of bossies terugkeer huis toe nie.
In 1992 was Sarie se politieke stem, en ook dié van haar lesers, steeds gedemp. Die artikel
“Wat maak hulle by KODESA?” weerspieël die Afrikanervrou se politieke denkwyse in die
tydsgewrig van die vroeë 1990’s.
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Eindnotas
1

Du Plessis, T. en M. Swanepoel. 1992. Wat maak hulle by Kodesa? Sarie, 27 Mei, ble. 42–3.

Swanepoel, M. 1992. Dit wil ons nou hê….Sarie, 24 Junie, ble. 44–5.
Wessels, C. 1992. Word nog teen ons gediskrimineer? Sarie, 22 Julie, ble. 42–3.
—. 1993. Dis wat ons wil hê. Sarie, 14 April, ble. 72–3.
—. 1994. Hoeveel beloftes gaan waar word? Sarie, 14 September, ble. 42–3.
—. 1996. Gelyke regte uiteindelik hier? Sarie, 24 April, ble. 36–7.
2

Alhoewel daar gepoog is om die demo- en psigografie van die Sarie-leser van 1992 in die
hande te kry, was dit onsuksesvol.
In 2011 dui Sarie haar lesersprofiel as volg aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ewig 30
Die kontemporêre Afrikaanssprekende vrou van Suid-Afrika
Trots Suid-Afrikaans
Onafhanklik en onbevooroordeeld in denke en lewensbeskouing
Gemaklik met verandering
Geanker in familie, vriende en gemeenskap
’n Doener met dryfkrag
Iemand in voeling met die nuutste neigings – ’n vrou en wêreldburger
Iemand wat in die taal van haar hart geïnspireer wil word(Magazines 2011).

Sarie identifiseer haar lesers as volg:
Sarie is die keuse van die modern Afrikaanssprekende vrou. Die tydskrif is ’n intieme deel
van haar lewe en is ’n ware uitdrukking van haar lewenstyl en lewensfilosofie. Ons vertel
maandeliks eg Suid-Afrikaanse stories wat haar goed oor haarself en haar wêreld laat voel.
Ons lesers wend hulle tot Sarie (gedruk of digitaal) vir intieme gesprekke en gee
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sleuteloplossings vir die vraagstukke van die lewe. Dit is waar sy haar spesiale inspirasie kry
(Media 24 2011).
3

Die Afrikanervrou as fabriekswerker is goed gedokumenteer in die navorsing van Elsabé
Brink, die volledige verslag van die Carnegie-kommissie, Iris Berger, E.S. Sachs, Louise
Vincent en Amanda Lourens. Sien bibliografie vir volledige verwysings.
4

Die NG Kerk het sedertdien sy beleid omtrent die vrou in leiersposisies verander.

5

Hierdie artikel van Wessels word ook in Afdeling 7 bespreek.

6

Hierdie artikel van Wessels word ook in Afdeling 5 bespreek.
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Die mistieke dimensie en kontemplatiewe aard van
die kreatiewe daad by Sheila Cussons.
Carine Janse van Rensburg
Carine Janse van Rensburg: Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch

Opsomming
Hierdie artikel gee ’n beskouing van dié digterskapsverse van Sheila Cussons waarin eerstens
die mistieke, en tweedens die kontemplatiewe, die grondslag vorm. Wat duidelik uit die
ontleding van die betrokke gedigte spreek, is dat nóg die mistieke, nóg die kontemplatiewe
geïsoleer staan: digkuns is mistieke handeling, is kontemplasie wat uitloop op mistieke
belewenis, is proses wat uitloop op die “trillende verlossing” van mistieke eenwording, is
handeling van “gefragmenteerde syn” wat “reik na heelheid”. Die goue draad wat die
onderskeie dimensies tot eenheid bind, is God – by uitstek die vernaamste werklikheid
waarmee Cussons die digteres gekonfronteer word.
Trefwoorde: metapoësie, mistisisme, kontemplasie, Rooms-Katolisisme, Sheila Cussons

Abstract
The mystical dimension and contemplative nature of the creative act in the poetry of Sheila
Cussons
This article examines Sheila Cussons’s verses about poetry and being a poet in which, firstly,
the mystical and secondly, the contemplative form the foundation.
For Cussons writing poetry is a divine command. Her struggle to find clarity about the nature
of God is the central driving force in her poetry. Van Aardt (1990:179) calls her the first
Afrikaans poet who links her artistry to finding God: many of her poems are an expression of
her search and longing for God and it is not strange that the mystical experience is such an
integral part of many of her poems.
According to Wilson (1970:16) “there is no fundamental difference between the aesthetic
experience and the mystical experience.” The first part of the article thus focuses on this
relation between mysticism and the creative act in several of Cussons’s poems.
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In “Bergpaadjie” in Die swart kombuis (1978) (“Mountain trail”, The black kitchen) the
highest point of the mystical experience is reached in the act of writing (“al skrywende”) and
the poet finds herself ecstatic in the immediate presence of God (“wind”), but unable to
express the all-embracing nature of the experience that “transcends mere intellect” (Holmes
1928:36), an experience that is called a “sonder-naam” (“without-name”) in “Bedekte naak”
(“Concealed nakedness”) (Die swart kombuis, 1978). This inability to verbalise the
experience is common in mysticism, as the total experience “transcends mere feeling just as it
transcends mere intellect. It is a complete act of perception, inexpressible by those
departmental words” (Holmes 1928:36).
The most evident identification of creative act and mystical experience is found in “Daad en
beskouing” in Verwikkelde lyn (1983) (“Deed and contemplation”, Intricate line), where
contemplation (“beskouing”) is the conscious deed that culminates in the creative act. Also,
contemplation is essentially a mystical endeavour, the force of which results in an intense
experience of utmost ecstasy described in orgasmic terms not unfamiliar to mysticism. In this
“supreme moment of fulfilment all experience is unified and rolled into one – the artist, the
mystic en the sensualist share the same feeling of fullness of life and achievement, beyond
the temporal and special boundaries, reaching the condition that Yeats called Unity of Being
(Malchiori 1960:284). Cussons describes this unity in erotic terms (“iets bal in die lende
saam” – my emphasis; “something knots up”; “in the loins”), as is often done in the mystical
experience. The subtle suggestion of the sexual nature of the aesthetic-mystical experience is
examined in, inter alia, “Vir Juan” in Die knetterende woord (1990) (“For Juan”, The
sputtering word) and “Versoek” in Plektrum (1970) (“Request”, Plectrum).
But in the above-mentioned poems, as well as in those that follow, there is a further
suggestion: time and time again God is the handler of the pen. He is the Inspirer and the
Source of her creative energy. When she writes poetry He is the one who is writing. The
words originate from His hand. He is the metaphoric Catalyst, the one who makes her mind
ferment (“Tot …” [“Until …”] in Die knetterende woord, 1990), so that she is able to write
poetry and pray (my emphasis) – a confirmation of the fact that for Cussons the creative act
is pre-eminently a religious act.
The visual dimension is one of the main stimuli behind Cussons’s creative impulse.
According to Spies (1982:143) seeing equals happiness for Cussons – seeing further and
deeper and with greater clarity, until seeing becomes a religious experience. In contemplation
it leads to a total identification of the contemplator and the contemplated – that which in
mysticism is the Transcendent.
As contemplation progresses all polar opposites of conventional thought and perception grow
dim. Concepts like “personal” and “impersonal”, “transcendent” and “immanent”,
”beginning” and “end” lose their meaning. The experience of the dark, unfathomable nature
of the Divine on the one hand and the intimate, personal union with the heavenly Bridegroom
on the other is seen as one. All consciousness of the own ego and the world disappears.
But contemplation also has a noetic quality. What is communicated by the contemplator
brings new knowledge and understanding, brought on by the contemplator’s participation in
the Divine. Happold (1963:90) talks about “the perception of the fusion of the One in the All,
and the All in the One, of a hidden meaning and significance lying behind external
phenomena, of the underlying love upholding and permeating everything, of the unity of the
knower and known; and, through it all, a feeling of intense joy, sureness, and serenity”.
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The intensity of the contemplative experience impels Cussons to creativity. She cannot help
but act on it. Seeing, examining, contemplating stand in symbiotic relationship to creating
and being creative. This compelling force, expressed in her credo, is brilliantly portrayed in
“Die blaar” ("The leaf") (Verwikkelde lyn, 1983). It informs her ars poetica: art is
fundamentally a representation of contemplation and therefore contemplation and art are one
activity. The one cannot exist without the other.
The intertext for this poem is Fyodor Dostoyevsky’s novel The demons. Cussons uses the
character Kirilov of whom Wilson (1970:54) remarks, the “poet is the man in whom the
Kirilov element is … naturally stronger than the Stawogrin.” Kirilov contemplates a leaf, sees
it is good, as everything is good. Happiness for him is, in the same way as for Cussons,
contemplation, the losing of oneself in the “mysterium et fascinans”.
In this regard Cussons also bears a similarity to Gerard Manley Hopkins, being attentive to
the “most minute aspects of nature” and seeing “God shining out of every creature”
(Lichtman 1989:129). Nothing is too simple, insignificant or trivial for contemplation, be it a
cake of soap, a toothbrush, her tears, ice in a glass or a cockroach. As contemplator she is
“capable of being surprised out of the complacency of ordinary seeing” and she appreciates
the “splendour of the simple and the hallowing of the everyday” (Lichtman 1989:134).
It is clear from the analysis of the relevant poems that neither the mystical nor the
contemplative is isolated: the art of poetry is a mystic act, is contemplation which leads to
mystic experience, is process which leads to the orgasmic deliverance of mystical unification,
is the act of fragmented being which reaches for wholeness. The golden thread which ties the
different dimensions to one whole is God – the most important reality par excellence with
which Cussons the poet is confronted.
Keywords: metapoetry, mysticism, contemplation, Roman Catholicism, Sheila Cussons

1. Die mistieke dimensie van die kreatiewe daad
[T]here is no fundamental difference between the aesthetic experience and the
mystical experience. (Wilson 1970:16)
[M]istiek (is) het hart van de religieuse ervaring. (Weima 1981:150)

1.1 Mistisisme
Om te dig is vir Sheila Cussons ’n goddelike opdrag, ’n religieuse nooddruf (Scholtz
1991:160). Haar worsteling om helderheid te kry oor die wese van God is die sentrale
dryfkrag in haar digterskap. Sy word bestempel as die eerste Afrikaanse digter wat haar
kunstenaarskap koppel aan die “vind van God” (Van Aardt 1990:179). As sodanig is haar
gedigte merendeels ’n uitdrukking van haar soeke, haar begeerte na God: “Waar is begeerte
na enigiets/ wat begeerte na U oortref!” (“Die sewentiende”, Membraan). Le Roux noem haar
’n “religieuse digter” (1988:6). Hoe dit ook al sy, digkuns is en blý vir haar ’n religieuse
handeling. Haar “klanke” wil “al hoe klinkender” Sy “diepgaande dinge” “bewoord”
275

