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Plek as liggaam en liggaam as plek. Tendense
van die nuwe materialisme en interaksie tussen
mens en plek in enkele tekste uit Verweerskrif
(2006) van Antjie Krog
Susan Smith
Susan Smith, Departement Afrikaans, Universiteit van Fort Hare

Opsomming
Internasionale navorsingstendense dien dikwels as kruisbestuiwing tussen onderskeie
dissiplines en lei tot koppelvlakke wat nuwe ondersoekterreine ontwikkel. Ons leef in ’n tyd wat
gekenmerk word deur ’n ontploffing van kritieseteorie-navorsing oor die nuwe materialisme en
objekgeoriënteerde ontologie/OO (Object Oriented Ontology/OOO) en die invloed daarvan op
ekokritiek en ekopoësie. Grense tussen die natuurwetenskappe, filosofie en literatuurteorie en
-kritiek word gereeld oorgesteek. Die nuwe materialisme en die objekgeoriënteerde ontologie
as teoretiese raamwerke lei tot ’n herbesinning oor materialiteit: dit waaruit ons liggame en die
natuurlike wêreld gemaak is. Dit ondersoek opnuut dualismes soos lewend/nielewend, menslik/
niemenslik, onderwerp/voorwerp en aktief/passief. Dit lei op sy beurt tot ’n herwaardering van
plek as ekokritiese merker.
Die nuwe materialisme as teoretiese raamwerk sien die natuur nie as ’n passiewe sosiale
konstruksie nie, maar eerder as ’n bemiddelende krag wat interaksie met en verandering van
omringende elemente teweegbring, veral ten opsigte van die mens. Materie is ’n meervlakkige
konsep: dit is die materialiteit van die menslike liggaam en van die natuurlike wêreld. Materie is
volgens Iovino die substansie van alle dinge en materiële formasies – menslike en niemenslike
liggame, lewende en nielewende dinge – verskynings waarvan die bestaan en betekenis met
die diskursiewe dimensie verbind is.
In hierdie artikel word die plek as liggaam en liggaam as plek deur middel van ’n ekokritiese
en die nuwe-materialisme-benadering verken aan die hand van gekose verse uit Antjie Krog
se bundel Verweerskrif (2006). Daar sal aandag gegee word aan “rondeau in vier dele” en
“Vier seisoenale waarnemings van Tafelberg”, waarin die wisselwerkende verhouding tussen
die liggaamlikheid van die spreker-digter en die liggaamlike materialiteit van plek, spesifiek
die berg, verwoord word. Die liggaam van die spreker-digter as plek tree in ’n verbintenis
met die berg as liggaam, waardeur ’n diskursiewe ruimte betree word en transliggaamlikheid
plaasvind.
Trefwoorde: intra-aksie; materialiteit; nuwe materialisme; objekgeoriënteerde ontologie (OO);
transliggaamlikheid; verhaalde materie
Abstract
International research trends often serve as cross-pollination between different disciplines
and lead to connections which develop new areas of investigation. This has also been the

1

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

case with the renewed focus on the new materialism and its influence on ecocriticism and
ecopoetics. New materialism and object-oriented ontology (OOO) as theoretical frameworks
lead to a rethinking of materiality: that which our bodies and the natural world around us
are made of. It reinvestigates dualisms such as living/non-living, human/non-human, subject/
object and active/passive, which in turn leads to a re-evaluation of nature and matter and our
relationship with it.
This article draws on the work of researchers such as Serenello Iovino, Susan Hekman and
specifically Timothy Morton and introduces a materialistic or matter-centred approach in the
analysis of poetry. Object-oriented ontology and the new materialism are forms of realism
that assert, in the words of Timothy Morton, “that real things exist”. As theoretical frameworks
they do not see nature as a passive social construct, but rather as a mediating force affecting
interaction with and the changing of other elements, including man. Matter is a multi-faceted
concept: it is the materiality of both the human body and the natural world. Matter, according
to Serenella Iovino (2012:135) is the substance of all things and material formations – human
and non-human bodies, living and non-living things – emergences of which the existence and
meaning are related to the discursive dimension.
An important field of research on materialism is the power of matter to build dynamic meaning
of both human and non-human bodies, which finds expression in narratives on matter, or
“storied matter”, as Iovino (2012:137) describes it. Storied matter emphasises the materiality
of environment, of place and of body and relates to what Tracy Alaimo (2008:9) calls transcorporeality, and Lawrence Buell’s (2005:62–3, 76–8) concept of translocality, whereby the
transition between the inside and outside of every bodily form, whether human or non-human,
is charted. What also comes into play is the transition between human and non-human,
between living and non-living, and therefore between subject and object.
Material “emergences”, in the words of Serenella Iovino (2012:135), are formed of the human
(the poet) and the non-human (the mountain), their existences and their meaning, and they
enter into the discursive dimension of a relationship with each other. The object, the mountain,
emerges and reacts – thus an object reaction takes place, while a specific reaction is expected
from the poet-subject, supposing subject responsibility. Read ecocritically, the poems in
question demonstrate not only storied matter, but the mountain, as matter, acting dynamically
and narratively – a concept which, in analogy of Iovino’s “storied matter” (Iovino 2012:136), I
have in previous research called storying matter (Smith 2012:893). In opposition to “storied
matter”, which implies that a story is being told about matter, “storying matter” places the
emphasis on the active subject involvement of matter itself.
In this article body as place and place as body are explored through an ecocritical and material
approach in a selection of poems from the volume of poetry Body Bereft (2006) (Verweerskrif,
2006), by Antjie Krog. Specific attention is given to the poems “Mountain rondeau in four parts”
and “Four seasonal observations of Table Mountain”, in which the relationship and interaction
between the corporeality of the narrator-poet and the corporeal materiality of the mountain as
place are explored. The body of the narrator-poet as place enters into an alliance with place
(the mountain) as body, thereby entering a discursive space and effecting trans-corporeality.
In “Four seasonal observations of Table Mountain” Krog takes a posthumanist stance, a stance
which is put into motion by an encompassing concept of the outside-of or the more-thanhuman world which transcends our regular categories of knowledge and which also questions
the previously centralised position of man (and men). Place becomes body when the corporeal
sensitivities of place are expressed and place becomes alternately a male or female body with
sensory observations and emotions.
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Although the physical and sensory characteristics of place as being female are alternated
with male images, place as body forms part of the bigger context in this volume of poetry and
also in Krog’s oeuvre, in which the female body becomes a metaphor for historical, social,
political, landscape and poetic contexts. Krog continuously enters into discourse with the
female corporeality, which includes not only the bodies of other women and historical figures,
but also the autobiografical body of the self, as indicated by Louise Viljoen (2014:89).
An awareness of cancer in the body of the mountain becomes a predecessor of and eventually
a parallel for the awareness of threatening cancer of the female self. The underlying topic with
which the poet grapples is the environmental pollution of those natural resources which should
be keeping mankind healthy. Physical health of the body becomes a powerful way of reading
and interpreting environment and of gaining an understanding of the intimate interwovenness
of body and place, as investigated by this poem.
Processes of the human body and the environment are thus connected. Writing poetry is
a product of the mind and of logic, but even more so it is a sensuous process, stemming
from the sensory perceptions of the body: in the writing and in the reading of the poem it
assumes the body as central to the poetic experience. This subjective, bodily connection with
place is what Crystal Koch (n.d.:1) defines as an inside-the-body experience. Boundaries
between inside and outside blur while the materiality of place and matter and that of the poet
or reader becomes less fixed. Blurring of boundaries, or viscous porosity (Tuana 2007:193),
is a complex set of interactions among all material objects. The viscous porosity of the body
of place and the human body becomes visible in the exchange of oxygen, in dust particles, in
water molecules – all that flows in and through the human body, but which is simultaneously
part of the non-living matter. Viscous porosity becomes possible not only through biological
membranes, but also at social, cultural and political levels.
Koch states that the “[o]uter workings of the natural world” have an effect on the “inner workings
of the body”, and thus links between poem and body, as well as between the materiality of the
environment and the body, are established. Linda Russo (n.d.:7) describes this relationship
of body and place in the ecopoem as “environed making – of walking, breathing, looking,
listening, all before language; writing is cogently within material, intellectual, and affective
fields at once”. It is a deliberate “trying to write with the trees. Crooked, organic lines of text
return to a tree-like within-the-environment-ness” (Russo n.d.:7).
The theory of embodiment sees the material body as the essence of identity. The Afrikaans
title of Krog’s volume, Verweerskrif (2006), hints not only at the processes of disintegration
and erosion of the body and the recording of these processes, but also at an official document
written as a defence – in this instance the writing of the poems as an act of defence. The
English title, Body Bereft (2006), emphasises the bereavement of the body that has already
taken place and suggests dramatic action, while the Afrikaans title implies a longer, more
drawn-out process.
Grosz (1994:22–3) sees the body as a produced, embodied subjectivity. He says, “The body
must be regarded as a site of social, political, cultural and geographical inscriptions, productions
or constitution” (1994:23). The body is the place where interaction and change takes place,
the terrain of geographical interaction; sometimes the materiality of the world stays unchanged
by this interaction, sometimes transformations are effected, and sometimes it is becoming
the throughway that itself is transformed. Images of metamorphous equivalence between the
corporeal materiality of the body and that of the mountain are established, thereby effecting
identification for the female body with the mountain. Mountain-as-rock and female body-asrock meet; trans-corporeality is effected by the shared images of cancer, and the materiality
of the female body is described.
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What this article aims to do is to put forward a model of ecological investigation of matter and
materiality which ultimately expands our concepts of place, space, time and matter in such a
way that it forces us to find new ways to look at co-existence with all objects around us, and
to look the future in the eye.
Using object-oriented ontology and the new materialism as lenses through which to look at
literary texts opens up new insights into the relationship between man and matter and between
man and his place in the environment. It brings about a new way of reading texts in how
the literal space and physical matter are encoded in texts and how the words are physically
introduced on to the page and the margins of the page – therefore also including the physical
environment and place of the reader.
Keywords: intra-action; materiality; new materialism; object-oriented ontology (OOO); transcorporeality; storied matter; storying matter

1. Inleiding
Materie is ’n meervlakkige konsep wat gesien kan word as die materialiteit van beide die
menslike liggaam en die natuurlike wêreld wat ons omring. Die fisikus Karen Barad (2006:25)
wys daarop dat materie nie klein deeltjies natuur of ’n terrein is wat wag op die mens se
bydrae om dit betekenisvol te maak nie; dit is ook nie ’n anonieme plek wat die mens moet
invul met betekenis of teorieë om daaruit sin te probeer maak nie. Deur hierdie uitspraak
maak Barad die belangrike sprong vanaf die materie van die lewende en nielewende wêreld
wat ons omring as passiewe, verwyderde entiteit daar buite, na ’n aktiewe, lewenskragtige
en deelnemende materialiteit. Dit lewer terselfdertyd ook kommentaar op ’n antroposentriese
houding waarin die mens die hoofrol speel en die natuur daar buite in ’n ondersteunende rol
die agtergrond vorm.