LitNet Akademies Jaargang 9(1), Maart 2012

(“Leestekens”, Die heilige modder). Hy is vir haar die “nooit genoeg op besinde, Here
Heilige Gees” (“’n Soort wat leviteer”, Verwikkelde lyn).
Gesien in die lig hiervan is dit dan nie vreemd dat die mistieke ervaring skering en inslag van
so ’n groot aantal van Cussons se gedigte vorm nie, trouens, dat die mistieke ervaring juis die
impuls agter soveel gedigte is nie. Volgens William Clark (in Weima 1981:134) is die
mistieke bewussyn die essensiële, onderliggende dryfveer van die religieuse bewussyn. Die
mistieke ervaring sal daarom dikwels ’n religieuse ervaring wees. Dit is ook hoe dit in hierdie
artikel bedoel word. James maak die volgende uitspraak: “Personal religious experience has
its roots and centre in mystical states of consciousness” (Weima 1981:134). By Cussons is
hierdie bewussyn gesetel in die Katolisisme.
Die mistisisme het as vertrekpunt die veronderstelling dat God bestaan en dat Hy Hom op ’n
besondere manier aan die mens openbaar. Daar is dus in die mistisisme ’n bewussyn van wat
in Engels ’n “beyond” genoem word, ’n werklikheid wat agter die alledaagse werklikheid lê,
buitekant die grense van dit wat ons alledaags waarneem, ’n onsienlike kwaliteit bo en
behalwe die sienlike, maar wat op ’n manier tog verweef is met die “sienlike” werklikheid.
In die ware mistikus is daar ’n uitbreiding van die normale bewussyn, ’n loslaat van latente
magte en ’n verbreding van visie, sodat aspekte van die waarheid, wat onpeilbaar is vir die
rasionele intellek, aan hom1 openbaar gemaak word. Sowel in gevoel as in denke begryp hy
tydens so ’n ervaring iets van die immanensie, die inwoning van die tydelike in die ewige en
die ewige in die tydelike. Vir die mistikus is dit ’n direkte ervaring van die teenwoordigheid
van God. Die ervaring open dus aspekte van ’n realiteit wat ontoeganklik is vir die normale
bewussyn (Happold 1963:17–35).
Vanuit ’n teologiese oogpunt gesien, is die innerlike drang na die mistieke ervaring ’n dors
van die siel na God, gebore uit die liefde vir en tot God. Die mistisisme van liefde en
eenwording met God word gebore uit die menslike drang om te ontsnap uit die gevoel van
afgesonder wees, verwyder wees van God; om te ontsnap uit die eensaamheid van selfsyn in
die rigting van groter deelname aan en hereniging met die Syn van God. Laasgenoemde is
moontlik omdat die mens in wese ’n “sharer in the divine life” is. “He therefore longs to
return to that from which he feels he has come, to be more closely and consciously linked
with it. He feels himself to be a pilgrim of eternity, a creature in time but a citizen of a
timeless world.” Verder: “Mysticism of love and union can be described not only in terms of
a man’s search for God but also in terms of God’s search for man” (Happold 1963:41).
’n Ander “tipe” mistieke ervaring is wat Happold (1963:40) die “mysticism of knowledge
and understanding” noem; dit vind sy oorsprong in die mens se inherente drang “to find the
secret of the universe, to grasp it not in parts but in its wholeness”.
Hoewel die mistieke ervaring dan ook ’n eksperimentele kennis van God behels, is dié drang
volgens Van Aardt (1990:345) nie in die eerste plek begripmatig van aard nie, maar estetiessensitief, gaan dit daarom om voeling te kry met die innerlike syn van dinge. Dit blyk dat die
mistieke ervaring aanleiding gee tot ’n bepaalde benadering tot die werklikheid. Evelyn
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Underhill (in Happold 1963:38) noem die mistieke ervaring “the art of union with Reality, or
God”.
1.2 Poësie en mistisisme
Daar is vir Wilson (1970:16) weinig verskil tussen die poëtiese en die mistieke ervaring – ’n
gedagte wat weerklank vind in Cussons se “Bergpaadjie” (Die swart kombuis):
Jy sê: lees jou gedig vir my
maar hoe kan ek wat skrywende
in klippe opgebreek het
en ’n antieke geheue en ’n gebreekte pot
hoe kan ek wat skrywende
die wilde tiemie geword het
wat geur in die wind
en ongeletterd soos God.
Die gedig open met die spreker-digter wat die versoek van ’n “jy” herhaal: om haar gedig te
lees. Die implikasie is dat die “jy” die verwagting koester dat die digter met redelike gemak,
moeiteloos, haar gedig – produk van haar skeppende verbeelding, simbool van samehang en
voltooidheid, verstaanbaarheid – aan die “jy” sal voorhou. Die gedig bevat immers die
verwoording van haar ervaring van die werklikheid. “(M)aar” impliseer dat sy probleme het
met die versoek. Die eerste probleem wat sy noem, is dat sy “al skrywende”, met ander
woorde terwyl sy geskryf het, terwyl sy kreatief-poëties besig was, “in klippe opgebreek het”
(my kursivering) en in “’n antieke geheue en ’n gebreekte pot”. Die tweede probleem wat sy
noem, is dat sy die “wilde tiemie geword (my kursivering) het/ wat geur in die wind/ en
ongeletterd soos God.”
Die verwysing na die skryfproses (“al skrywende”) maak hierdie gedig metapoëties par
excellence. Die digter stel dit duidelik dat daar twee “newe-effekte” aan die digaktiwiteit
verbonde is. Die eerste is dan ’n disintegrasieproses (“opgebreek”) wat plaasvind, ’n innerlike
stukkend-raak. Sy het “in klippe” opgebreek. Volgens Cirlot (1981:313) is klip ’n “symbol of
being, of cohesion and harmonious reconciliation with self”. Dit is opvallend dat die digter
hier in klippe opgebreek het. Die implikasie is dus duidelik dat sy wat eers klip was, nie meer
gesien kan word as daardie simbool van samehangende syn en innerlike harmonie nie.
Trouens, die versplintering in klippe is juis ’n aspek van disintegrasie en ’n direkte gevolg
van die mistiekbepaalde kreatiewe proses. “The stone when whole symbolized unity and
strength; when shattered it signified dismemberment, psychic disintegration, infirmity”
(Cirlot 1981:313).
Maar nie net is hierdie verbrokkelingsproses ’n gevolg van die poëtiese proses nie; dit is ook
voorwaarde vir die mistieke ervaring: “The highest state of the mystic life can only be
reached when there has been a complete death of the selfhood” (Happold 1963:52). Dionisius
die Areopagiet, beroemde Christelike mistikus uit die 5de eeu, praat van ’n “loslaten van de
wereld en het eigen ik” (Weima 1981:144).
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Die opbreek in klip is dan paradoksaal ook ’n eenword met die heelal – iets wat eie is aan die
mistieke ervaring. Dieselfde geld die ervaring van ’n sekere tydloosheid: “[T]he mystic feels
himself to be in a dimension where time is not, where ‘all is always now’” (Happold
1963:48). Daarom die opbreek in ’n “antieke geheue”: die kollektiewe geheue van die
Katolieke tradisie of selfs die Jungiaanse kollektiewe onbewuste (Gilfillan 1984:40), bevolk
met primordiale argetipes wat haar in kontak bring, nie net met haarself, in die hede nie, maar
ook met die vroegste verlede van die mens.
Dieselfde ervaring word beskryf in “Antieke wandeling” (Die swart kombuis), waar die
mistieke transfigurasieproses ’n “aanvang neem met ’n speelse ophaal van assosiasies aan
goed en kwaad uit die ondergrond van die geheue” (Gilfillan 1984:59). Tydens die spreker se
wandeling in die gees “dink” sy die “(o)u kruike” “terug/ soos hulle moes gewees het
eenmaal/ glad en nuut gevorm nog nat op die potgooi-wiel”. In albei hierdie gedigte beleef
die spreker ook ’n wêreld waarin die tyd gaan stilstaan het. In die toestand van tydloosheid
vervaag grense tussen hede, verlede en toekoms; trouens hede, verlede en toekoms word
opgelos in ’n oomblik wat ’n ewigheid dúúr.
Die paradoksale eenword met die heelal sluit verder in die “opbreek” in ’n “gebreekte pot”.
Volgens Gilfillan (1984:40) is dit tekenend van die “kosbare, skynbare, onsamehangende
dinge […] – in bundelverband: rympies, sprokies, mitologiese flardes”. Die pot is verder die
bewaarplek van die magte van transmutasie (Cirlot 1981:39). Aangesien die pot gebreek is, is
die magte vrygelaat, kan die transmutasie plaasvind, soos wat dit inderdaad gebeur wanneer
die digter die “wilde tiemie” word.
Dit is duidelik dat die digter in die digaktiwiteit in die woorde van D.J. Opperman (1959:149)
“wesenloos” is, “soos mis of water vloei […] van holte tot holte” en in die proses in
aanraking kom met die hele skepping.
Dit blyk dus dat die disintegrasieproses waarvan in die eerste vier reëls vertel word en wat
wesenlik déél van die skeppingsproses is, uiteraard nie negatief bejeën word nie: “opbreek” is
voorwaarde vir “word” en as sodanig is die woorde nie teenoorgesteldes nie, maar twee
stappe in dieselfde proses. In die kreatiewe proses word die digter vervolgens getransformeer
tot die “wilde tiemie/ wat geur in die wind”.
Wat hier oppervlakkig bloot mag lyk na ’n suiwer sintuiglike sensasie, is veel meer. Eerstens
is daar in die titel die suggestie dat die toestand nie maklik bereikbaar is nie. Die “pad” na die
“berg” is moeilik bewandelbaar en word slegs deur die enkele geseëndes bereik: “[T]the
mountain, the hill and the mountain-top are all associated with the idea of meditation,
spiritual elevation and the communion of the blessed” (Cirlot 1981:221).
Dit is ook wat Wilson (1970:28) ’n “intensiteitservaring” noem. Daarmee beskryf hy sowel
die poëtiese as die mistieke belewenis – wat inderdaad primêr hier verwoord word: die
hoogtepunt van die mistieke eenwording wat “al skrywende” bereik is. Die implikasie is
duidelik: die digaktiwiteit is ’n mistieke ervaring waar die digter haar buite die beperkinge
van haarself bevind (“wild”), ekstaties in die onmiddellike teenwoordigheid van God
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(“wind”). Volgens Cirlot (1981:373) is die wind simbool van gees; in die Christelike
simboliek word dit direk geassosieer met die werking van die Heilige Gees (Johannes 3:8 en
Handelinge 2:2).
“In theistic mysticism God is felt to be in everything and everything to exist in God”
(Happold 1963:46). Hier word die tiemie met sy helende krag as kruid dus God met Sy
vermoë om te heel deur Christus, die Woord wat vlees geword het. Die digter word tiemie,
eweneens “heler” deur die woord (want die dighandeling is inderdaad ook self-integrerende
handeling, soos in die laaste afdeling verduidelik sal word). Digteres en God word één: “God
verlore in God” (“6 Augustus: Transfigurasie”, Die woedende brood).
Hiermee is dan een faset van Cussons se metapoësie aangeraak: digkuns as religieuse