’n Toonaangewende navorser op die terrein van die nuwe materialisme, Serenella Iovino,
maak die volgende uitspraak oor materie:
[Matter is …] the substance of being, but also, more expansively, as a terrain of
knowledge and action, something which enriches the ontological perspective
with a wider field of significance. Accordingly, material formations, human and
nonhuman bodies, are “emergences” whose existence and meanings are
strictly connected to the discursive dimensions with which they are entangled.
(Iovino 2012:135)
Iovino dring hier deur tot die kern van die materialiteit as konsep, naamlik dat materiële dinge,
hetsy menslik of niemenslik, lewend of nielewend, onherroeplik met mekaar verweef is en
verskynings is waarvan die bestaan en betekenis met die diskursiewe dimensie verbind is.
Beide die liggaam en plek is materie – daardie substansie waaruit alle dinge gemaak is –
’n siening wat die tradisionele binêre opposisies tussen lewend en nielewend laat vervaag.
Die nuwe materialisme veronderstel ’n dinamiese wedersydse inwerking tussen materie en
betekenis, tussen liggaam en identiteit, tussen die fisiese menslike bestaan en kennis en
tussen aksie en wording. Dit is ’n deurlopende proses van beliggaming wat die wedersydse
waarnemings, sosiale konstruksies, wetenskaplike praktyke en etiese houdings bepaal.
Die wêreld en alles wat daarin is, lewende en nielewende liggame, verkeer in ’n dinamiese
proses van beide interaktiwiteit en intra-aktiwiteit. Daar is ’n voortdurende herkonfigurasie van
strukture, grense, betekenisse en patrone van merke op die materiële liggame. Die een het ’n
invloed op die ander; uitruiling vind plaas, hetsy narratief, kultureel of fisies. Terwyl interaksie
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die wisselwerking en uitruil tussen onderskeie materiële objekte veronderstel, dui intra-aksie
op ’n aktiewe aksie wat in die binnekant van (Odendal en Gouws 2005:481), eerder as tussen
elemente plaasvind, wat die lewende, wordende en vitale aard van materie beskryf . Dit is
dus materie wat nie net intern verandering ondergaan nie, maar die mag het om die lewende
liggame (van beide die menslike en die niemenslike) se optrede te beïnvloed en ’n rol te speel
in menslike persepsies van en interaksie met die wêreld.
’n Belangrike vraag wat ek as navorser my afvra, is op watter gronde menslike eienskappe aan
niemenslike en nielewende materie toegeken kan word. Digters het vanaf die vroegste tye reeds
die poëtiese vryheid gebruik om die funksies van subjek en objek om te ruil. Teen die agtergrond
van die onlangse klem op omgewingsgerigte wetenskappe en die hernude beklemtoning in
literatuurteorie van die verwantskap tussen poeisis (“om te maak”), en eco-poeisis (“om ’n huis
te maak”) (Skinner 2001:5), word alle materie, menslik en niemenslik, gesien as onvoltooid en
in ’n durende verhouding met mekaar, aan die verander. Hierdie verhouding werk op allerlei
vlakke, wat die grense van taal om die verhouding uit te druk, insluit. Alreeds in 1973 skryf Peter
Tompkins en Christopher Bird in hul opspraakwekkende werk The secret life of plants dat daar
wetenskaplike bewyse is dat plante voelende, ervarende wesens is, ten spyte daarvan dat hulle
nie oor ’n senustelsel beskik nie (1973:4), ’n werk wat wel wetenskaplik wyd bevraagteken
is, maar sedertdien kultusstatus bereik het. Onlangs het die woudekoloog Suzanne Simard
(Pollen 2013) van die Universiteit van Brits-Columbië wêreldwyd opslae gemaak met haar
navorsing wat onteenseglik dui op die kommunikasiesisteme van bome en die wyse waarop
’n moederboom op intelligente wyse na die jonger bome omsien. Die groeiende belangstelling
in die moontlike ooreenkomste tussen neuro- en fitobiologie word ondersoek, byvoorbeeld dat
plante in staat is tot herkenning, kommunikasie, informasieprosesse, leer en herinnering. Daar
is dus ’n nuwe bewussyn vir opkomende ontologieë wat die dinamiese, sintuiglike en buite-dieobjek-aksies van nielewende en niemenslike dinge ondersoek, belewenisse en waarnemings
wat in die letterkunde weerklank vind.
Tradisioneel is personifikasie die troop wat gebruik word om menslike eienskappe aan
diere toe te ken. Justyna Kostkowska (2013:69) wys op hoe hierdie troop in die ekoktritiek
omgekeer word deurdat dit wys op die mens wat dier- en planteienskappe met niemenslike
objekte deel, waardeur die tradisionele grense tussen menslik en niemenslik gedekonstrueer
en ’n biosentriese bewussyn tot stand gebring word. Personifikasie kan dus gesien word as ’n
metafoor wat die leser se manier om na dinge te kyk en hoe hy die wêreld ervaar, verander.
Ricoeur wys byvoorbeeld in dié verband op die potensialiteite (1978:152–5) wat deur die
opheffing van die realiteit ontbloot word. Wanneer daar in hierdie navorsing enersyds ondersoek
ingestel word na plek as liggaam, is dit veral die menslike eienskappe of eienskappe van die
niemenslike objek wat op die voorgrond tree. Andersyds dui liggaam as plek omgekeerd op
die eienskappe van niemenslike objekte wat aan die mens toegeken word.
Teen hierdie agtergrond verken hierdie artikel die plek as liggaam en liggaam as plek deur
middel van ’n ekokritiese en materialistiese benadering aan die hand van gekose verse uit
Antjie Krog se bundel Verweerskrif (2006). Die artikel fokus op twee gedigte, naamlik “rondeau
in vier dele” (62) en “Vier seisoenale waarnemings van Tafelberg” (71). In beide gedigte tree
die spreker-digter in gesprek met die nielewende berg, waardeur ’n bepaalde verhouding
en wisselwerking ontstaan. Die plek, Tafelberg, word ’n beliggaamde, handelende materiële
werklikheid, soveel meer as nielewende natuurgegewe. In ’n eg Tuanse sin (1977:4–7) is
die berg ’n sentrum van gevoel en van waarde wat op sensories-motoriese, taktiele, visuele
en konseptuele wyse die menslike belewing en gevoelens beïnvloed. Terselfdertyd word die
liggaam ook as plek ervaar en aspekte van transliggaamlikheid, translokaliteit, inter- en intraaktiwiteit word ondersoek.
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2. Plek as liggaam
Die aard van die gekose gedigte van Krog bied die basis vir ’n ondersoek na die materialiteit
van plek en die dinamiese emotiewe en interaktiewe uitruiling wat plaasvind waar die plek van
die liggaam en die liggaam van die plek met mekaar in ontmoeting tree. Die uitruiling behels
nie net kulturele en sosiale uitdrukkings nie, maar onder andere ook uitdrukkings van gemoed
en toonaard wat as sensoriese uitdrukkings bestempel kan word.
In “Vier seisoenale waarnemings van Tafelberg” neem Krog ’n posthumanistiese houding in,
’n houding wat in beweging gestel is deur ’n omvattende begrip van die buite- of meer-asmenslike wêrelde wat buite ons gewone kategorieë van kennis optree en wat die voorheen
gesentraliseerde posisie van die mens (en ook van die man) bevraagteken.
In die gedig word die beliggaamde fyngevoelighede van plek verwoord wanneer plek
afwisselend ’n manlike of vroulike liggaam word en uiting gee aan die sintuiglike waarnemings
en die emosies van afwisselende geluk (73), pyn (75), ellende en aftakeling (75) van die plek.
’n Lang lys van “menslike” eienskappe word in “Vier seisoenale waarnemings van Tafelberg”
aan die berg toegeken: sy/hy “walg” (71), “brul” (78), “snak” (74), “mopper” (83) en “kreun”
(91); het “voete” (74), “slape” (77), “asem” (78), ’n “keelvel” (84), ’n “gesig” (91), “tepels”,
’n “snor” (92), “wit lieste”, “oksels” en ’n “regternier” (92). Die berg “voel jonk” (84), “sidder”
en “grinnik” (84). En verderaan: “jou klip onthou” (96) en “sy […] klap haar lyf oop” (97). Die
deurlopende en volgehoue beskrywing van die berg in die menslike terme van liggaamsdele,
liggaamsfunksies en emosies bevestig die rolwisseling wat ondergaan word, die uitruil van
gedeelde menslike eienskappe en omverwerping van bestaande persepsies van lewend en
nielewend, menslik en niemenslik deur nie net die uitbeelding nie maar ook verbeelding van
die beliggaamde fyngevoelighede.
Hoewel die fisiese en sintuiglike karaktertrekke van plek as vroulik in hierdie gedig afgewissel
word met manlike beelde, vorm hierdie aanbieding van plek as liggaam deel van die groter
konteks binne die Krog-bundel en -oeuvre waarin die vroulike liggaam by uitstek as metafoor
dien vir historiese, sosiale, politieke, landskap- en digkunskontekste. Krog tree voortdurend
in gesprek met die vroulike liggaamlikheid, wat nie net die liggame van ander vroue en
historiese figure insluit nie, maar ook die outobiografiese liggaam waarna Louise Viljoen
in haar artikel “I have a body, therefore I am” (Viljoen 2014:98) verwys. Die gebruik van
manlike liggaamsverwysings in hierdie gedig en die uitbeelding van manlikheid wat, net soos
vroulikheid, ook breekbaar en aan disintegrasie en verbrokkeling onderworpe is, dui op ’n
dekonstruksie van tradisionele persepsies van manlikheid.
In die volgende versreëls neem die berg byvoorbeeld die vorm van ’n vrou aan wat uitbundig
uiting aan haar stralende voorkoms gee:
die berg gooi die wolke soos ’nmantel vanhaar af en staan eensklaps
met nat klip-kamaste stralend […]dan stapel sy haar stem involle toon-hoogtes
van klip en sing (73).
As vrou dra die berg in hierdie versreëls ’n mantel en kamaste en sy sing – menslike aksies
waardeur die berg beliggaam en van emosies voorsien word. Die vreugdevolle stemming en
voorkoms van die berg (“stralend”) resoneer in die gemoed van die spreker-digter, waardeur
intra-aksie bewerkstellig word deur aksie (“sing”) en reaksie (“duisel”, “antwoord”). Die sprekerdigter en die berg tree in gesprek met mekaar en ’n uitruil van emosies vind plaas; die berg
“antwoord” – ’n aanduiding van woord en wederwoord:
[…] jy dui-sel van geluk. Sketterend skepkadanseelke antwoord (73).
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Nie net die spreker-digter nie, maar ook die leser en die mens in die algemeen word deur
die tweedepersoonsvorm “jy” by die teks betrek, waardeur ’n effek van universele insluiting
bewerkstellig word.
Ook in die volgende reëls word die manjifieke skoonheid van die berg as vrou besing, terwyl sy
bykans goddelike eienskappe (“heilig”) en daarmee saam onaantasbaarheid (“onaanspreeklik”)
verkry, eienskappe wat haar afstandelik maak en verhef tot méér as mens, to bómenslike:
die berg is onaanspreeklik. sy gooi haar
arms wyd en galm
manjifiek haar kranse oor die
baai – heilig
in roerlose kwartsiet (74).
Sintuiglike waarnemings en emosies wat aan die nielewende en niemenslike toegeken word,
is volgens Bristow (2013:1) kwessies van uitdrukking, gemoed en toon waarvan die mens deel
is en kan beskryf word as getransendeerde materieel-sensoriese geestesvermoëns (2013:2).
Hierdie waarnemings lei daartoe dat die verbrokkeling van die eertydse hegter verhouding
tussen die mens en die omgewing sodanig herstel word dat beliggaamde gevoelighede
interaktief kan deursuur. Dit kan beskryf word as ’n poësie van plek wat emotiewe wisselwerking
oproep.
Die emotiewe sensitiwiteit wat die gedig openbaar wanneer die berg die handelende en
aktiewe onderwerp word, is deel van ’n hele reeks mikromomente wat regdeur die teks weef
en aanduidend is van die vertrekpunt wat die spreker-digter inneem. Die kontrapunt van
gedeelde, vreugdevolle belewenis van die berg word verwoord in die berg se benouende en
ontstellende belewing van besoedeling en die effekte van menslike ingryping:
vroeg reeds slop die stadskom
’n bruin badrand teen die berg. Al langs die
klipkeel kruip giftige
dekmantels van verwering, kyk
hoe snak hy
na iets koels (74).
In hierdie reëls is die berg, hier in manlike gedaante, slagoffer van die mens se antroposentriese
aksies; die berg probeer naarstig om die “pure ontploffing” van “suurstof” van lank gelede in
te asem, maar al wat hy in sy “klipkeel” kry, is die “giftige dekmantels van verwering”, die
“poep van mens”. As nielewende materie is die berg soos alle lewende dinge, in asemnood,
waardeur dieselfde behoefte van die berg ook noodwendig by die lewende dinge aanwesig
moet wees. Die verband tussen die vergiftiging van die omgewing en kanker, as menslike
toestand, word eweneens ontgin. Hoewel die deurlopende motief van die spreker-digter se
ontdekking van die moontlikheid van borskanker soos ’n skreiende draad deur die gedig loop,
is dit die kanker van die berg wat by die naam genoem word:
dag berg. dag
blou maaltand-kouend aan die
herfsreën se eerste wolksnysels. dag harige plaak, ou
kliptandvleis –
diep ontsteek met kabelkar-kanker (75).
7
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’n Gewaarwording van kanker deur die berg is dus ’n voorganger vir en uiteindelike parallel
met die eie gewaarwording van dreigende kanker, die “taai toksiese poliepe” (80) wat die
liggaam van die spreker-digter bedreig. Die kanker van die berg is ’n metafoor vir die kanker
van die mens en die berg is as ‘t ware die mondstuk van die mens:
oor my bevreesde
lyf beweeg my hand telkens op na
my bors in die hoop dat
die dooie klei-sel daar nie sal wees
nie, dat die hand haar net
verbeel het, dat dit intussen wel
verdwyn het. (78)
Die onderliggende onderwerp waarmee die spreker-digter hier in gesprek tree, is onder andere
omgewingsbesoedeling en die daaropvolgende besoedeling van die mens se natuurlike
hulpbronne en dit wat hom gesond behoort te hou. Die fisieke gesondheid van die liggaam
kan gesien word as ’n kragtige wyse om omgewing beter te lees en te verstaan en die intieme
verweefdheid van liggaam en plek na te gaan, soos wat Krog hier doen. Die vroulike bors word
in hierdie gedig herverbeel en die materialiteit daarvan, “dooie klei-sel” (78), “geknelde klip”,
“klipklont” (79) en “swart membraan” (80) word aangebied as die gedeelde materialiteit met
die berg se “klipborste” (83), waardeur emotiewe en materiële interaksie en uitruiling tussen
die twee liggame plaasvind.
Materiële verwering en vergiftiging as narratief word gedra deur ’n isotopiese reeks van woorde
soos “giftige dekmantels” (74), “diep ontsteek”, “verslete snytande”, ”etterende swam” (75),
en uiteindelik “kabel-/ kar-kanker” (75), wat aansluit by die reeds genoemde bergbeskrywing
in menslikeliggaamsterme, dus, plek as liggaam. Die visueel-morfologiese wyse waarop die
spreker-digter die woord “kabelkarkanker” dubbel afbreek – deur afbreking aan die einde van
die reël én die strofe-einde – en die woorddeel “kar-kanker” alleenstaande in ’n versreël aan
die begin van die volgende strofe aanbied, lê klem op die woord “kanker” en herinner intuïtief
aan die woord “karsinoom”, wat deel van die liggaam van die mens is, en hier deel van die
liggaam van die plek word. Die vreemdheid van die woorddeel dui eweneens op ’n proses van
vervreemding wat plaasvind wanneer die vyandige selle in die liggaam opgespoor word.
Die materialiteit van die omgewing word gedefinieer deur die vloeibaarheid en onderlinge
verbondheid tussen lug, water, aarde en selfs ekonomiese en rassehiërargieë, ’n materialiteit
waarin grense vervaag (Alaimo 2010:96). Op soortgelyke wyse bestaan daar ’n soortgelyke
vloeibaarheid met betrekking tot die materialiteit van die menslike liggaam en die inherente
vloeibare aard daarvan. Dit kom dus neer op ’n materialiteit van die omgewing wat weerspieël
word in die materialiteit van die menslike liggaam. In Bodily natures (2010) skryf Stacey Alaimo
spesifiek oor wat sy materiële herinneringe noem en oor die herinneringe en narratiewe kartering
van die onherkenbare en die vyandige in die eie liggaam. Alaimo sê: “Reimagining the breast
demands an epistemology that can encompass cultural and political critique, as well as a
more complex science of cancer that accounts for the interactions of genes and environments“
(Alaimo 2010:96). Eisenstein (2001:4) sluit hierby aan met haar herkenning van die “fluidity
of borders between the breast and all else” in haar beskrywing van die materialiteit van die
vroulike liggaam, ’n vloeibaarheid en poreusheid wat met transliggaamlikheid verband hou en
wat van die veronderstelling uitgaan dat die borste van die vrou alle ander bestaanwyse van
die vrou en wat en wie sy is, binnedring en identifiseer. Die idee van materiële herinnering en
teenherinnering wat ontgin word, put uit Foucault se konsep van counter-memory as praktyk
waardeur materiële en alternatiewe sisteme van betekenis ontgin word (Bouchard 1977), en
waardeur stiltes rondom onderwerpe soos kanker en besoedeling dus onthul word. Plek en
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liggaam is egter ook onderworpe aan die materialiteite wat vernietiging meebring wat groter
is as wat gesien kan word.
Plek as liggaam behoort ondersoek te word aan die hand van temas soos omgewingsbesoedeling,
wat deur die nuwe materialisme en objekgeoriënteerde ontologie (OO) aangebied word as ’n
hiperobjek wat bo en buite die mens se ervaring van tyd lê en wat die grense van die hier en
nou oorskry. Die term hyperobject is deur Timothy Morton, skrywer van The ecological thought
(2010) en Ecology without nature (2007), en voorste teoretikus van die OO en die nuwe
materialisme, geskep – daarmee word verwys na objekte soos besoedeling of aardverwarming
of plutonium. Laasgenoemde beskik byvoorbeeld oor ’n halflewe van 24 100 jaar. Hierdie
objekte is van so ’n aard dat dit “terugtrek” (Morton 2011a:167) deurdat ons dit nie altyd direk
kan sien of aanraak nie; of die omvang daarvan is so groot dat dit menslike begrip te bowe
gaan. Dit bestaan, ongeag of ons dit kan sien of nie, en sal bestaan lank nadat ons nie meer
daar is nie. Morton (2011b:80) sê: “Hyperobjects are real objects that are massively distributed
in time and space. […] Hyperobjects are so vast, so long lasting, that they defy human time
and spatial scales.” Hiperobjekte gaan nie tot niet in ons leeftyd nie en hulle brand nie sonder
dat hulle self brand en toksines vrystel nie. Dit het nodig geword dat die mens begin dink oor
hiperobjekte en hul toekoms en aan die toksiese objekte waarmee ons ’n realiteit deel, wat
saam met ons deel van die groter objek is (Smith 2014:754). Hiperobjekte, waarop in hierdie
gedig kommentaar gelewer word, is omgewingsbesoedeling en kanker, wat op die toksiese
infeksie van die omgewing en die liggaam dui.
Wanneer daar na plek as liggaam gekyk word, is dit ook nodig om aansluiting te vind by die
konsepte van transliggaamlikheiden translokaliteit, wat saamhang met die reeds genoemde
inter- en intra-aksie. Stacy Alaimo (2008:238) stel die begrip transliggaamlikheid, wat gesien
kan word as ’n konseptuele merker wat die vloei van materie en diskoers regoor menslike en
niemenslike liggame karteer, in haar artikel “Trans-corporeal feminism and the ethical space
of nature” bekend. Dit veronderstel die herdefiniëring van grense tussen self en omgewing
en tussen alle materiële stowwe in ’n materiële konteks, “the time-space where human
corporeality, in all its material fleshiness, is inseparable from ‘nature’ and ‘environment’”
(Alaimo en Hekman 2008:238). Nancy Tuana skryf in dié verband oor die vloeibare porositeit
(viscous porocity) as komplekse interaksie tussen alle materiële objekte, wat sentraal staan
in wat genoem kan word ’n interaksionele ontologie (Tuana 2007:193). Hierdie vloeibare
porositeit van die liggaam van plek en van die menslike liggaam sien ons byvoorbeeld in
die uitruil van suurstof, in stofdeeltjies, in watermolekules – dit wat om en deur en in die
mens stroom, maar wat terselfdertyd ook deel van die liggaam van die nielewende materie
is. Dit word moontlik gemaak deur die mediasie van membrane, wat egter nie net biologies
is nie, maar ook sosiaal, kultureel, polities, en so meer. Tuana se teorie van porositeit maak
voorsiening vir ’n volledige transliggaamlike uitruil wat plaasvind tussen die liggame van die
menslike en die niemenslike materie wanneer politiese, tegnologiese, sosiale, kulturele en
ekologiese netwerke die daaglikse roetines en interaksies vorm. Die kontaksones tussen
menslike liggaamlikheid en die liggaamlikheid van die meer-as-menslike wêreld is ’n poging
om materialiteit in die sentrum te plaas – om transliggaamlikheid as teoretiese raamwerk en
benadering te gebruik om omgewingsmetodologieë op ’n produktiewe wyse te ontmoet.
Die vloeibare porositeit van transliggaamlikheid word deurlopend in “Vier seisoenale
waarnemings” veronderstel, veral in die emosionele uitruiling en sensoriese kontak tussen
plek en mens. Die mens “leef/ by die asem van die berg” (78):
jy loop my vensters binne
jy spreek in my oë in
ek lê jou daagliks af soos ’n eed
natuurlik is ook jy besig om
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te gronde te gaan – maar jy verweer
nie met die mens nie, maar met die taal
van die aarde (87).
Die berg dring die ruimte van die spreker-digter visueel binne, die taal van die berg dring haar
oë binne; terselfdertyd is sy bewus van die verweringsproses van die berg.