ervaring. Maar daar eindig dit nie. Sy sê immers in die slotreël van die gedig dat sy in die
ervaring ook “ongeletterd” word, “soos God”. Haar ervaring kan, soos God, nie aan letters,
taal, gebind word nie. Dit is te groot en groots daarvoor. ’n Tweede faset wat dus duidelik
blyk, is die onvermoë om die mistieke ervaring te verwoord. Die ontoereikendheid van die
digterlike woord as sodanig is ’n belangrike metapoëtiese kwessie. Hier gaan dit eerstens om
die onverwoordbaarheid van die mistieke ervaring, ’n gevoel wat Holmes (1928:36) soos volg
formuleer: “His [die mistikus se] conviction of the transcendent reality of his experience is
only equalled by his feeling of impotence when he tries to describe it.” Dit is noodwendig so
omdat taal gewoonlik die algemeen-menslike ervaring moet verwoord. Die mistikus se
ervaring is sonderling, feitlik eksklusief. “His total experience transcends mere feeling just as
it transcends mere intellect. It is a complete act of perception, inexpressible by those
departmental words” (Holmes 1928:36).
Hoe intenser die ervaring, hoe moeiliker die verwoording daarvan: “The more subject and
object, the observer and that which is observed, merge into each other, that is, are ‘united’
with each other, the more profound and illuminating the knowledge becomes; and the less it
becomes capable of description (Happold 1963:62, my kursivering). Trouens, die
onsegbaarheid, onuitspreeklikheid van die ervaring is juis ’n kenmerkende eienskap daarvan.
Dit gaan alle beskrywing te bowe – veral in terme wat ten volle verstaanbaar is vir diegene
wat nie ’n soortgelyke ervaring deurgemaak het nie. “It thus resembles a state of feeling
rather than a state of intellect” (Happold 1963:45).
Dieselfde gedagte word verwoord in “Bedekte naak” (Die swart kombuis):
’n Gloed dra ek
tussen die wêreld en my bloed
meer myne, meer eie aan my as enigiets
’n sonder-naam (my kursivering)
wat, om te vernietig
sou wees vernietiging van my:
o ondraaglike, tere, weerlose hemp van vlam.
Hierdie verwoording vergestalt weer eens die mistieke ervaring. Die titel is oënskynlik
paradoksaal: “bedekte onbedekte”. “(N)aak” dui hier op die toestand van geestelike
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gestrooptheid, die toestand wat Happold (1963:52) beskryf as “when all images and
intermediaries have been abandoned, and when a man has entered the Dark Silence, that
Nothingness, that Wayless Way, where the hidden sons of God lose, and at the same time,
find themselves”.
Die naaktheid is weer voorwaarde vir die mistieke vereniging – in die besonder ’n bekleding
met Christus volgens Romeine 13:14: “Maar beklee julle met die Here Jesus Christus”
(Gilfillan 1984:42). Dit is inderdaad wat hier gebeur – sy “dra” ’n “Gloed”, ’n “hemp van
vlam”. De Villiers (1982:14) bevestig dat die woorde “gloed” en “vuur”, onder meer, binne
Cussons se oeuvre dieselfde grondbetekenis het, naamlik “God”. Maar “vuur” verwys nie
slegs na die Goddelike nie: die betekenis kan veel wyer gesien word. Herakleitos (in Störig
1977:125) beskou vuur as die oersubstansie – dit is die Goddelike waarvan die menslike siel
deel is; dit is die basis van alle materie en die dinamiek agter elke mutasie. Cirlot (1971:108)
se uitspraak vind hierby aansluiting: “[F]lame symbolizes transcendence itself.” As draer van
die “weerlose hemp van vlam” is die digter in die mistieke ervaring ’n getransformeerde
wese. Dit is God self wat tussen haar (“bloed”) en die wêreld staan.
Die belangrike ooreenkoms wat hierdie gedig met “Bergpaadjie” toon, is geleë in die
onverwoordbaarheid van die Goddelike. Daarmee word ook gegee die metapoëtiese: sy
verwys na die “Gloed” as ’n “sonder-naam”.
Dit is belangrik om daarop te let dat hier nie ’n suggestie van naamloosheid is nie. God word
wel ’n “Gloed” genoem, maar deur die uitbreiding “sonder-naam” word geïmpliseer dat die
naam nie allesomvattend is nie, nie toereikend genoeg om die Goddelike volledig te benoem
nie. God is “ongeletterd”: Hy kan “letterlik” nie met letters aangedui en vasgevat word nie.
In wese bly die Christelike religieuse ervaring ’n paradoksale ervaring. Diegene wat dit
beleef, diegene van diepere geestelike insig, bely dat hulle in die diepte van hulle siel bewus
word van ’n Teenwoordigheid wat hulle God noem. Hierdie Teenwoordigheid is vir hulle
meer werklik as enigiets anders wat hulle ken, maar hulle kan dit nie beskryf soos hulle ander
voorwerpe en ervarings kan beskryf nie. Ook kan hulle dit nie op dieselfde manier ken nie.
Hulle is verplig om te bely dat, in terme van die menslike intellek, God onbekend en
onkenbaar is:
The god who is experienced is unnamable, for he is far greater and deeper than all our
feeble attempts to define him. The God of mysticism cannot be mastered or controlled
[...] We can gain access to him, however, not by prescribed or rational thought but by
allowing ourselves to be grasped by the Infinite who surrounds and upholds us. Or we
make contact with the divine by entering between the self and God. (Armstrong
1994:144)
In die mens se poging om die misterie van God se wese te deurgrond is in die geskiedenis
dikwels gebruik gemaak van ’n modus van uitdrukking wat “via negativa” genoem word:
Who says that Spirit is not known, knows; who claims that he knows, knows nothing.
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He is not knowable by perception, turned inwards or outwards, or both combined. He
is neither that which is known, nor that which is not known, nor is he the sum of all
that might be known. He cannot be seen, grasped, bargained with. He is undefinable,
unthinkable, indescribable.
There is in the mind no knowledge of God except the knowledge that it does not know
Him.
Every statement about the transcendental ought to be avoided because it is a laughable
presumption on the part of the human mind, unconscious of its limitations. (Happold
1963:63–4)
Maar al is God vir die mens onbekend en onkenbaar deur wat Dionisius die Areopagiet die
“higher faculty” noem, is dit tog moontlik om verenig te word met “Him Who is wholly
unknowable” en “thus by knowing nothing he knows That Which is beyond his knowledge”
(Happold 1963:193). Hy is in die mistieke ervaring “meer myne, meer eie aan my as
enigiets”, soos die ek-spreker in die derde reël van “Bedekte naak” sê. Hy is so déél van die
digter dat as Hy vernietig sou word, dit tot haar vernietiging sou lei. God-in-die-mens is die
vuur van selfbehoud.
Gilfillan (1984:42) beskou dit as ’n ommekeer van die mitologiese geskiedenis. Dianeira,
vrou van Herakles, word volgens oorlewering deur die kentaur Nessus oor ’n rivier gedra.
Wanneer hy probeer om haar aan te val, word hy noodlottig gewond deur ’n vergiftigde pyl
van Herakles. Die sterwende kentaur gee aan Dianeira sy hemp, gedoop in sy bloed, en sê dat
dié hemp haar man se liefde vir haar sal herwin. Dit lei egter tot die dood van Herakles
wanneer die hemp soos vuur in hom inbrand (Evans 1989:317).
Maar dit hoef nie noodwendig as ’n ommekeer van dié geskiedenis gelees te word nie, want
die vernietiging van die self is, soos reeds gesien, voorwaarde vir die mistieke eenwording.
Dit is selfs reeds voorwaarde vir die gewóón religieuse lewe: die “ek” moet sterf sodat
Christus kan lewe – “ [E]k is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe
nie, maar Christus wat in my lewe” (Gal. 2:19, 20). Die “hemp van vlam”, die bekleding met
Christus, is verantwoordelik vir die afsterwe van die vleeslike mens, die ou, sondige natuur.
En juis daardeur word die “hemp van vlam” paradoksaal die vuur van selfbehoud.
Die mees onverbloemde vereenselwiging van kreatiewe daad en mistieke ervaring kom voor
in “Daad en beskouing” (Verwikkelde lyn):
Dit begin vraend, is eers ’n kennis neem,
’n versigtige tas, beskroomd, begerig na die Idee
skemerend in die materie, vlees, fyn-greinige huid.
En dan – iets bal in die lende saam – die snelle
opwinding, vervoering, vaart: die eeue-oue daad,
en by elke herhaling ’n verrassende eerste keer.
Aggressief, maar ook: ’n oorgee, ’n verlore raak
in die ander, die nie meer weet van self of grens –
Teken, skilder, musiseer of min, dis alles een,
verloop langs een en dieselfde lyn, styg tot dieselfde
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uiterste: líg, líg, en dan die ontploffende sterreswerm –
Daarna, die wentel terug en neer, al traer neer, tot stil,
gewoon, die wêreld weer om ons staan –
Nog iets is daar hieraan verwant, maar van benadering
so anders as die vrug daarvan: die wag op en begeer en
vind van God – Want so sonder haas of gretigheid, bo alles
sonder opdringing, word Hy die hof gemaak.
Nou jaag, nou aarsel die kwas, die pen; nou huiwer,
nou breek die driftige kryt: verwar hy, versoen hy,
ambivalente Eros, kloot en skoot in die skeppingsdaad.
Maar o, die siel moet die vrou in haar ken om God
te ondervind. Hom buit ons nie, hoe vlug, hoe waardig ons
ook al. Twee weë wat sensitief mekaar vermoed, en in een
selfde Onsegbare een oomblik trillend ontmoet.
Daad en beskouing is komplementêre begrippe in Cussons se werk. Scholtz (1991) wys in
haar studie daarop dat sien een van die vernaamste aanvuurders van die skeppingsdrif by
Cussons is. Maar dit bly nooit bloot by die oppervlakkige kyk nie. Die visuele word telkens
die visioenêre, die metafisiese sien: “om te kyk is om te beleef; om te sien is om te
deurgrond.” Haar “blik verswerm” telkens “tot ’n binnesien” (“Sonkol op ’n wingerdstam”,
Verwikkelde lyn), ’n sien “wat van/ die hart is, eenvoudiger as oë/ omvattend en ineens” (“Op
’n velletjie vergeelde papier in ’n antikwariese boek”, Die sagte sprong).
“Beskouing” is dus bewuste dáád wat uitloop op skeppingsdaad. Tereg, dan, dat Brink (1983)
hierdie gedig as “kontemplasie van die kontemplasie” sien. Happold (1963:69) beskryf
kontemplasie as ’n “staat van mistieke bewussyn”. Kontemplasie is dus wesenlik ’n mistieke
handeling. Dit is volgens hom “an extreme form of the withdrawal of attention from the
sensible world and a total dedication of action and mind towards a particular interior object. It
is essentially a creative activity, similar to the highest activity of poet, painter and musician.”
Die kontemplatiewe aard van die kreatiewe daad sal vervolgens aan bod kom. Van belang
hier is die mistieke dimensie van die kreatiewe daad van die Katolieke digter. Sowel mistieke