In die volgende reëls kyk mens en berg sáám en beleef die skoonheid van die suikerbos:
as ek saam met jou
teen die son inkyk oor
die baai het elke suikerbos ’n
vlampienk gloeilamp. (96)
In die gedig vind eweneens uitruil en uitwisseling plaas. Wanneer die digter-spreker in die
woorde van ’n psalm met die berg praat, verkry die berg opeens ’n goddelike kwaliteit en word
’n religieuse dimensie ontsluit:
[…] ek slaan
my oë op na die berg
waar sal my lyf vandaan
kom? my lyf is van die berg wat
arms en
hemel gemaak het.
[…] o god van klip, laat my nooit
tot niet gaan (74).
Die berg word die skepper van die hemel (en aarde, implisiet) en onderhouer van lewe (“laat
my nooit/ tot niet gaan”). Ps. 121:1 vorm die interteks van hierdie strofes:
Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?My hulp is van
die Here wat hemel en aarde gemaak het. (Ps 121:1-2)
Die Bybelse “hulp” word vervang met “lyf”, “Here” met “berg” en “aarde” met “arms”. Die
uitwisseling tussen berg en god is persoonlik en spesifiek tot die spreker-digter se ervaring
van die gegewe. Die liggaamlikheid van die spreker-digter neem ’n sentrale posisie in en die
uitwisseling is deel van ’n proses van wording en herlewing en genesing.
Die materialiteit van die berg word aangebied as die oorsprong van die materialiteit van die
menslike liggaam, en dus as Skepper van die mens. Die materialiteit van die berg word tot ’n
niemateriële geestelike dimensie oorspan, want metafories word berg en God hier gelykgestel.
Dit is veral in die gedig “rondeau in vier dele” (62–7) dat transliggaamlikheid by uitstek
gesuggereer word. Dit word bewerkstellig deur die klem wat geplaas word op die tasbare
skakeling tussen die liggaam van die berg en die mense van die plek. Die inkantoriese
herhaling van die woorde “binne” en “buite” suggereer ’n totale uitwissing van die normale
grense tussen plek en mens, wat veral ook aansluit by die begrip translokaliteit. Trans-locality
is ’n term wat Buell (2005:62–3) gebruik om die oorskryding van grense tussen plek en die
sosiale persepsie en konstruksie daarvan te beskryf. Hierdeur word ’n oorgang tussen binne
en buite van elke liggaamlike vorm, hetsy menslik of niemenslik, veronderstel. In “rondeau”
word die grense tussen verskillende persepsies van plek, spesifiek die berg en die stad, deur
eeue van inwoners, besetters en maghebbers letterlik soos die morfologiese konstruksie van
die woorde in die gedig self, uitgedop en omgekeer.
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3. Binne/Buite
Timothy Morton begin sy boek The ecological thought met ’n motto van Emmanuel Levinas:
“Infinity overflows the thought that thinks it” (2007:xi), waarmee hy die leser op ’n reis van
uitdagende, grensoorskrydende denke neem. Morton wys veral daarop dat daar nie ’n
omgewing of ’n natuur “daar buite” is nie: die lug wat die spinnekop omring, die water om die
padda, die suurstof in die longe van die mens – dit alles is deel van mekaar. Omgewing en
natuur is nie iets daar ver nie. Dit is ook binne-in die mens; daar is geen skeiding nie. Hy sê:
Your DNA doesn’t stop expressing itself at the ends of your fingers. Things are
made of other things. Things come from other things. You drive and fly using
crushed liquefied dinosaur bones. You are walking on top of hills and mountains
of fossilized animal bits. Most of your house dust is your skin. (Morton 2011c:26)
Om die natuur te sien as “daar buite” beteken om dit op ’n verromantiseerde wyse agter glas
te sit om bewonder te word, of om úit te gaan en dit te ervaar. Hierdie denkwyse lei volgens
Morton daartoe dat die mens steeds verbruikersgeoriënteerd is, bewus daarvan dat hy ’n
verbruiker is, iemand vir wie die objek van sy verbruik sy eie identiteit definieer.
Die ekologiese gedagte, beweer Morton, is dat alle materie, menslik en niemenslik, interaktief
verbind is en altyd sáám bestaan. Om die skoonheid van die natuur te bewonder kan gevaarlik
wees: onder die projeksies van onskuld skuil geweld wanneer die natuur op ’n afstand gehou
word. Morton se ekologiese gedagte ontsluit en verbreed ons idees van plek en ruimte en tyd;
dit dwing ons om nuwe wyses te bedink om as materie saam te bestaan wat nie op selfbelang
alleen ingestel is nie. Want ekologie gaan by uitnemendheid oor saambestaan; bestaan is
altyd sáám bestaan.
Lynda Birke sluit aan by die idee van interaktiewe saambestaan en samehang wanneer
sy praat van ’n liggaam as veranderlik en veranderend en transformerend. Sy wys daarop
hoe selle hulself voortdurend hernu, hoe been voortdurend herbou word en hoe “the bodily
interiors […] constantly react to change inside or out, and act upon the world” (Birke 1999:45).
’n Konstante uitruiling tussen binne en buite vind dus plaas, waardeur die niemenslike en die
menslike materie voortdurend in wisselwerking is. Dit is veral die gedig “rondeau in vier dele”
wat sinspeel op die wisselwerking tussen die menslike en die niemenslike liggame op verskeie
vlakke.
Die binne/buite-posisies wat in Krog se gedig ter sprake is, veronderstel dat ’n drumpel
oorgesteek of deurdring word, dat ’n grens oorgesteek word, dat daar van een ruimte na ’n
ander beweeg word. Rose (2002:414) praat van die drumpel wat dialogiese potensiaal het – ’n
ruimtelike, sosiale en metafisiese deurgang wat nie net die konsepte van beweging, uitruiling,
liminaliteit en veelvuldige perspektiewe akkommodeer nie, maar ook tot die diskoers tussen
die subjekte bydra. Die vervlegting van konsepte van binne en buite sluit aan by Elizabeth
Grosz se gebruik van die Möbiusstrook-konsep waardeur in ’n driedimensionele siening van
liggaamlikheid die buitekant binnekant en die binnekant buitekant word (Grosz 1994:xiii).
Verskillende ruimtes/plekke word veronderstel; hulle word van mekaar onderskei maar ook
met mekaar verbind. Die drumpel tussen binne en buite is ’n tussenruimte, wat plek, tyd
en liggaam betref. Beduidend is dit dat die spreker-digter sê: “ek sien ’n portaal” (63), ’n
“skeidslyn as lyn tussen orde en chaos” (63), wat die drumpel-posisionering in die gedig
bevestig. Die opstyg teen die berg bring “verdeling”, “heerskappy” (66) en aanbidding (66). Die
berg word die plek van liminaliteit, die plek waar binêre opposisies teenoor mekaar opgestel
word: die “geeplek” en “vatplek” (63); maar ook die plek van “gedoemdes” (64) en uiteindelik
die geseënde, “gebenedyde” (67) plek. Benoemers ken met verloop van eeue ’n bepaalde
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emotiewe, politieke en magsposisie aan die berg toe, wat eintlik sinspeel op hul eie posisies
van mag en besitterskap.
van noem en vat
van vat en verwoes
van verroes en verrot (63)
[…] van ruilplek.
En verder:
party bestyg berge om grense te skep
[…]
party bestyg berge om daaroor te heers
party bestyg berge om verdeling te bring (66).
Terwyl die verskillende benoemers en vatters mekaar vervang, bly die berg standvastig staan.
Teenstellings tussen die gedoemdes (64) en die geseënde berg (67) word bewerkstellig –
die mense word gelykgestel aan diere wat “geen siele” (64) en “geen regte” (64) het nie en
daarom gedoem is.
Afhangende van die perspektief van die vertellende subjek (hetsy die spreker-digter of die
berg) word daar veronderstel dat een haarself buite bevind, en die ander binne. Daar is ook
die wedersydse ander(s)making tussen die berg en die spreker-digter, maar ook tussen die
berg en die maghebbers en bewakers van die berg oor eeue heen, wat tot stand gebring
word. Die vervreemdingsproses word gedra deur die laaste lang strofe, waarin die grense
tussen woorde en morfologiese en semantiese betekeniseenhede opgehef word en nuwe
taalbousels ontstaan: dit is wanneer binne en buite versmelt, wanneer daar uiteindelik ’n seën
tot stand kom, wanneer die berg self die geseënde word. Ook op die vlak van taal as topologies
selforganiserende sisteem waarin woordnetwerke en letternetwerke in ’n spesifieke ruimtelike
struktuur met mekaar verbind, word die gewone kontinuïteite en patroonmatighede opgehef
en omgekeer. Taal word gaandeweg toenemend onbruikbaar; die opheffing van grense van
betekenis is ook die opheffing van die grense tussen die self en die ander, tussen die mens en
die berg, tussen liggaam en plek:
binbuite buitbinne
buitbinnende buite binbuitende binne
van binte van buide
van buidbintende buide
van buide binte van binte buide
van buidenste binte van bintenste buide
van binbuid
bnuid bnid
bnidbnuid
bnyd
gebenedyde (67).
Die spel met woorddele sinspeel ook op die posisies sentraal teenoor periferaal en destabiliseer
dus die antroposentriese posisie van die mens teenoor die natuur. Binne word buite; buite
word binne, en al die moontlike permutasies daarvan – nogeens die Möbiusstrook-konsep,
hier op taal van toepassing gemaak. ’n Verplasing kom tot stand: een komponent verplaas die
ander en binêre opposisies word afgetakel. Elke ervaring van die mens, hetsy beliggaamde
ervaring (deur herhaalde aksies waardeur die liggaam gaan totdat dit gewoonte word) of
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suiwer kognitiewe belewenisse van die omringende werklikheid, is gegrond op die wedersydse
porositeit van die liggame en materialiteite wat die mens omring. Iovino (s.j.:5) sê tereg: “[K]
nowledge comes from the give-and-take between bodies and the world. It materializes the
porous exchange of inside and outside, the progressive becoming-together of bodies and the
world, their intra-action.”
4. Die geografie van plek as liggaam
Die fisiese, geografiese plek wat hier onder bespreking is en in beide tersaaklike gedigte
aangebied word, is Kaapstad, spesifiek Tafelberg. In “Vier seisoenale waarnemings van
Tafelberg” word die berg aangebied as lewende, ervarende entiteit, terwyl die verwantskap
tussen die berg en die stad onlosmaaklik is.
Die stad Kaapstad en die plek Tafelberg bied ’n verskeidenheid van liggame aan die ondersoeker.
In ’n gelyksoortige studie beskryf Iovino (s.j.:1) die stad Napels met sy akkumulasie van
menslike, niemenslike en hibriede liggame: die mitiese liggame wat na die kragte van die
elemente verwys, die liggame van die gode, ingebed in die mitologieë, die marmerliggame
wat in marmersluiers gehul is om die illusie van gewigloosheid te versinnebeeld, en laastens
die lewende menslike liggame van Napels, wat as een van die hoogs bevolkte stede in Italië
bestempel word. Iovino se studie wys op Napels se onstuimige geskiedenis en hoe die
dinamika van die mense en hul stories, herinneringe, verbeeldinge en betekenisse materieel
op die stad uitgekerf is en dus deel van die liggaam van die stad uitmaak. Op soortgelyke wyse
bied Kaapstad en Tafelberg ’n akkumulasie van al die menslike en niemenslike liggame wat
oor eeue deel van sy diskoers vorm. Die wisselwerking tussen al hierdie liggame, menslik en
niemenslik, word ’n templaat vir die verhaalde plek. Om die liggame as tekste te interpreteer,
moet daar gekyk word na die kompleksiteit van simbole en betekenisse van al die materiële
kragte wat werksaam is, asook die wisselwerking tussen die kragte – hetsy polities, ekologies
of kultureel. Die opeenvolgende inwoners dra by tot die kulturele verbeelding van die plek,
die rekonstruksie van die verlede: die jagter-versamelaars, die seevaarders, die eerste
nedersetters, die vee- en trekboere en die daaropvolgende stedelinge.
In “rondeau in vier dele” word die berg die verteller namens al die inwoners en koloniseerders
van die berg en van die Kaap. Die naamgewing van die berg en van Kaapstad – “Hoerikwaggo
(“Berg en die See” in Khoi), “Camissa” (“Plek van Soet Waters” in Khoi), Kaap van Storms,
Cabo da Boa Esperança (“Kaap van Goeie Hoop”), Golfo dentro das Serras (“Baai tussen
die Berge”), Mons Mensa, Montagne de la Table, Tafelbergh, d’Klipman, Table Hill en Table
Rock – is aanduidend van die opeenvolgende inwoners of maghebbers wat die liggaam van
die plek aan hulself toegeëien het. Dit dui op die transformasies van die plek en word ’n
matrys waarop die stories van plek ingeskryf is – die narratief van plek of verhaalde plek. Die
liggame van die seevaarders en van die Oosterse slawe, van die Khoi en die San, van die
Britte en van die Portugese en Nederlanders kan almal herinterpreteer word as tekste wat die
tekens en betekenis van die materie van plek vertel. Selfs, of miskien júís, die stilswye van
die onderdruktes en stilgemaaktes is deel van die narratief. In aansluiting hierby sê Alaimo
en Hekman (2008:8): “Political decisions are scripted onto material bodies; these scripts
have consequences that demand a political response on the part of those whose bodies
are scripted.”
Kaapstad is gebou op die watervore van ’n eertyds uitgebreide watersisteem van grond- en
fonteinwaters: hedendaagse strate, Heerengracht, Buitengracht en Keisergracht, was, soos
hul name aandui, eertydse gragte of waterkanale, terwyl reste van die eerste reservoir, die
Wagenaarreservoir, onder die Goue Akker te vinde is (Boshoff en Ouzman 2012:10). Die
argeologiese oorblyfsels van hierdie sisteem, onder die stad, maak van Kaapstad ’n poreuse
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plek, ’n plek van vloeibaarheid, sowel fisies as metafories, ’n plek wat verhalend optree,
waarvan die materialiteit iets verraai van die liggaam van die plek, soos dit oor eeue verander
het en hoe die mense van elke tydfase daar geleef het. Die fisiese porositeit van die plek word
op simboliese vlak ’n herhaling van die porositeit van al die liggame – plekke van wisseling,
oorgang en transliggaamlikheid.
Iovino (s.j.:4) beskryf dit só:
A city, for example, is a porous body inhabited by other porous bodies, a mineralvegetal-animal aggregate of porous bodies. Following the patterns of intraaction, cities are compounds of matter and energy in mutual transformation with
human and nonhuman beings, living and nonliving matter, thus participation in
the world’s “geochoreographies”.
Die materiële liggaamlikheid van die stad kan voorts ook nagegaan word in die bouwerk wat
vandag bestaan, maar ook in dit wat tevore daar was, waarvan argeologiese reste dikwels
onder die fondasies van vandag se geboue gevind kan word. Dit word ’n akkumulasie van
liggame: dié van die eerste Khoisaninwoners van die Kaap, die Europeërs (Nederlanders,
Britte en Franse), die slawe uit die Indiese eilande, die onderskeie swart groepe mense wat
deel van die landskap uitmaak, en selfs die hedendaagse kosmopolitaanse inwoners insluit,
aan wie stukkie vir stukkie grond vir die hoogste bod verkoop word. Sommige geboue staan
al eeue; ander, van blik en karton, wissel saam met die seisoene, en die disintegrerende
boumateriale daarvan word mettertyd deel van die landskap. Die mensgemaakte strukture in
stede, soos ook in Kaapstad, weerspieël dikwels berg- en rotsformasies: ’n akkumulasie van
materiale wat gevorm en verhard is deur historiese prosesse.
Die kulturele verbeelding word aangegryp deur die wete dat die berg een van die sewe wonders
van die moderne wêreld en ’n wêreldbekende baken is, herkenbaar deur miljoene. Dit is ’n
plek van intellektuele, van wêreldreisigers, van kunstenaars, van bergies, verstotelinge en
haweloses. Soveel gedigte is oor Kaapstad en Tafelberg geskryf, soveel verhale wat daar
afspeel – wat bydra tot die kulturele beliggaming van die plek. Dit dien as simbool van die
vestiging van ’n aanvanklik Europese beskawing in suidelike Afrika, die poort tot Afrika.
Teenoor hierdie vloeibaarheid van liggame en die porositeit van mense en invloede wat op
mekaar inwerk en wisselwerking wat plaasvind, staan die oënskynlike soliedheid van die berg
en die vaste geografiese posisie wat dit inneem. Tafelberg is deel van die Kaapse supergroep
rotsformasies en bestaan hoofsaaklik uit Tafelbergsandsteen (’n betreklik sagte formasie) met
akkumulasies van Kaapse graniet (veldspaat, mika en kwarts) (Department of Geological
Sciences: UCT s.j.) In “Vier seisoenale waarnemings” word die berg beskryf as “roerlose
kwartsiet” (74), wat “haarself in/ klip as klip bymekaar/ hou” en “roerloos uit oor die see”
(93) kyk, wat die heelheid en vastigheid verder beklemtoon. Maar die berg se liggaam is
minder vas as wat dit op die oog af lyk. Die veranderlike, en dikwels onsigbare, gesig word
beïnvloed deur die elemente van die natuur – mis, wind, reën, sonskyn. Die versluiering en
by tye onsigbaarheid van die berg dra ook by tot die porositeit: dit wat jy nie sien nie en wat
verskyn en verdwyn. In die gedig word dit só verwoord:
slegs
kroondenne wat soos nat duimdrukkers uit die mis val
is sigbaar teen die hellings waar
die gleuwe
nog groen knaag voordat die
skemer als
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liasseer en stiptelik
van bo af uitwis (71–2)
[…]
die geluidlose berg het ’n afwesigheid waaraan die sinne
nie durf raak
nie (72).
Dikwels is dit net die wete van die berg wat oorbly, of die vrees dat die berg nie meer daar sal
wees nie:
totdat die
korpus kroondenne uit skaal
val, die mishoring jou
afwesigheid bulk tot ’n vrees
dat waar jy
is uiteindelik ’n
groot nis gaan
wees (72–3).
Die versluiering dien as simbool van porositeit en deurgang: vanaf die sigbare na die onsigbare;
die berg gee sy vorm prys:
mis sak toe
soos ’n floute. die berg word
’n vermoede
[…]
die berg dra
geen vorm nie;
geen gestalte, geen maat gee
hy prys (71)
[…]
die berg lyk
vanoggend soos nog nooit tevore nie asof dit
reeds agter ’n wit moeseliendoek staan, asof die berg ’n sluier
dra (89).
Die vrees vir die verdwyning van die berg word in uitruiling ook die vrees vir die verdwyning
van die menslike vorm. Die buitelyne van die berg (81) word deur die spreker-digter nagetrek
wanneer sy vrees dat haar eie buitelyne “een oggend soos stof van ’n boekrak/ gevee sal
word” (82).
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Die berg is almal se besit en die buitelyn daarvan wêreldwyd herkenbaar. Die spreker-digter
praat van die “geprivilegeerde buitelyn” van die berg:
in jou geprivilegeerde buitelyn leef ek
maar duisendes aan jou flanke
leef van ’n ander silhoeët
hoeveel eeue moet jy nog toekyk
hoe ons die saak uitmaak? (87–8)
En verderaan wys die spreker-digter op die besitname:
[…] sedert
die vroegste tye word jy daagliks
geëien en met oe!
en asems in besit geneem. net
in hulle verbeelding
word jy stelselmatig afgetjip (88).
Dit is dus nie net die menslike liggaam wat “beroof” word nie. Daar is ook tekens van verweer
en verwaarlosing sigbaar aan die liggaam van die berg: die kabelkar, die berg wat snak na
asem, die lugbesoedeling – menslike spore wat op die niemenslike berg gelaat word, wat
nogeens ’n teken is van die interaksie wat plaasvind en van die liggaam van die berg wat
gedeel word, selfs met die toeris. Juis deur die internasionale herkenbaarheid van die berg
word dit allemansbesit, wat die ekologiese verwering van die berg juis aanhelp.
Die tema van die berg as allemansbesit word veral in “rondeau in vier dele” verder gevoer
wanneer daar by herhaling (nie minder nie as dertien keer) van die “benoemers” en “bewakers”
van die plek gepraat word, wat die besitname van die berg bevestig. Inwoners, besoekers en
toeriste is nie meer “vreemdelinge” of buitestanders nie, maar as gevolg van die kulturele
representasie van die berg word die plek veralgemeen en “bekend”, nie langer ’n “vreemde
vreemdeling” (Smith 2014:767–8) nie.
Plek is meer as net die niemenslike: dit is ook die bomenslike en die supermenslike. Daarmee
word bedoel dat plek die menslike transendeer. Die geografie van plek kan ’n affektiewe
geografie genoem word – ’n geografie wat selfs disoriëntasie teweeg kan bring, wat ’n
weerspieëling word van die disoriëntasie van emosies en belewinge. Dit sluit aan by wat
Lefebvre “verteenwoordigende ruimtes” noem (Lefebvre 1991:52–7), wat plek sien as die
terrein van konflik en selfs geweld, wat die konflik en geweld wat in en op die liggaam afspeel,
weerspieël.
In die transendering van plek as bomenslike en supermenslike word daar veral gedink aan
die Adamastor-mite. Die konkretisering van die berg (Tafelberg) as mens/bomenslik en die
gebruikmaak van die Adamastor-oerbronteks lê reeds ten grondslag van die Krog-gedig
“canto” in Jerusalemgangers (1985).
Nie net vind ’n vermensliking van die niemenslike berg plaas nie, maar Visagie (1999:116)
wys daarop hoe daar ’n spanningsverhouding tussen manlik en vroulik bewerkstellig word.
Krog tree intertekstueel in gesprek met die gedig “Os Lusíadas” (“The Lusiads”) (1572) van
die Portugese eposdigter Luís Camões, wat die gevare van die Kaap van Storms in sy gedig
personifieer. In die Griekse mitologie is Adamastor een van die reuseseuns uit die huwelik
tussen Titaan en die Aarde. Hy raak verlief op die seenimf Thetis (wat die vermoë het om van
gedaante te verwissel), wat hom egter weens sy monsteragtige voorkoms verwerp. As gevolg
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van sy opstand teen die gode en sy ongeoorloofde liefde vir Thetis word hy verander in ’n ruwe
bergrots aan die suidpunt van Afrika, van alle kante omring deur die see.