ervaring as kreatiewe handeling word in terme van die orgasmiese ervaring beskryf. Die
kreatiewe daad, “(t)eken, skilder, musiseer”, styg tot ’n “ontploffende sterreswerm”. Die
ontmoeting met God is “trillend”. Die gemene deler hier is “min”. In beide ervarings is daar
’n “oorgee, ’n verlore raak/ in die ander”. God word immers “die hof gemaak” tot die
orgasmiese “trillend(e)” ontmoeting.
Peck (1978:89–103) praat in hierdie verband van die “collapse of the ego boundaries”, wat
vir hom dui op die grense van die mens se individualiteit, dít wat hom skei van ander mense,
wat aan hom sy identiteit gee. Wanneer die ego-grense verdwyn (soos wat gebeur in die
ervaring van “verliefdheid”) of wanneer dit verskuif, of vergroot (soos wat gebeur wanneer ’n
mens liefhet en die geliefde ingesluit word binne die grense van jou menswees én
terselfdertyd jou grense oopbreek), bring dit die ekstaties-mistieke ervaring van eenwees met
die wêreld en met die objek van liefde. In die liefdeservaring, net soos in die mistieke
ervaring, is die neiging dus hierdie ophef van grense.
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Die volgende aanhaling van Peck (1978:101) gee iets weer van die digter se “trillend(e)”
ontmoeting met God:
[T]he collapse of ego boundaries occurring in conjunction with orgasm may be total;
for a second we may totally forget who we are, lose track of self, be lost in time and
space, be outside of ourself, be transported. We may become one with the universe.
But only for a second.
Wilson (1970:74) praat van die “‘orgasm’ of sudden delight”. Dieselfde orgastiese ekstase
word beleef in “Tuin” (Plektrum) “wanneer die trillende poustert met sy springende oë” (my
kursivering) die spreker voer “tot die bewustheid van ’n swymelende bedwelming van eie
geluk” (Gilfillan 1984:19).
Wilson sê ook (1970:22): “Now the peculiarity of poetry – as of great music and painting – is
that it has the same power as the sexual orgasm.” As ’n mens sy vroeëre uitspraak, dat die
poëtiese ervaring en die mistieke ervaring weinig verskil, in gedagte hou, is dit veilig om by
“poetry” en “great music and painting” die mistieke ervaring te voeg, soos wat Cussons te
kenne gee, maar met dié voorbehoud: die benadering verskil.
In die kreatiewe daad, soos wat dit uitgebeeld word in “Daad en beskouing”, is daar die
bewuste handeling wat van die subjek uitgaan. Die eerste stap is ’n vraagstellende
kennisname, waarneming, “beskouing”. In ’n mate word daar dus ’n aanslag gemaak op die
objek, sy dit “materie, vlees (of) fyn-greinige huid” (reël 3). Die waarneming word
“versigtig” gedoen, behoedsaam. Maar ten spyte van ’n sekere terughoudendheid is daar ’n
hunkering, ’n sielsverlange na die Idee – die wesenlike, die essensie wat verborge lê agter die
uiterlike verskynsel. In “Die dooie bome” (Die somerjood) stel sy dit sterker: “Ek wil […] ’n
wete/ aan hulle ontruk” (my kursivering).
Die vind van die “Idee” bring die “intensiteitservaring” teweeg – hier beskryf in erotiese
terme: “iets bal in die lende saam” (my kursivering) – ’n orgastiese ervaring, dus, en nie
vreemd aan die mistisisme nie. Volgens Clark (in Weima 1981:150) word die mistikus
gedwing om, as gevolg van die onverwoordbaarheid van sy ervaring, dikwels gebruik te
maak van metafore en paradokse, en is sy taalgebruik dus primêr poëties. Een van die
vernaamste metafore in mistieke taalgebruik is dié van die liefde en die huwelik. Daarom
word ook dikwels gepraat van die “bruidsmistiek”.
Abraham Maslow (in Weima 1981:129) noem die sogenaamde “intensiteitservarings” “peakexperiences”. Daaronder vermeld hy, saam met die mistieke ervaring, die estetiese ervaring,
die natuurervaring, die kreatiewe moment, die intellektuele insig, en ook die liefdeservaring.
Enige sodanige intensiteitservaring is binne die menslike ervaringswêreld ’n ervaring van
volkomenheid, die mees volmaakte ervaring moontlik. Dit is egter altyd van korte duur. Dié
gedagte is nie Cussons s’n alleen nie. Dit word, behalwe deur mistici, ook deur verskeie
ander digters beskryf (Melchiori 1960:283–6): Vir T.S. Eliot is dit “the point of intersection
of the temporal with the timeless”; W.B. Yeats noem dit “the point where the gyre (the
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movement of human life) becomes a sphere”. In sy hersiene uitgawe van A vision (Melchiori
1960:285) laat Yeats vir Ellman die volgende veelseggende, relevante uitspraak maak:
At first we are subject to Destiny […] but the point in the Zodiac where the whirl
becomes a sphere once reached, we may escape from the constraint of our nature and
from that of external things, entering upon a state where all fuel has become flame,
where there is nothing but the state itself, nothing to constrain it or end it. We attain it
always in the creation or enjoyment of a work of art, but that moment though eternal
in the Daimon (man’s projection in the Eternity) passes from us because it is not an
attainment of our whole being. Philosophy has always explained its moment of
moments in much the same way; nothing can be added to it, nothing taken away; that
all progressions are full of illusion, that everything is born there like a ship in full sail.
(My kursivering.)
Dit is ’n uitspraak wat in sy wese ook Cussons se poëtika karakteriseer: dat in só ’n oomblik
der oomblikke die “ship in full sail” gebore word – Opperman se “klein skip/ geslote agter
glas” (“Digter”, Negester oor Ninevé).
In “Daad en beskouing” word die krag van die ervaring verwoord deur “opwinding,
vervoering, vaart”, woorde wat deur hulle inherente ooreenkomste ook iets van die digter se
poging suggereer om die toereikende woord te vind, die woord wat die ervaring die raakste
sal beskryf. Die woorde suggereer naamlik almal iets van die ekstatiese, euforiese toestand
van die digter, ’n gevoel van ’n “loslaten van de wereld en het eigen ik (Weima 1981:144); en
daarmee saam die uitdrukking van die kortstondigheid van die ervaring (“vaart”). Dit is asof
die dimensies van tyd en ruimte tydens daardie moment getransendeer word. William Blake
(in Malchiori 1960:284) verwoord dit as volg:
Every time less than a pulsation of the artery
Is equal in its period and value to Six Thousand Years,
For in this Period the Poet’s Work is Done, and all the Great
Events of Time start forth and are conceiv’d in such a Period,
Within a Moment, a Pulsation of the Artery.
Wilson (1970:39) voer aan: “The sense of freedom, of being vitally alive, tends to occur
when you are doing something for the first time.” Vir die digter is die intensiteitservaring “by
elke herhaling ’n verrassende eerste keer” (“Daad en beskouing”, Verwikkelde lyn).
Wat die ervaring verder kenmerk, is die aggressie, weer eens komende van die handelende
subjek, maar die aggressie word gebalanseer, gesublimeer deur die oorgawe aan die ander: in
die geval van die kreatiewe daad aan die “materie, vlees, fyn-greinige huid”; in die mistieke
belewing aan God. Opvallend in die eenwordingsproses is die verlies van selfsyn: die opgaan
in die ander (Ander) bring, soos reeds vermeld, die “death of selfhood”. In Yeats se “The
double vision of Michael Robartes” (in Malchiori 1960:283) word dit soos volg beskryf: “In
contemplation had those three so wrought/ Upon a moment, and so stretched it out/ That they,
time overthrown,/ Were dead yet flesh and bone” (my kursivering).
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Ook is daar geen bewussyn meer van grense nie. Die twee partye word in daardie “een
oomblik” van ontmoeting één. Die grense tussen hulle verdwyn en in die ontmoeting bevind
hulle hulle ook by wyse van spreke buite die grense van hierdie wêreld.
In the intuition of this supreme moment of fulfilment all experience is unified and
rolled into one – the artist, the mystic and the sensualist share the same feeling of
fullness of life and achievement, beyond the temporal and spacial boundaries,
reaching the condition that Yeats called Unity of Being. (Malchiori 1960:284)
Skepper en materie word “lig”, leviteer, tot waar die kosmiese ontploffing van ’n
“sterreswerm” ervaar word. Die einde van die ervaring bring hulle “wentel(end)” – nog dronk
van die oorrompelende aard van die belewenis – na die wêreld terug: “tot stil,/ gewoon die
wêreld weer om ons staan”.
In die mistieke ervaring is die rol wat die mens in die hofmaakproses speel, die tradisionele
rol van die vrou as die passiewe; ontvanger eerder as gewer. “[D]ie siel moet die vrou in haar
ken om God/ te ondervind”. Die handeling (“tas”) het plek gemaak vir afwagting (“wag op”
en “begeer”). Daar is geen “haas of gretigheid” en “bo alles (geen) opdringing” nie. Sy is die
ondergeskikte, die diensmaagd wat wag op haar Bruidegom. Anders gestel: die vrou is nie
jagter wat “buit” nie, nie die “driftige” wat “kloot en skoot” “in die skeppingsdaad”
“versoen” nie. Sy is wagtende “skoot”.
’n Fyn suggestie van die seksuele in die esteties-mistieke handeling kom ook voor in “Vir
Juan” (Die knetterende woord):
Daar is nie digters of digteresse nie
slegs een enkel poësie
en die asem daarvan is een en Hy
wat kom wanneer dit wil
fyn fluisterend
tussen die pen wat jag
en – gedwee en bleek – die papier.
Die pen word falliese simbool: “pen wat jag” is manlike “kloot”, en papier, “gedwee en
bleek”, die wagtende, vroulike “skoot”, wat orgasties “kom”, versoen word in die
skeppingsdaad. Belangriker as die subtiele suggestie van die erotiese is egter nog die
sinspeling op die religieuse – “die asem daarvan is een en Hy” (my kursivering). Kreatiewe
handeling is by uitstek vir Cussons religieuse handeling en in so ’n mate só dat skeppers
(“digters of digteresse”) plek maak vir Skepper. Hulle is vir die kreatiewe daad afhanklik van
sy Goddelike influistering. Poësie is naamlik Sý Asem, digters en digteresse bloot die agente
deur wie Hy asemhaal. In die skeppingsproses word hulle gereduseer tot pen en papier. In die
laaste instansie is elke lyn “ontspringend aan sy Hand” (“Verwikkelde lyn”, Verwikkelde
lyn).
Dit is ook belangrik om hier op te merk dat die asem “kom wanneer dit wil”. Die digter,
synde bloot die agent deur wie God werk, het daaroor geen beheer nie. In ’n onderhoud met
Le Roux (1988:6) sê Cussons self die volgende: “Kyk, ek is ’n inspirasie-digter. Verse moet