In Camões se epiese gedig word Adamastor uitgebeeld as ‘n misvormde, bebaarde figuur met
’n dreigende voorkoms. Die teenoorgestelde word bewerkstellig in die Krog-gedig wanneer die
reus as byna jammerlik voorgestel word in sy poging om Thetis se hart te wen. Visagie (116)
wys op hoe dit in “canto” die vroulike see, Thetis, is wat ’n aanslag op die manlike Adamastorrots loods, terwyl Viljoen (2011:100) die leser se aandag op die monsteragtige eienskappe van
Adamastor in “canto” vestig, soos sy reusagtige grootte (“wolkvormige reus”, “hoë loodregte
kop”), sy groteske voorkoms (“drywende groteske hart”) en spraak (“’n bar babbelende berg”,
“die tong ’n verwaande kliptang”):
klip op klip op klip my kakebeen verpulp jy
voor jou deurskynende oë klei my vel kroes
en grys onder son my koolswart pupille steun
my bene word rif op kalkrif verwoes
heupe en dye eens reusagtig gespier
krummel druisend weg in halige wier
my bors misvorm my hoë loodregte kop
bespot jy laggend o spoggerige bruid
vlakwaterjolighede jou skatte-oë
word in die kontinent as waarheid geklos
op ’n dag sal jy soek geliefde koesterende huid
vind jy: Adamastor-rots (1985:7–8).
In die gedig vind ’n materialisering plaas nie net van algemeen-menslike eienskappe nie,
maar ook van geslagtelikheid (die berg as manlik en die see as vroulik), wat aansluit by die
liggaamlikheid van die berg in “Vier seisoenale waarnemings van Tafelberg”.
5. Liggaam as plek
Hoewel daar interdissiplinêr gedurende die afgelope dekade of twee opnuut klem gelê word
op die ontologiese, epistemologiese en etiese teorieë rondom beliggaming, is dit veral die
ekofeministiese teoretici wat die konsep van die liggaam as plek ontgin. In Bodily natures
(2010) ondersoek Alaimo byvoorbeeld verskeie modelle van transliggaamlikheid en die
koppelvlakke tussen menslike liggame en die omgewing.
Oor die verbintenis tussen die menslike liggaam en plek sê Fromm (2001:2):
The “environment”, as we now apprehend it, runs right through us in endless
waves, and if we were to watch ourselves via some ideal microscopic timelapse video, we would see water, air, food, microbes, toxins entering our bodies
as we shed, excrete, and exhale our processed materials back out.
Die grense tussen die self en die plek is ononderskeibaar – die een sypel die ander binne. Stof
en stuifmeel beland in ons neus en meng met ons sweet; grond en plantdeeltjies beland onder
ons vingernaels; ons sweet drup op die grond en meng met die aarde. Rose (2002:312) praat
byvoorbeeld van die ingeplaaste ekologiese self se deurdringbaarheid: “[P]lace penetrates
the body, and the body slips into place”, wat ’n teenstelling is met Newton se atomisme-teorie
wat die liggaam as selfgenoegsame onafhanklike eenheid sien (Stanford Encyclopedia for
Philosophy 2014; Rose 2002:312).
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Die liggaam is egter nie net deel van materie en plek, soos Fromm beweer nie, maar sélf
plek. In sy opspraakwekkende boek Becoming animal (2010:229) beskryf David Abram hoe
die liggaam deel van plek is en self plek word. Die liggaam is nie ’n soliede objek nie, maar “a
terrain through which things pass, and in which they sometimes settle and sediment. The body
is a portable place wandering through the larger valleys and plains of the earth, open to the
same currents, the same waters and winds that cascade across those wider spaces” (Abram
2010:230). As deur of drumpel is die liggaam, volgens Abram, ’n sensitiewe, beweeglike plek
van deurgang waardeur die materialiteit van die wêreld beweeg. Die siening van die liggaam
as liminale plek stem ooreen met Grosz (1994:22–3) se konsep van die liggaam as drumpel
of spilpunt en as geproduseerde, beliggaamde subjektiwiteit. Grosz sê: “The body must be
regarded as a site of social, political, cultural and geographical inscriptions, productions or
constitution” (1994:23). Die liggaam is die plek waar interaksie en verandering plaasvind, die
terrein van geografiese interaksie; soms bly die materialiteit van die wêreld onveranderd deur
hierdie interaksie, soms ondergaan dit transformasie, en soms is dit die deurgang self wat
herfatsoeneer en getransformeer word.
Die liggaam as plek word gerealiseer deur die sensories-motoriese ervaring van die aksies
van die liggaam self, maar ook deur die interaksie met die omringende omgewing met al sy
kompleksiteite. Wanneer die mens besig is met materiële liggaamlike aksies soos eet en
drink en loop en slaap, of met sensoriese aksies soos kyk en hoor en voel, word die landskap
van die liggaam geaktiveer en is die liggaam die plek waar die fisiese manifestasies hiervan
plaasvind. Die liggaam is ’n landskap wat sy eie verhale en geskiedenis vertel, ’n landskap wat
die gang van tyd ontbloot, wat die geleidelike fisiese degenerasie karteer. Die merke aan die
liggaam is deel van die landskap van die liggaam; die manifestasies van siekte en beserings
en van aftakeling en veroudering is die berge en dale wat hierdie landskap sy eie unieke
topografie gee.
Liggaamlikheid is ’n motief wat sentraal in Krog se oeuvre voorkom. Die vroulike liggaam is,
binne die konteks van die oeuvre, die plek of terrein van vroulikheid, seksualiteit, erotisme,
moederskap en uiteindelik veroudering. Die liggaam word geïnskribeer deur al hierdie
lewensfases en -prosesse en die lyne van hierdie ervarings word op die liggaam gekarteer. In
Antjie Krog: An ethics of body and otherness (Coullie en Visagie 2014:98) skryf Louise Viljoen
in haar artikel “‘I have a body, therefore I am’: Grotesque, monstrous and abject bodies in
Antjie Krog’s poetry” op insiggewende wyse oor die rol van die liggaam in Krog se poësie. Sy
wys op hoe Krog by herhaling in haar oeuvre gebruik maak van die liggaam as metafoor vir
poësie en vir landskap, maar ook omgekeerd, landskap as liggaam (2014:99). Ook Christy
Weyer (Coullie en Visagie 2014:157) plaas klem op die evokatiewe metafoor van die liggaam
en op die materialiteit daarvan.
Vanuit die beliggamingsteorie kan die konkrete materiële liggaam gesien word as die essensie
van identiteit. Die titel van die tersaaklike bundel, Verweerskrif, dui op beide die proses van
verwering en die opskryf van die verweringproses. Terselfdertyd dui dit op die akte van
verdediging, ’n amptelike geskrif waarin die aangeklaagde haarself van aanspreeklikheid wil
onthef. In samehang met die Afrikaanse titel dwing die Engelse vertaling, Body bereft (2006),
se titel die liggaam en liggaamlikheid as sentrale tema op die voorgrond en sinspeel op ’n
liggaam wat beroof is. Die woord “bereft” dui op ’n drastiese vorm van ontneming wat met
trauma en rou gepaard gaan. Dit veronderstel ’n onmiddellike, dramatiese aksie, in teenstelling
met die Afrikaanse titel, wat ’n langsamer aftakeling oor tyd voor die geestesoog oproep. Adéle
Nel wys in haar artikel “Liggaam, teks en parateks in Antjie Krog seVerweerskrif” (2008:52–2)
op die akute bewussyn van die beleefde liggaam en verduidelik hoe die fisiese liggaamlikheid
ook deur die paratekstuele diskoers van die bundel gedra word. Sy dui ook aan hoe die
liggaam in Krog se poësie in die algemeen en in hierdie bundel spesifiek, aangebied word as
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’n plek waarin daar geleef word (2008:59), ’n “vreemde of vervreemde gebied waarin die self
haar as banneling, vreemdeling of gevangene bevind”.
In “Vier seisoenale waarnemings van Tafelberg” word die fisiese liggaamlikheid van die
spreker-digter herhaaldelik vooropgestel:
[…]. ek wil terugkeer
met my voormalige liggaam. ek
is nie ek sonder my
liggaam nie. slegs deur my liggaam kan
ek die aarde bewoon
my siel is volledig my liggaam
my liggaam beliggaam
wat ek is. (80)
En verderaan:
[…]. ek
het ’n liggaam, daarom is ek. (81)
In die laaste twee versreëls hier bo keer die spreker-digter die klassieke Cartesiaanse stelling,
“Cogito ergo sum”, oftewel, “Ek dink, daarom is ek” (Descartes 1991 [1644]:6) om deur juis die
liggaamlike funksies van die mens bo sy geestesfunksies te stel. Die belewing van die liggaam
en die fisiese materialiteit daarvan word vooropgestel:
[…] hierdie hele aardse
lieflikheid net een maal met hierdie
liggaam be-leef, oor my
liggaam so voor alles tot niet gaan (93).
’n Besonder intense fisiese materialiteit spreek uit hierdie aangehaalde gedeeltes. Die sprekerdigter vereenselwig haar volkome met haar liggaam en liggaamlikheid – dit is die kern van haar
hele wese, die somtotaal van wat en wie sy is. Alleenlik die liggaam kan die materialiteit van
die aardse geniet en “be-leef”. Ontkenning van liggaamlikheid kom vir die spreker-digter neer
op die ontkenning van die volledigheid van haar menswees. Dit is ’n hardkoppige vaskleef
aan dit wat liggaamlik-menslik is. Die sentrale tema wat hier na vore kom, is juis die erkenning
van die onvolledigheid en liggaamlikheid van die mens se bestaan – die bestaan en funksies
van die siel word deur die liggaam en fisiese materialiteit daarvan gedra. Die enersydse
tydelikheid, broosheid en onvolledigheid van die liggaam word gekontrasteer met die konsep
van tydloosheid en volledigheid – dat niks méér nodig is nie, dat die liggaam die belangrikste
is. Die immer-teenwoordige liggaam is betroubaar, hoewel dit besig is om stadigaan tot niet te
gaan. Die liggaam is dus tegelyk vreesaanjaend en ’n bron van inligting.
Die spreker-digter ervaar egter ook die verraad van haar liggaam, dat sy sterflik is, en reageer
aggressief daarop:
fokkol. ek voel fokkol
vir die hiernamaals – dis nóú wat ek
wil leef. dis hiér wat ek
wil leef. (80)
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En:
[...] ek’s beneweld
van woede oor ek net
eenmaal leef (93).
Beelde van metamorfiese gelykstelling tussen die tasbare materialiteit van die liggaam en
dié van die berg word bewerkstellig, waardeur die liggaam met die berg identifiseer. Abram
wys daarop dat die mens dikwels verkeerdelik aan sy liggaam dink as “a fixed and finite form,
a neatly bounded package of muscle and bone and bottled electricity, with blood surging
its looping boulevards and byways” (Abram 2010:229). In “rondeau in vier dele” word die
liggaam, meer spesifiek die borste, in ooreenstemmende plekterme beskryf: “die dooie kleisel” in haar bors (78), en verderaan “’n klont van verdriet”, “die geknelde klip”, “die klipklont”
en die “stolsel” (79). Klip-berg en klip-liggaam ontmoet mekaar. Die vroulike liggaam is nie die
een wat in mediese handboeke bespreek word nie, ook nie ’n liggaam wat uit afsonderlike
liggaamsdele en organe bestaan nie, maar ’n liggaam waarvan die gesondheid, volledigheid
en sterflikheid gebruik word om die gesondheid en die volledigheid van die omgewing/plek te
meet. Die vermoede van kanker in die liggaam word transliggaamlik in die berg bevestig – die
kanker van die niemenslike liggaam van die berg oorgedra op die menslike liggaam van die
spreker-digter:
[...] dag harige plaak, ouk
liptandvleis –
diep onsteek met kabelkar-kanker (75).
Die gedig lewer kommentaar op die materialiteit van die vroulike liggaam en nuwe wyses
waarop die (vroulike) liggaam deur haarself geken en beskryf word, word in die proses ontgin.
6. Die diskursiewe dimensie van plek en liggaam
Iovino (2012:137) sê dat die krag van materie om dinamiese betekenis in en oor beide
menslike en niemenslike liggame op te bou, uiting vind in narratiewe oor materie, of verhaalde
materie (storied matter, 2012:137) soos Iovino dit noem. Verhaalde materie beklemtoon
die materialiteit van omgewing en plek en sluit aan by transliggaamlikheid en translokaliteit
waardeur die oorgang tussen binne en buite van elke liggaamlike vorm, hetsy menslik of
niemenslik, gekarteer word. Ekokrities gelees demonstreer veral “Vier seisoenale waarnemings
van Tafelberg” nie net verhaalde materie nie, maar tree klip ook self verhalend en dinamies
handelend op – ’n konsep wat, na analogie van Iovino se verhaalde materie, verhalende
materie genoem word (Smith 2012:893).
Volgens Iovino (2012:136) is die vertrekpunt vir ’n ondersoek na die narratiewe van materie
wat die gedeelde dimensie van die menslike en die niemenslike ondersoek, die liggaam as
middelplek. Rose praat in aansluiting hierby byvoorbeeld van plek as ’n “partner in dialogue”
(2002:311), wat veronderstel dat plek/materie/berg ’n handelende, deelnemende en interaktiewe
vennoot in die verhouding met die mens en die menslike liggaam is. Kragtige diskursiewe
metafore wat die verbondenheid tussen plek en liggaam uitdruk, word byvoorbeeld alledaags
gevind in uitdrukkings soos wanneer mens sê dat ’n plek of ’n land “onder jou vel inkruip” of
dat jy “in murg en been” ’n inwoner van ’n bepaalde landstreek is. Hierdie uitdrukkings dui op
’n taal van verbondenheid en verwantskap; dit is ’n taal waarmee ons bekend is, wat die idee
van ’n geïsoleerde, onafhanklike liggaam transendeer (Rose 2002:313).
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Wanneer ekokritiese leesstrategieë ingespan word, open dit vars moontlikhede van
teksondersoek – ondersoek wat wegbeweeg van suiwer abstrakte leesstrategieë na
leesstrategieë wat gemik is op die interaksie tussen menslike en niemenslike en tussen
lewende en nielewende. Dit veronderstel die insluiting van tasbare werklikheidsgedrewe
ondersoeke en soek na die interspel van fisiese substansies (beide menslik en niemenslik)
en biologiese liggame waardeur voorspelbare skeidings tussen lewensvorme en materiële
entiteite opgehef word. Deurdat dit wat tradisioneel as lewend en nielewend beskou word,
bevraagteken word, word die betowering vir die omringende werklikheid herstel en die soeke
na nuwe narratiewe dimensies en nuwe vorme van narratief spruit hieruit voort. Dit word ’n
ontologiese verslag wat daarop gemik is om die dinamiese materialiteit wat langs en deur
die mens vloei, te verwoord deur gebruik te maak van teorieë, beelde en narratiewe wat die
sensoriese, linguistiese en verbeeldingsaandag tot materiële dinamika lei (Iovino 2012a:139).
So ’n narratief word ’n alterverhaal wat daarop gemik is om die realiteit te herbetower, ’n
verhaal wat parallel loop, maar ook in teenstelling is, met bestaande verhale van ongelykhede,
rassisme, besoedeling en armoede. Die term alterverhaal word vir die eerste keer deur Jane
Bennett (2001:8) gebruik, waarmee sy na ’n alternatiewe verhaal of “counterstory” verwys,
waardeur die outobiografie of selfrepresentasie van materie bewerkstellig en die innerlike
bekoring en vitaliteit van materie opnuut ontdek word.
Diskursiewe praktyke beskryf nie net nie, maar produseer, sê Hekman (2010:75). Volgens
haar kan diskursiewe praktyke gesien word as spesifieke materiële herkonfigurasies van
die wêreld waaruit grense en betekenis onttrek kan word, wat deurlopend en intra-aktief
van aard is. In “Vier seisoenale waarnemings” tree die berg verhalend op wanneer sy/hy
dikwels “onaanspreeklik” (74) is, maar self “galm” (74); sy ”stapel [...] haar stem in/ volle
toon-/ hoogtes van klip en sing” (73); sy “brul” (78); sy “spreek” (87) in die oë van die sprekerdigter. Die diskoers van die berg vorm meestal ’n parallel met die diskoers van die sprekerdigter, ’n weerspieëling van beleefde emosies en ervaring van gebeure en plek. In “rondeau
in vier dele” word die opeenvolgende name en van die maghebbers en van die plek self
die narratief van die berg waardeur die geskiedenis van die plek verhaal en die euwels van
opeenvolgende maghebbers gesuggereer word. In die twee gedigte word die diskoerse van
territorialisme, van maghebbers, van toe-eiening en uiteindelike industriële ontwikkeling en
ekologiese versteuring vertel. Die wyse waarop die berg onthou, is ’n aksie van beliggaming,
’n verhaalde landskap wat die geheue verfris. Herinnering behels die herkenning van die
verhouding tussen die mens en die eksterne materiële wêreld. Die gedigte aktiveer ’n stel
diskursiewe praktyke wat die interseksie tussen plek, kultuur, samelewing en die mens se
geheue verhaal. Uiteindelik kan verhaalde landskappe en plekke as die bergingskamers van
die geheue gesien word.
7. Ten slotte
Plek as liggaam is vloeibaar, uitruilbaar en deursypelbaar. Dit dra die verhale van oorlog,
vernietiging, opbou, geweld, besoedeling en mag. Plek is die liggaam van elke stukkie
geskiedenis van die mens wat ons wil onthou of wat ons wil vergeet; dit bevat die verhale van
mense en gebeure wat ons wil onthou of wat ons wil vergeet. Landskap is ook die plek waarin
die menslike liggaam bevat word, in hierdie tekste veral die vroulike liggaam. Die vroulike
liggaam en stem resoneer as stem en liggaam van die plek, en deur die beweging van die
menslike en niemenslike liggame in en deur die landskap word ’n sensoriese en kinestetiese
betrokkenheid tussen plek en liggaam bewerkstellig. Dit is veral die visuele persepsies van
plek wat dien as primêre toegang tot die liggaam van plek, wat die draer is van die beliggaamde
fyngevoelighede van plek.
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’n Bewussyn van liggaam as plek berus veral op ’n fisiese en materiële ingesteldheid op die
liggaamlikheid. Die spreker-digter verken haar eie liggaam as plek; sy beleef haarself en haar
eie liggaam om te leer van plek, van ekologie, van mag, van beliggaming en uiteindelik van
die wêreld waarin sy woon. Sy beleef die liggaam van die berg, wat terselfdertyd ’n soeke na
die substansie van die self is. Sy herskep haar identiteit aan die hand van die spanning tussen
identifisering met en vervreemding van haar omgewing.
Die gekose tekste is ’n verbeeld-ing van die wyse waarop liggaam en plek interaktief met
mekaar in gesprek tree: dit is nie net ’n aanbod van die aaneenlopende diskoers van plek wat
met verloop van tyd verander na gelang van die interaksie met mense nie; dit is ook ’n aanbod
van die diskoers en narratief van die menslike liggaam in haar verskillende seisoene van
vroulikheid, blootstelling, broosheid en veroudering. Deur ’n bewussyn van die beliggaamde
fyngevoelige van plek word die liggaam van die berg en die liggaam van die vrou verbeel en
verbeeld, en die twee gedigte dien uiteindelik as ’n roetekaart vir ’n vernuwende blik op die
liggaam as plek en plek as liggaam.
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Opsomming
Die doel van hierdie artikel is die ondersoek na die invloed van moderne elektroniese media en
die totstandkoming van ’n nuwe sosiale paradigma in ’n onlangse Afrikaanse jeugroman met
spesifieke verwysing na Die verdrinking van Josua van Eden (2008) deur Carina DiedericksHugo. Dit blyk dat moderne jeugromans soos hierdie een wat die moderne tegnologie en
media gebruik om by die konteks en leefwêrelde van die lesers daarvan aan te sluit, ook
veranderinge ten opsigte van intrige, spanningslyn, ruimte en tema teweeg bring. In hierdie
jeugroman word die kernaspekte van die jeugroman geïntegreer met die moderne tegnologie
deur die verwysings na selfone, die internet, SMS’e, videospeletjies, PlayStation en veral die
gebruik van ’n rolspelspeletjie (RS) in die intrige en spanningslyn van die roman. Die invloed
van die liminale bestaan van die hoofkarakters tussen aanlyn en vanlyn wêrelde, asook die
totstandkoming van nuwe sosiale en regulatoriese raamwerke word deurgaans beklemtoon.
Sodoende word ’n realistiese, moderne intrige en ruimte geskep wat met die kenmerkende
eienskappe van die jeugroman geïntegreer word.
Trefwoorde: Carina Diedericks-Hugo; jeugroman; nuwe sosiale paradigma; nuwe tegnologieë;
radikale verandering; RS (rolspelspeletjie)
Abstract
The influence of electronic media and the emergence of a new social paradigm in a
recent Afrikaans youth novel
This article investigates the influence of modern technology and the forming of a new social
paradigm in recent Afrikaans youth novels with specific reference to Die verdrinking van Josua
van Eden (2008) by Carina Diedericks Hugo.
Modern youth novels make use of modern technology and media to include the modern
context of their readers. In this novel the traditional characteristics of the young adult novel
are integrated with references to cell phones, the internet, text messages, video games,
PlayStation and especially the use of an RPG (role-playing game) in the plot.
In recent times there has been quite a shift in Afrikaans novels for young adults towards
using the context of modern technology. Elizabeth Dresang, in reflecting on her book Radical
change: Books for youth in a digital age (1999), describes this “radical change” as a “spatial,
temporal theory, rooted in the belief that authors and illustrators are influenced by the time and
place within which they write […] [T]hey are forced to make use of the organizing categories
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of the real world in which they live” (2008:294). Dresang (1999:17) names the following
characteristics of this so called “radical change”: changing forms and formats, changing
perspectives and changing boundaries. This would include the use of graphics, nonlinear
organisation and interactive formats, multiple perspectives, the use of previously unheard
voices, subjects previously forbidden and characters portrayed in complex ways (1999:19–26).