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by my opkom, jy weet. Ek moet ’n paar reëls gegee word.” Daarom is dit dan nie vreemd dat
sy die volgende “Versoek” (Plektrum) aan God rig nie:
Nie op die nog lewende perkament
die nog sagte, van my voorkop nie;
nie om die oë waardeur bewussyn
moet waarneem nie, en verduur –
maar hier, Here, hiér – skryf dit
hier neer, op die smekende papier.
Die gepersonifieerde, “smekende”, papier maak dit meer as bloot versoek. Dit is ’n pleitrede,
’n afbid waarin sy haar identifiseer met Thomas Merton wat die Heilige Maria om die
woordkunstenaarskap gevra het, “om een gedig”, met as resultaat ’n “detonasie wat oneindig/
verder as die knerp van ’n klein gedig sou trek” (“Die dief en die digter”, Die woedende
brood).
Dit is telkens God self wat die pen moet hanteer – ’n insig wat weer eens verwoord word in
“6 Augustus: Transfigurasie” (Die woedende brood):
Midsomer nou en alles gloed. Lig oorstelp.
Vlees is swaar, gees onwillig, stom, of soek.
Niks, nie ’n vonk in staat tot hulle “Here,
dis goed dat ons hier is, laat ons hutte bou!”
Ek maak my oë toe, en sien al sien ek nie
die fyn strepie sweet in die plooi van elke
ooglid. Lomerig dink ek: geen hutte nie …
en skerper meteens: en natuurlik nie!
Wie bou as ons bou is God, sy dit hut of
woord – Klein nattigheid van my vel, jy
weet nie hoe besonder jy is nie: hier, en nou,
in die Onverwoordelike: God verlore in God.
’n Gedig soos hierdie verg ’n sekere agtergrondskennis. Dit is byvoorbeeld waardevol om te
weet dat die digter ’n toegewyde Rooms-Katoliek is. Dit is naamlik nie moontlik om die
datum in die titel te plaas sonder ’n basiese kennis van die Rooms-Katolieke kalender nie. In
die Rooms-Katolieke kerk is 6 Augustus ’n feesdag, opgedra aan die “transfigurasie van ons
Heiland”. Die dag word ’n jaarlikse toets aan die gelowige: is hy en God nog één? Vir die
Rooms-Katolieke gelowige is dit ’n móét om te toets of die transformasie in Christus ’n
werklikheid in sy lewe is. Gebaseer op die teksgedeelte in Galasiërs 2:20, “Ek is met Christus
gekruisig”, is die uitdaging “to become ‘other Christs’, to put on Jesus Christ, the ideal” (Van
Aardt 1990:226–6).
Die interteks wat verder lig op hierdie gedig werp, is die Skrifgedeeltes wat handel oor die
verheerliking van Christus op die berg, naamlik Lukas 9:28-36, Matteus 17:1-8 en Markus
9:2-8. Die vertelling in die drie onderskeie evangelies verskil weinig. Ek gee dus kortliks die
geskiedenis weer soos dit in Lukas voorkom.
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Agt dae nadat Jesus aan Sy dissipels gesê het dat party van hulle beslis nie sal sterf voordat
hulle die Koninkryk van God gesien het nie, het Hy vir Petrus, Johannes en Jakobus, na wie
Hy onder andere verwys het, saam met Hom die berg op geneem om te gaan bid. Terwyl Hy
gebid het, het die voorkoms van Sy gesig anders geword, sy klere skitterend wit, en was daar
skielik twee mans by Hom. Dit was Moses en Elia en hulle het met Hom gepraat oor die
uittog uit Jerusalem. Petrus en die ander twee dissipels was aan die slaap en toe hulle wakker
word, het hulle die hemelse glans gesien wat uit Jesus straal en ook die twee mans wat by
Hom staan. Moses en Elia het op die punt gestaan om te vertrek en daarop het Petrus gesê:
“Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir
Elia” (Lukas 9:33). Daar word in dieselfde vers verder vermeld dat Petrus nie geweet het wat
hy sê nie. Terwyl hy nog gepraat het, het ’n wolk sy skaduwee oor hulle gegooi en ’n stem uit
die wolk het gesê: “Dit is my Seun wat Ek uitverkies het. Luister na Hom” (Lukas 9:35). Toe
het die dissipels gemerk dat Jesus alleen daar is.
Die transfigurasie het Jesus se Goddelike natuur aan die dissipels openbaar. Hulle is gegun
om te “gesien het hoe hierdie Jesus lyk vir God”, “’n man gemaak van son” (“Verheerliking”,
Die swart kombuis), die “kosmiese Christus”, soos dit verwoord word in “Christ of the burnt
men” (Die swart kombuis). Deur die transfigurasie kon hulle weet dat Jesus nie slegs nóg ’n
profeet is nie, maar die Seun van God, soos die stem van God self aan hulle gesê het. Moses
en Elia was die twee grootste profete in die Ou Testament. Moses verteenwoordig die Wet of
die Ou Verbond. Hy was volgens die tradisie die skrywer van die Pentateug en het die koms
van ’n groot profeet voorspel (Deuteronomium 18:15–9). Elia verteenwoordig die profete wat
die koms van die Messias voorspel het (Maleagi 4:5, 6).
Petrus se voorstel om drie hutte te bou is hier ’n verwysing na die huttefees: ’n fees wat die
uittog uit Egipte in herinnering moes roep. Tydens dié sewedaagse fees is tydelike hutte van
olyftakke, olientakke, mirtetakke en palmtakke opgerig (Nehemia 8:16). Die volk moes in
hutte bly om hulle te herinner aan die skuilings waarin hulle in die woestyn gebly het. Hulle
moes God se beskerming en leiding gedurende die uittog gedenk.
Petrus se begeerte om drie hutte te bou het waarskynlik te make met die wonder van sy pas
afgelope ervaring. Hy wou die inspirerende oomblik laat dúúr. Die “berg-ervaring” was een
van nabyheid aan God. Dit was verwyder van die realiteit van die alledaagse “vallei-bestaan”.
Daarom was Petrus traag om die berg te verlaat.
Dit is waarby Cussons se ervaring in “6 Augustus: Transfigurasie” aansluiting vind. Dit is 6
Augustus en as Rooms-Katolieke gelowige is sy veronderstel om haarself aan die toets te
onderwerp en vas te stel of sy en God nog een is. Die omstandighede waarin sy haar bevind,
is uiters geskik vir hierdie toets: dit is die Europese midsomer, alles is gloed en die lig is
oorstelpend. Dit behoort dus vir haar moontlik te wees om God in sy transfigurerende glans te
ervaar, om die Lig in die lig te sien. Maar in kontras met Petrus bevind sy haar geestelik
midde-in haar vallei-bestaan – “Vlees is swaar, gees onwillig, stom, of soek.” Die
verandering aan die idioom “die gees is gewillig, maar die vlees is swak” beklemtoon die
inersie. Die gees is meer as willoos; dit is “onwillig, stom, of soek”.
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Laasgenoemde suggereer amper ’n toestand van geestelike bankrotskap. Sy is haar siel op
daardie moment kwyt. Sy ervaar nie die transfigurerende krag van God nie en faal dus die
toets.
Die vlees is méér as “swak”: dit is “swaar”. Sy is nie daartoe in staat om te handel nie –
impotent, onbeweeglik en blind vir die Lig. Petrus was traag om die berg te verlaat; sy is
traag om die berg op te gaan. Die enigste handeling wat sy by magte is om te verrig, is die
sluit van haar oë, die uitsluit van die wêreld met sy beperkinge. En dit bring, verrassend,
uiteindelik die hemelse perspektief, want dan sien sy. Sien is die “vonk” wat die insig bring.
Dit is ’n sien “al sien (sy) nie”. ’n Soort binnesien, dus. Want wat sy “sien”, is God. “God
vindloos vir die teleskoop” (“Braille”, Die sagte sprong) openbaar Homself aan haar in die
tydelike: die transmissielyn tussen haar en God is die “fyn strepie sweet in die plooi van elke/
ooglid”.
Dieselfde gebeur in “Eucharistie” (Verwikkelde lyn): “[T]oe ’n druppel sweet/ langs my slaap
koel op my hand val, het ek sommer/ gaan staan, en gekyk en gekyk daarna: omdat U nooit/
net ‘daar’ is nie maar in die ‘hier’ van elke/ handeling bewus van U.” Dit is dus die
immanensie van die Ewige in die tydelike, van die goddelike in die eenvoudige: God in die
sweet is “God verlore in God”.
In “6 Augustus: Transfigurasie” beleef Cussons as mistikus direk, intens die teenwoordigheid
van God; méér as dit: ’n volkome identifikasie met God. Sy is “God verlore in God”. “Is”
tree in hierdie sin dan op as “mistieke copula” (Happold 1963:72) met ’n ander betekenis as
wat dit in die normale, logiese gebruik sou hê, byvoorbeeld in die sin “Ek is Sheila.” In
eersgenoemde sin het ’n mens immers te doen met ’n mistieke uitdrukking van identiteit:
“God verlore in God”.
Wat sy ervaar, is nie slegs God se teenwoordigheid ín haar nie, maar ook verbasing oor die
misterie van die gewone bestaan, en ten slotte, die verrukking by die wete dat sy die “toets”
slaag – sy is deur die “Lig oorstelp”.
Vir die digter-mistikus in “6 Augustus: Transfigurasie” is dit werklik ’n besonder(e) “klein
nattigheid”, “die fyn strepie sweet”, wat die insig bring: “Wie bou as ons bou is God, sy dit
hut/ of woord”. God is die voedingsbodem, die Agens vir ons energie.
Die eksplisiete verwysing na “woord” in reël 10 gee aan hierdie gedig sy metapoëtiese
karakter. Dit is ’n verwysing wat erkenning gee aan God as Aanvuurder en Bron, ook van die
digter se kreatiewe energie. Wie dig wanneer sy dig, is God. Terselfdertyd is hier ook weer ’n
uitdrukking van die “onverwoordelikheid” van God. God moet en sal Homself verwoord,
weliswaar deur haar, maar sy is nooit die oorspronklike bron nie. Die woord is en bly
“ontspringend aan sy Hand”, dit is Hy wat haar “gedagtes laat gis”, soos wat sy dit stel in
“Tot …” (Die knetterende woord):
Hoe meer U my gedagtes laat gis
hoe dansender dig en bid ek,
tot die een in die ander oorloop:
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dié vind in die soeke reeds gevonde,
dié warreling:
die Godspraak in tale uit een Ondergrond.
God is metafories gesproke die Gisstof, die Een wat die gisting in haar gedagtes veroorsaak,
die Katalisator, die Aanvuurder van die kreatiewe daad. Wat hy teweegbring, is die
ontwikkeling van haar geestesvermoëns wat daartoe lei dat sy al “dansender” dig en bid
totdat dig en bid vir haar ten slotte een handeling word, “die een in die ander oorloop”.
Duideliker kon sy nie geformuleer het dat kreatiewe handeling by uitstek religieuse handeling
is nie. Bid is immers die mees religieuse van alle religieuse handelinge. Bid is die direkte
betreding van die teenwoordigheid van God. Dit is die praat met en luister na God, dialoog
tussen bidder en God. In wese dus ’n mistieke handeling, want dit gaan in beide praat en
luister om die kontak met God. Volgens Van Aardt (1990:346) is die verskil tussen bidder en
mistikus dat die bidder as persoon, individu, geken wil word, terwyl die mistikus bereid is om
sy eie identiteit prys te gee. Die mistikus verlang niks van God as God self nie.
Gemeet aan hierdie uitspraak is bid dan vir Cussons essensieel mistieke handeling. As ’n
mens die sintaktiese struktuur van reëls 2, 3, en 4 bestudeer, is die patroon duidelik:
… dig
… die een
… dié vind

en
in
in

bid …
die ander …
die soeke …

“Soeke” word hiervolgens sinoniem vir “bid”. Dit is God na wie daar gesoek word en die
suggestie is duidelik dat Hy in die kreatiewe daad (“dig”) “reeds gevonde” is.
Daar is ’n verdere sinspeling op die sinonimiteit van die twee handelinge. Dit het naamlik
“een Ondergrond”. Die hooflettergebruik by “Ondergrond” identifiseer die gemeenskaplike
bron duidelik as God. En “dig en bid” word die “Godspraak in tale”. Dit is dus God wat deur
die digter praat, en wát sy sê, is openbaring van God, die antwoord van God op haar soeke.
Nog een verwysing beklemtoon die mistieke aard van die dig-bid-handeling: dit word
toenemend “dansender”, in die verhouding wat God haar “gedagtes laat gis”, “dig en bid” sy
“dansender”. Aangesien “dig en bid” reeds vereenselwig is, is die suggestie dat die dans ’n
religieuse dans moet wees. Volgens die WAT (Botha 2009) dien die religieuse dans onder
meer as “uitdrukking van godsdienstige emosies”, maar ook “om tot eenheid met die godheid
te geraak”. Die “dansender dig en bid” is uiteindelik dit wat die mistieke eenwording
bewerkstellig.
Die saamval van taal en gebed word verder gekarakteriseer in “Triomf”, ’n gedig uit Cussons
se bundel Die knetterende woord. Scholtz (1990:10) sê oor hierdie bundel dat die ideaal vir
Cussons is “dat dig en bid saamval, die een die ander word”. “Triomf” noem hy “[e]en van
die hoogtepunte van die drang om biddend te dig of digtend te bid”. Cussons dra die gedig
met ’n tikkie geestigheid op aan “my biegvader miskien”:
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Slegs een obsessie ding met U mee
en dit deurdring van U: die poësie:
dié haastige ding – se haastige Wié?
en wat ongedurig nie langer as ’n dag of drie
geweier wil wees nie –
En waarmee U my al hoe meer, al hoe veelduidiger-dig Dig:
’n vang, en los in woorde, ’n speletjie van wegduikel
en vindmekaar in steeds my-verrassender getaalde Sin –
Én Wie gee aan Wié die glorie
uit die duiselding se Heerlike Ironie – ?
Die van nooit nee nêrens ooit
die Een die Ander kan uitoorlê, kán ontvlug nie!
Grové (1966:200) se uitspraak: “Soos die digter werk aan sy vers, so word daar aan hom
gewerk” is uiters toepaslik op hierdie gedig. Meer letterlik kan geen digter objek in die
digkuns word as juis hier nie. Digkuns is naamlik hier Religieuse Handeling: dit is immers
God wat in die laaste instansie háár dig: “waarmee U my al hoe meer, al hoe veelduidiger-dig
Dig”. Sy is dus objek in die hande van die Groot Skepper-Digter wat haar in sy Dighandeling laai met betekenis, met “getaalde Sin”. Dit word ’n soort dubbele digproses waarin
sy enersyds gekonfronteer word met die God wat sy in die digkuns soek, maar andersyds ook
deur die God wat háár deur haar digkuns soek, én vind (“vindmekaar”) (my kursivering) én
haar identiteit gee.
Die misterie van die skeppingsproses word hier “toegedig” aan die feit dat dit God is wat in
beheer staan. Die digter word steeds meer verras deur die inhoud, die betekenis-, die “Sin”gevulde nuanses wat God aan haar gee. Die “digspel” wat God met haar speel, se vernaamste
kenmerk is inderdaad sy “Heerlike Ironie”. God verras haar toenemend met die onverwagte.
Poësie en religie is vir die digter so intiem verweef dat sy onseker is wie se triomf dit is, maar
die glorie kom God duidelik toe. Dit is uiteindelik sy “Triomf”. Bieg is dus oorbodig. Dit is
Hy wat die digkuns vul, “deurdring”, nie die digkuns Hom nie. God kan Cussons se poësie
nie ontvlug nie. Nóg kan Cussons se poësie God ontvlug. Wanneer die digter dus hier met
“geboë hoof bly sit”, is dit nie gebuig oor haar eie beeld nie. Dit is die beeld van God wat
terugstaar. Kuns is sy Self-bewussyn wat “narsissisties” na die digter teruggekaats word –
moontlik slegs omdat die digter in die dig-ervaring, mistieke ervaring, “God verlore in God”
is (“6 Augustus: Transfigurasie”).
Soos herhaaldelik uitgewys, is dit nie vreemd dat ’n mistieke dimensie aan die digkuns
toegeskryf word nie. Al Cussons se handelinge as gelowige is religieuse handelinge en die
estetiese ervaring ’n mistieke ervaring by uitstek. Christus is die dief van haar kreatiewe
energie. Haar doel is die “volste ontplooiing van […] (haar) vermoëns in/ vereniging met
God”, soos wat sy dit stel in “Die dief en die digter” (Die woedende brood). Dit bring
uiteindelik die goedkeurend glimlaggende oë van Christus: “O, u oë, Christus, o hoe glimlag
u oë op my!” Saam met die “roosmaryn” (“Roosmaryn”, Verwikkelde lyn) “behaag (sy) die
goeie God, en wie of wat, mens of kruid,/ kán op hierdie aarde hoër of beter as dit?”
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2. Die kontemplatiewe aard van die kreatiewe daad
Our problem is narrowness of vision. The poet is a man whose vision sometimes expands
beyond the usual human limit, and is startled by how enormous and beautiful the universe is.
It is the one thing that all poets have in common. (Wilson 1970:32)
2.1 Inleidend
Dat die visuele een van die belangrikste stimuli is agter Cussons se kreatiewe drif, is geen
oorspronklike uitspraak nie. Hoe die visuele as aanvuurder van die skeppingsdrif optree, is
uitvoerig behandel deur Scholtz (1991). In “Die pruim” (Die heilige modder) verwoord
Cussons die belang van die visuele soos volg: “Van die vyf sintuie/ is die oë die baas.” Spies
(1982:136, 143) maak die volgende twee uitsprake: “Sheila Cussons raak nie uitgekyk nie;
haar poësie bly steeds ’n spel van skerp kyk waardeur sy die Onsienlike sien” (my
kursivering). En: “Geluk is vir Sheila Cussons sien en dan steeds verder en dieper en
helderder sien totdat sien ’n religieuse ervaring word.” En dít – die sien van die Onsienlike –
is die essensie van haar kyk. Vir Cussons is sien “geen ledige sien nie” (“Die roos in die
glas”, Die woedende brood), maar sinoniem met “skerp sien” (my kursivering), sinoniem met
’n “wete ontruk”, soos sy dit formuleer in “Die dooie bome” (Die somerjood).
Scholtz (1991) bevestig dat die visuele in Cussons se oeuvre nóú verbind is met “die mees
kenmerkende eienskap van haar poësie, nl. ’n sterk Christelik-religieuse ingesteldheid”. En:
“In haar omgang met God is daar voortdurend die begeerte om hierdie transendente
werklikheid te deurskou, sodat die visuele telkens oorgaan in die visioenêre” (1991:112). As
sodanig is die visuele handeling vir haar fundamenteel kontemplasie en die einddoel van
kontemplasie sluit vir haar altyd transformasie in, eenwording met God.

2.2 Kontemplasie en digkuns
Soos reeds vermeld, verwys Happold (1963:69) na kontemplasie as ’n “staat van mistieke
bewussyn” (my kursivering), soos wat dit sig inderdaad dan in die poësie van Cussons
manifesteer. Die WAT (Botha 2009) definieer kontemplasie as “(b)eskouing, aanskouing,
betragting van ’n objek in ’n deur konsentrasie bereikte toestand van ontvanklikheid
daarvoor, wat kan lei tot ’n gedeeltelike of algehele identifikasie van die beskouer met die
beskoude (by mistici die transendente)”.
Lichtman (1989:170, 173) verwys na kontemplasie as ’n “mode of response to nature”, “a
‘seeing’ that is really grasping […]. What this seeing yields is insight that the world is
charged with God.” Happold (1963:68–93) onderskryf dit wanneer hy kontemplasie beskryf
as ’n “metode om tot kennis te kom” (my vertaling). Hiervolgens word die wêreld beskou as
’n misterie, waarvan die geheim slegs gedeeltelik deur bepeinsing ontrafel en begryp kan
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word. Om deur te dring tot die diepste geheime moet ’n mens nie apart staan van die aarde
nie, maar probeer om dit as ’t ware te voel, deel daarvan te word. Die een wat kontempleer
(hierna die beskouer genoem) sal sy aandag heeltemal aan die sintuiglike wêreld onttrek, dit
op ’n spesifieke objek rig en aandagtig daarna staar in ’n poging om die betekenis daarvan na
te vors. Die doel is om te ken en te verstaan. Daarom word ook na kontemplasie verwys as ’n
“tool of knowledge”.
Die visuele simboliseer weliswaar in Christelik-religieuse geskrifte, maar veral in die Bybel,
die bewussyn en sy wete, spesifiek die kenvermoë of insig. Ad de Vries gee onder andere die
volgende simboolwaardes vir die oog: kennis, insig, lewe en ’n weg na die psige (in Scholtz
1991:110, 116).
Cirlot (1981:99) verbind die oog met die son: “Given that the sun is the source of light and
that light is symbolic of the intelligence and of the spirit, then the process of seeing represents
a spiritual act and symbolizes understanding.” Hy grond dit op Plotinus se uitspraak: “[T]he
eye would not be able to see the sun if, in a manner, it were not itself a sun” (Cirlot 1981:99).
In ’n ontwikkelde vorm is kontemplasie die binnekeer na die diepste spil van die siel – daar
waar God uiteindelik gevind kan word. Die beskouer se intense konsentrasie laat emosie, wil
en denke versmelt. En geleidelik, in ’n al dieper gaande proses van in-die-self-opgaan, vind
die gemeenskap plaas tussen die beskouer en dit wat beskou word, tussen hom wat voel en dit
wat gevoel word.
Soos wat die kontemplasie vorder, vervaag alle polêre teenoorgesteldes van die
konvensionele denke en waarneming. Konsepte soos “persoonlik” en “onpersoonlik”,
“transendensie” en “immanensie”, “begin” en “einde”, “eenheid” en “veelheid” verloor hul
betekenis. Die ervaring van die donker onpeilbaarheid van die Goddelike enersyds, en die
intiem persoonlike eenwording van die siel met die Hemelse Bruidegom andersyds, word
gesien as één. Dualisme verdwyn. Daar is ’n gewaarwording van Eenheid en Tydloosheid.
Alles word gesien as die Een en die Een as alles. Tyd en tydloosheid kruis, vervloei. Die
bewussyn van eie-ek-heid en van die wêreld verdwyn.
Kontemplasie het verder ’n noëtiese kwaliteit. Wát geken word, word gekommunikeer in
evokatiewe beelde wat lyk na ’n poging om te vertel wat die beskouer gevoel het, maar wat
tog nuwe kennis en insig bring. Hierdie kennis word verkry, nie deur waarneming nie, maar
deur deelneming. Die subjek staan nie teenoor die objek nie – die twee versmelt, word een.
Die beskouer is ’n deelnemer aan die Goddelike. Hy het die bewussyn dat hy dit is wat hy
ken, en dit ken wat hy is.
Dit is duidelik dat kontemplasie ’n handeling van volkome waarneming is wat die hele mens
betrek. Soms van korte duur, maar wat wél duur, is die “joyous radiance” (Happold 1963:85),
terwyl die noëtiese en transformerende kwaliteite voortdurend toeneem. Saam met die
vreugdevolle begrip van die Absolute is daar ook ’n nuwe insig in die wêreld van
verskynsels; ’n insig wat dit verhelder en anders laat voorkom, asof daar ’n abnormale
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opskerping van die sintuie was. Elke sigbare en onsigbare skepsel word gesien as ’n
openbaring van God.
Wat die visie van die Transendensie domineer, is die beskouer se gevoel van sy eie
geringheid, sy volslae onwaardigheid, sy volstrekte onkunde aangaande Iets wat sy eie,
oneindig geringe selfheid so ver oortref. Hy word vervul met ontsag en selfverlaging en sy
enigste begeerte is om homself te verloor in die “mysterium tremendum et fascinans”, met
ander woorde in die Iets-heeltemal-anders-as-die-mens, ontsaglik oorweldigend, wat hom
nader trek ten spyte van homself. Die worsteling van die beskouer van Transendensie is met
die vraag: “Hoe kan Dit geken word?”. “Om daaraan ’n naam te gee, is aanmatiging,
waanwysheid” (Happold 1963:86).
Kontemplasie van Immanensie moet onderskei word van kontemplasie van Transendensie,
alhoewel die twee vorme komplementêr is. Waar God in Transendensie gesien word as “the
naked Godhead”, “the higher than highest”, is Hy in Immanensie baie naby, “closer to us than
our most inward part” (Happold 1963:88).
Die nuwe insig in die wêreld van verskynsels wat gepaard gaan met die begrip van die
Absolute, is wesenlik ’n visie van Immanensie, “of the One […] present in and permeating
the All” (Happold 1963:90). Hiérna word verwys as die “pan-en-henic”-ervaring. Die
kenmerkende eienskappe van dié ervaring is volgens Happold (1963:91):
the perception of the fusion of the One in the All, and the All in the One, of a hidden
meaning and significance lying behind external phenomena, of the underlying love
upholding and permeating everything, of the unity of the knower and known; and,
through it all, a feeling of intense joy, sureness, and serenity.
Soos reeds aan die begin gesê, is kontemplasie wesenlik ’n kreatiewe handeling. Dit is dan
nie sonderling dat die intensiteit van die kontemplatiewe ervaring Cussons tot kreatiwiteit
dryf nie. Sy kan nie anders as weergee nie. Sien, beskou, deurskou, kontempleer staan in ’n
simbiotiese verhouding tot skep, kreatief wees.
Sy gee hierdie noodgedwongenheid, haar credo (skep is immers vir haar geloofsdaad!), weer
in “Die blaar” (Verwikkelde lyn):
Kuns en beskouing is êrens één aktiwiteit.
Kirilof het hom aan sy blaar:
“ek praat van ’n blaar, ’n groen blaar, effens bruin
aan die randjies”, skoon uit die tyd uit verkyk;
Stawrogin het gedink hy is gek –
Monet het dieselfde mure, dieselfde hooimied,
altyd die sogenaamde dieselfde, deur
duisende verskuiwings van lig en seisoene met alles
in sy vorsende vermoë deursoek op soek na die kern,
die virginale essens wat lob binne lob binne lob
die verkenning bly ontwyk –
Vlugtige aandag glip, verwylende aandag word;
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die een bly kliphuids heel, die ander brokkel, week,
syg weg, en stoot ’n oerwoud oë uit eie kompos op.
Niks is geskep en klaar, maar verbrei oneindig
genuanseerd die eie aard om eie aard; daar is geen
grens aan ’n blaar effens bruin om die randjies;
nòg blaar nòg bruin is ooit finaal –
Lob binne lob binne lob: die verste ruim is die ui nog nie:
die word, die sin begin in die wegsterf van die vokaal.
Hierdie gedig is ’n ars poetica waarin geformuleer word dat kuns wesenlik weergawe van
beskouing is, en dáárom een aktiwiteit. Die een kan sonder die ander nie bestaan nie. Dié
siening word gedemonstreer aan die hand van Kirilof se benadering tot die lewe en Claude
Monet (1840–1926) se benadering van sy kuns.
Kirilof is ’n karakter uit die Russiese skrywer Fyodor Dostojefski se roman wat vertaal is as
The demons (Wilson 1970:35). Hy staan reëlreg teenoor Stawrogin – ryk, bedorwe, aantreklik
en begaafd, maar verveeld. Sy verveling is die resultaat van sy passiewe houding teenoor sy
eie bestaan. Hy verwag veel meer van die lewe as wat die lewe normaalweg bied, en wanneer
hy nie uit die lewe kry wat hy verlang nie, verloor hy alle belangstelling, raak afsydig en
onverskillig. In ’n poging om sy vitaliteit te herwin, gee hy hom oor aan onsedelikheid en
misdaad. Uiteindelik pleeg hy selfmoord, maar erken voor sy dood dat dit ’n sinnelose daad
is, aangesien hy ewe min rede het om te sterf as om te leef.
Kirilof pleeg ook selfmoord, maar om ’n heeltemal ander rede. Kirilof beleef naamlik ’n
mistieke ervaring wat hom tot die besef laat kom dat “alles goed is”. Selfs die lyding van
kinders is “goed”, gesien vanuit die perspektief wat hy gekry het – die sogenaamde “bird’s
eye view”. Hy verwerp daarom al sy menslike waardes – die “worm’s eye view”. Sy
selfmoord is ’n onomkeerbare toets van die sekerheid wat aan hom openbaar is. As die lewe
goed is, moet die dood ook goed wees.
Wat belangrik is in bostaande vertelling, is die kontras tussen die twee karakters: een die
gevangene van sy eie verveling, iemand wat voel dat hy die wêreld van alle sin gedreineer
het; die ander een iemand wat bewus daarvan is dat die lewe eindeloos interessant is,
eindeloos goed. Dit is met laasgenoemde karakter dat Cussons identifiseer. Wilson (1970:36)
sê: ”The poet is the man in whom the Kirilov element is, for some reason, naturally stronger
than the Stavrogin.”
Die Kirilof-element is die kontemplerende element. Vergelyk die betrokke gesprek tussen
Kirilof en Stawrogin (Wilson 1970:54) wat geld as interteks vir reëls 2 tot 5 van Cussons se
gedig:
“Ever seen a leaf – a leaf from a tree?”
“Yes.”
“I saw one recently – a yellow one, a little green, wilted at the edges. Blown by the
wind. When I was a little boy, I used to shut my eyes in winter and imagine a green
leaf, with veins on it, and the sun shining …”
“What’s this – an allegory?”
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“No; why? Not an allegory – a leaf, just a leaf. A leaf is good. Everything’s good.”
“Everything?”
“Everything. Man’s unhappy because he doesn’t know he’s happy … he who finds
out will be happy at once, instantly …”
Kirilof negeer nie die lewe soos Stawrogin nie. Sy lewensinstelling is ’n bereidheid tot
“undergoing the world’s otherness and accepting it with a ‘yes’” (Lichtman 1989:130). Geluk
is vir hom, soos vir Cussons, om te sien – die soort sien wat meer is as bloot visuele
handeling, “ledige sien” (“Die roos in die glas”, Die woedende brood), “vlugtige aandag”.
Sien is kontempleer, ’n verlore-raak in die “mysterium et fascinans”. ’n Ervaring waarin tyd
en tydloosheid vervloei. Bewussyn van eie-ek-heid verdwyn. Aan die blaar “verkyk” hy hom
“skoon uit die tyd”.
Ook Monet se sien is nie “vlugtig” nie. Dit is ’n poging om tot die essensie deur te dring, die
“virginale essens” weer te gee in beeld: ’n kontemplerende kyk, dus. Die kunstenaarsbesef
van die ontoereikendheid van sy medium om die immer dinamiese krag van die skepping
(“Niks is geskep en klaar”) vas te vang, noop hom om “dieselfde” tonele oor en oor te
skilder.
Monet het die Impressionisme sy naam gegee. Hy het probeer om in sy skilderye die natuur
weer te gee soos dit uit veranderende ligreflekse saamgestel is en altyd in ’n nuwe betrekking
tot die oog van die kunstenaar staan. Hoe ouer Monet geword het, hoe meer het lig en kleur
sy enigste temas geword. Hy was ’n soeker na die essensie van lig. Die hooimiedens te
Giverney in Noord-Frankryk het hy in alle weersomstandighede geskilder (“dieselfde
hooimied”). Die hooffasade van die katedraal in Rouen in Normandië het hy “deur duisende
verskuiwings van lig en seisoene” geskilder (“dieselfde mure”), dus die “sogenaamde
dieselfde” (my kursivering) onderwerp herhaaldelik van dieselfde aansig op verskillende tye
van die dag (Hattingh 1977:246).
Herhaling is as gevolg van hierdie eindelose “verbrei(ding)” van die skepping die
handelsmerk van die kunstenaar. As alles “geskep en klaar” kón wees, as die “virginale
essens” nie die “verkenning bly ontwyk het” nie, sou herhaling nutteloos wees. Trouens, die
soektog na die “virginale essens sou ’n dwaling wees – onmoontlik, juis omdat die “essens”
dan reeds aangetas sou wees, sy “virginaliteit” verlore, die misterie ontrafel. Roos (1988:102)
stel dit soos volg: “[I]ndien dit wel moontlik was om die finale woorde te vind, sou daar geen
motivering meer vir poësie bestaan nie.”
In reël 12 word “vlugtige aandag” gestel teenoor “verwylende aandag”. Eersgenoemde is by
implikasie reeds paradoksaal – aandag synde juis die “handeling van oplettend, opmerksaam
te wees” (Odendal en Gouws 1965). Aandag wat “vlugtig” is, met ander woorde
oppervlakkig is, haastig bestee word, kan nie oorsprong gee aan iets nie, kan nooit kreatief
wees nie. Dit bly onbeweeglik en onbewoë – “kliphuids heel”. Daarom “glíp” dit, raak dit
weg. Dit het nie die karakter van “self-forgetful attentiveness” (Lichtman 1989:130) wat
kenmerkend is van “verwylende aandag” nie. Want “verwylende aandag” is aandag wat
vertoef, wat stilstaan, en uiteindelik die beskouer laat ervaar wat “being grasped by the heart
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of Reality” (Lichtman 1989:173) beteken. Dit is die kontemplatiewe aandag met sy kreatiewe
mag, wat “word”, wat oorsprong gee aan die kreatiewe daad.
Die “word”-ende optrede van die “verwylende aandag” roep hier om verheldering. Dit wil
immers voorkom asof hier sprake is van ’n kontradiksie. “Word” omvat naamlik in sy
betekenis die suggestie van iets konstruktiefs, maar dieselfde aandag wat hier “word”, is die
aandag wat ook “brokkel, week (en weg) syg”. Al drie uitdrukkings is ’n toespeling op iets
afbrekends, ’n proses van ont-wording, as ’t ware. Dit is egter bloot oënskynlik so, want net
soos in “Bergpaadjie” is die disintegrasieproses hier ook voorwaarde vir die insig (“oerwoud
oë”) wat weer voorloper is van die kreatiewe handeling.
Wat plaasvind in die ontwikkelde vorm van kontemplasie, is ’n soort binneproses, die
binnekeer na die diepste spil van die siel, waar die aandag wat “brokkel, week” en (weg)
“syg”, self die vrugbare “kompos” word vir die “oerwoud oë”. Dit is die noëtiese kwaliteit –
nie slegs die beperkte insig van een oog nie, maar die oordaad van insig van ’n “oerwoud oë”.
Of is dit? Want selfs die “oerwoud oë” kan nie die omvangryke, geskakeerde aard van dit wat
deur die blik blootgelê word, raakvat in taal nie. Miskien is dit júis die “oerwoud oë” wat die
volmaakte visie verhinder. As mitologiese simbool is die één oog juis simbool van die
volmaakte visie, soos wat dit voorgekom het by die reusagtige siklope met die een oog in die
middel van die voorhoof en onder meer bekend vir hul buitengewone sigvermoë (Scholtz
1991:153).
Hoe dit ook al sy, wat die kunstenaar benodig, is grenslose insig, want “daar is geen/ grens”
aan die skepping waaraan hy hom verkyk nie. Niks is finaal nie, ook nie die poëtiese
skeppingsdaad nie. Elke gedig is, soos Monet se skilderye, ’n nuwe poging om die juiste
woord te vind, dié woord wat die “virginale essens” kan raaksê. Maar helaas is elke
digpoging nog maar die buitenste lob van die ui, en daarom “die ui nog nie”. Die “sin”, wat
die gedig gepoog het om weer te gee, begin eers daar waar die gedig geëindig het. Die “Idee”
blý ten slotte “skemerend in die materie” (“Daad en beskouing”, Verwikkelde lyn), nooit
volkome toeganklik nie, selfs nie vir die kontemplatiewe kyk nie. Alles wat die digter wil
raaksê, bly “té/ nêrens meer hier nie” (“Die dooie bome”, Die somerjood).
’n Gedig waarin dieselfde motiewe ontgin word, is “Kleur van amandel” (Verwikkelde lyn):
Dit groei, en kwyn, groei … O láát dit, stérker, nóg –
bankvas wolk daar buite – a! nou: dis deur! Sê dit
dan gou: ’n amandelbloeiselkleurige lig het binnegekom,
glans en aarde ineen; lig is selde so. Lig is wit of
te blink vir kleur, kom van ’n ster, maar dat daar bruin
in kan meng, soos in die wit van amandelbloeisels, soos nou
wanneer amandelbome weer skuim in die wind, eerste van
die bloeiers na die winter, en die haastige wit nog
kluitbeklam streef na witheid deur terracotta heen.
O Amandel, aardeslaap-beneweld nog, te vinnig verskrik tot
blom, had ooit gehoorsaamheid ’n liefliker resultaat!
Werk heiligheid so?: die opraap wanneer die roep kom van
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’n self meer kluit as lig, en die stu in ’n blinde bloei op –
O God, die blinde hoop – en dan die hoor hoe engele elke
tint toejuig?
Die wonderlike glans het gegaan, en al hoe donkerder sink
die dag. Onsigbaar bly ek sit, geraak tot die lewe, roerloos blink.

Hierdie gedig is uitvoerig deur Scholtz (1991) in haar MA-studie “Skepper en skepping: Die
visuele as essensiële element in die poësie van Sheila Cussons”toegelig. Ek wys dus slegs
kortliks op die herhalende motiewe: kontemplasie → kuns → transfigurasie.
Wat Cussons se “sien” in hierdie gedig kontemplasie maak, is haar reaksie op dit wat sy sien.
Die modus waarin sy reageer, is drieërlei van aard. Sy raak kreatief (kontemplasie is wesenlik
’n kreatiewe handeling); haar sien lewer die insig dat die wêreld gelade is met God (die
amandelbome se groei is ’n handeling van gehoorsaamheid op die “roep” van God); en sy
transfigureer (teen die slot sit sy “geraak tot die lewe” en “blink”).
Dit is die immer veranderende kleurkwaliteit van die lig buite wat deur die digter
gekontempleer word. Twee waarnemings in die lig dryf haar tot skeppende optrede: die eerste
is die buitengewoonheid van die lig – “lig is selde so”; die tweede is die begeerte om die
kleur van die lig vas te vang in woorde, voordat dit weer van kleur verander – “(s)ê dit/ dan
gou.”

3. Slotbeskouing

Hierdie artikel vrá om met onderstaande aanhaling afgesluit te word. Dit is ’n uitspraak wat
Lichtman (1989:129) maak aangaande die kontemplatiewe poësie van Gerard Manley
Hopkins, wat ook Katoliek was, maar wat ook so onteenseglik waar is vir Cussons se
kontemplatiewe verse:
His attentiveness to the most minute aspects of nature, its lucent green wheat,
moonlight dropping on treetops like blue cobwebs, the sea’s “walking wavelets edged
with fine eyebrow crispings”, is contemplation. And the awe and astonishment that
accompany this contemplative act of vision are his “instress”. Through its instress
upon him, the world yielded up its inner beauty in a revelation of what he called its
“inscape”. Hopkins’s inscape was in effect a religious experience [my kursivering] in
which things surrendered their deepest secret – God. In this sense, inscape can be
compared to the splendor formae of medieval aesthetics, the mystics’ “God shining
out of every creature”.
Niks is vir Cussons te eenvoudig, nietig of niksbeduidend vir “instress” nie, sy dit ’n koekie
seep, ’n tandeborsel, trane, ys in ’n glas of ’n kakkerlak. As beskouer is sy “capable of being
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surprised out of the complacency of ordinary seeing” en waardeer sy die “splendour of the
simple and the hallowing of the everyday” (Lichtman 1989:134). Elke ding, saak, skepsel,
kreatuur is moontlike graan vir omstoking tot die jenewer van haar poësie.
Opperman (1959:150) skryf dat die bose in sy verwikkeldheid en spannings ’n groter
bekoring vir die kunstenaar het as die enkelvoudig goeie. Wanneer die kunstenaar voor
engele te staan kom, voel hy, by al sy bewondering vir die engele, dat hulle hom nie dieselfde
moontlikhede bied nie, dat hulle sy kunstenaarskap beperk. Oor engele skryf hy dus in
“fetters”. ’n Ander “fetter” wat hy noem, is die lidmaatskap van, onder meer, ’n bepaalde
kerk. Cussons bewys haar meesterskap hierin: niks boei, lê haar aan bande nie – nie haar
lidmaatskap van die Rooms-Katolieke kerk nie, en nie God, die engele en die heerlikheid van
die skepping as objek van haar digkuns nie. Miskien is haar geheim juis dié ontdekking: dat
die goeie, net soos die bose, nie enkelvoudig is nie. Miskien is dit ’n kwessie van perspektief.
Soos vir Kirilof, is alles vir haar “goed”, want sy is in staat om die goddelike daarin te
ontdek. Kontemplasie is ten slotte die “ability to perceive the divine in the natural, both ‘in
what is harsh and fearful as well as in what is kind’” (Lichtman 1989:139).
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Eindnota
1

Die manlike vorm wat deurgaans vir die mistikus gebruik word, sluit ook die vroulike in.
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