She also emphasises the emergence of new types of digital communities (1999:176). Mallan
(2008:70) makes the point that the youthful users of electronic media use the alternative
identities to communicate in different contexts, to socialise and to gain information.
The use of the RPG in this novel shows a remarkable resemblance to the so-called “ritual
chains” in the emergence of new social paradigms in the world of new technologies. According
to Marsh (2011:103) these rituals are “a mechanism of mutually focused emotion and attention
producing a momentarily shared reality, which thereby generates solidarity and symbols of
group membership. These rituals are experienced in a recurrent manner, thus forming chains
of interactions in which emotions and actions are repeated over time.”
In Die verdrinking van Josua van Eden there is a shift in the way gender construction and
sexuality and the traditional story line of the coming-of-age novel is incorporated by integrating
it with a Role Playing Game (RPG). This RPG is a live-action RPG in which a quest is created
and the game master sends messages by e-mail and SMS. In this way he tests the other
player’s intelligence, competences and power on different levels. Although situated in the
traditional setting of school and home, the main characters, 14 to 17 years old, also find
themselves immersed in the modern technological world of computers, computer and internet
games, cell phones and e-mails. The teenager’s quest for identity and agency (Trites 2000)
becomes integrated with this intensive struggle for survival in a live-action RPG.
Mallan (2006:9) claims that writers of realistic fiction are “increasingly […] incorporating
‘newish’ technologies with characters surfing the net, using mobile phones, and emailing.
They are also using a range of typographical conventions and graphics to simulate being
online, incorporating computer screens, images of emails, frames, icons, toolbars, and
computer menus.”
One of the new technologies that becomes very important in this novel is the RPG. It is a game
where the participant plays certain characters like knights, vampires, ninjas or himself – and
a story is created with certain rules regulated by a game master. If you play in a game where
the game master sends the clues to you by e-mail or SMS and you have to do the actions/
assignments in actual life, like in this novel, it is called a live-action RPG. In that case the game
master knows your cell number and e-mail address, and checks whether you are following his
commands; you are being watched the whole time. If the game is connected to a certain place,
like the town you live in, the clues will be connected to that space.
The plotline of the novel is as follows: Josua, the main character and focaliser in the novel,
meets Titania, a beautiful blond who comes to stay with his family while her guardians are
overseas. His immediate friends are experts in playing RPGs like Dungeons and Dragons
and Age of the Empires. Gradually, while he becomes involved with Titania, and through her
manipulation, Josua becomes part of a live-action RPG in which his brother and Titania are
also involved. Josua is manipulated, against his will, into becoming part of two separate social
groups: the party group of Anna van der Merwe (offline at school) and the RPG group (online).
To get into the RPG Josua must be tested through the decoding of clues sent by the game
master. Josua is warned that this is a game to the end and that he will be under constant
surveillance. There are several references to the feeling of Big Brother looking over his
shoulder (offline and online). Titania warns him that they are playing for their lives, but he also
experiences freedom and excitement in getting away from the deadly daily routine of school
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and sport. He feels “between worlds”, and is “playing” in two worlds: the world at home and
at school, versus the very lifelike RPG. Gradually he becomes aware of the fact that some
of his friends, Coenie and Nicolas, and his brother, Markus, are part of this RPG and that
a munschkin (troublemaker) is at work in the game while the game master, the Jackal, is
regulating proceedings.
As a result of this new freedom and excitement he experiences with Titania, and the game, he
even stays out of school and becomes sexually stimulated by this beautiful girl. At the end they
have to solve a very dangerous clue which could lead to one of them drinking poison. When
they step into the house which was the centre of this game they find Josua’s little brother,
Markus, as the game master.
At this stage Josua is not sure if his relationship with Titania was also only part of this game.
Josua’s angry friends, Coenie and Nicolas, threaten to take the game away from Markus.
Coenie also threatens to shoot Josua because, according to him, Josua acts with an attitude
of superiority which leaves him humiliated. Titania is shot when Josua tries to stop Coenie and
she ends up in hospital. Titania is unmasked as being a guilt-laden, parentless, uncertain girl
who wants somebody to give her security and love.
It is evident that this novel has incorporated many of the elements of the characteristics of the
new technological era: modern teenagers immersed in activities with computers, computer
games, role-playing games, the internet, SMSes and e-mails being part of the text, the plot
revolving around a quest in an RPG, the forming of new social orders through the internet and
computers and the blurring of the distinction between offline reality and online illusions.
The novel is also a traditional YA novel as it addressing issues of identity, sexuality, gender,
power and regulatory frameworks, the typical adolescent resistance against institutions like
home and the school and the search for freedom (Trites 2000). With the close integration of
the serious quest in the RPG and the struggle for agency and forming of identity in the real
world of school and home, the blurring of borders between the online and offline worlds is
quite evident in this novel. For example, when Josua jumps blindfolded from the third floor and
lands on a cement floor we read, “For a moment he is between two worlds. Did he make the
transition?” (94).
Robinson (2007 in Marsh 2011:114) says: “In creating online selves, users do not seek to
transcend the most fundamental aspects of their offline selves. Rather they bring into being
bodies, personas, and personalities framed according to the same categories that exist in the
offline world.”
The main characters in this novel, Josua, Coenie, Nicolas, Titania and Markus, bring into the
online world their baggage of everyday: the frustration with the family and life at school, their
need for socialising and being part of a group, their feelings of isolation and loneliness and the
need for power in a world where they are constantly regulated by institutions like family and
school. It is in this process that they become uncertain about the distinctions between their
online and offline worlds and the consequences for both.
The complex power games in the lives of teenagers are also addressed. Especially in the
case of Markus, the younger brother who is the game master and computer whizzkid, a great
and false sense of power over the other competitors and the members of his family is created,
which nearly led to tragedy. This is also played out in the case of Nicolas, Coenie and Titania
who had a false sense of power being in the RPG and brought that into their real-life actions
and reactions. Even Josua had this false sense of freedom from being successful in solving
the clues for the RPG and feeling himself distanced from the real regulatory forces of home
and school. Mallan (2008:73) describes this false sense of power: “Individuals are able to
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hide behind their created personae in order to harangue their victims […] [T]hey are given a
sense of power in their ability to incite similar feelings of hatred and disgust among the network
[…] [P]ower here is productive in that it generates particular knowledge based on lies and
innuendo that extend throughout the social body […].”
This novel also points to the so-called new social paradigm that develops, one that is mediated
and distributed via digital technology. Young people reinvent notions of community as they
develop new forms of social relations using technology (Mallan 2008:76). In the novel there
is the need for social acceptance by Titania as a girl without family and Josua as a loner
between different groups where he does not feel comfortable. Coenie, Nicolas and Markus
seek security and a social group in the RPG and are left isolated when this falls apart.
The RPG as played in this novel also shows a close resemblance to the characteristics of
the ritual chains emerging in electronic media: two or more people are involved; borders are
set so that outsiders are not involved; the participants focus on one goal or activity; and the
participants share a cohesive emotional experience (Marsh 2011:103). Participants of such
an interactive ritual also usually share a cohesive social experience and a partly stable social
order (Marsh 2011:113).
The new social paradigm also brings with it a pattern of regulatory fictions and practices. These
regulatory practices are variously employed to control behaviour, create expectations and
develop omnipresent sociality (Mallan 2008:79). In the case of the novel this includes home,
where especially Josua’s mother is watching every step, and the school with the teachers and
headmaster controlling their movements and behaviour. Josua is aware of this surveillance:
“There’s always this cool Big Brother crowd who decide who is in and who is not”; the Jackal is
following his every move and knows his e-mail address and cell phone number; photographs
him when he jumps from a building. Josua himself is becoming part of this overall surveillance
as he is watching the movements of Titania, his brother and Nicolas.
In summary: Die verdrinking van Josua van Eden is a typical YA novel with themes like: coming
of age, the quest, survival and the conquest for power. The novel succeeds in integrating the
plot and themes within the context of new technologies and the playing of an RPG. It shows
the characteristics Dresang (1999) identified as part of the “radical change”.
Keywords: Carina Diedericks-Hugo, young adult (YA) novel, new social paradigm, new
technologies, radical change, role-playing game (RPG).

1. Inleiding
Hierdie artikel ondersoek die invloed van elektroniese media en die totstandkoming van ’n
nuwe sosiale paradigma in ’n onlangse Afrikaanse jeugroman, Die verdrinking van Joshua
van Eden (2008) deur Carina Diedericks-Hugo.
Gedurende die afgelope dekade was daar ’n merkbare verskuiwing in Afrikaanse jeugromans
in die gebruik en beskrywing van die moderne tegnologie en elektroniese media as deel van
die inhoud en struktuur daarvan. Anker (2011) het byvoorbeeld reeds verwys na die toepassing
van rekenaartegnologie in Onderwêreld (2008) deur Fanie Viljoen. Franci Greyling (2011)
verwys ook, in reaksie op Anker se artikel, na die verwerking van Pynstiller deur Fanie Viljoen,
nie net in formaat nie, maar ook in die verwerking na verskillende genres soos ’n grafiese
roman, ’n kortverhaal, ’n Facebook-verhaal, ’n selfoonstorie en ’n digitale boek.
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Greyling (2011:2) maak in dieselfde artikel ook melding van boeke wat sy beskryf as die “ouer
tegnologie”, waarin die nuwe tegnologie geïnkorporeer word deur die gebruik daarvan in die
storielyn of die ontginning van nuwe stilistiese en narratiewe moontlikhede. As voorbeelde
uit die onlangse Afrikaanse jeuglektuur verwys sy dan na Onderwêreld (2008) deur Fanie
Viljoen, waarin temas soos kuberkrakers en sosiale manipulasie hanteer word, maar ook
in die vertelstruktuur van die boek die rekenaarwêreld betrek (Greyling 2011:2). Sy verwys
ook in hierdie verband na Carina Diedericks-Hugo se Thomas@Rockster.net ( 2011) waarin
die kuberwêreld konkreet verbind word deur die gebruik van interaktiewe elemente soos
hiperskakels in die boek. Wybenga en Snyman (2005:233) beskryf Diedericks-Hugo se
Thomas@-reeks as die “Trompie vir die nuwe millennium” met “’n tiener verslaaf aan pizza,
die internet en rekenaarspeletjies”.
Diedericks-Hugo se jeugroman Die verdwyning van Josua van Eden (2008) wat in hierdie
artikel die fokus is, se karakters is ook moderne tieners wat hulle besig hou met die internet,
rekenaarspeletjies, selfone, SMS’e en ander elektroniese media en tegnologie. Dit is egter
veral die deelname aan ’n RS (rolspelspeletjie), wat ’n belangrike rol speel in die intrige en
karakterontwikkeling in hierdie jeugroman.
Die toenemende verandering in formaat, perspektiewe, fokus, intrige en tema in sommige
moderne jeugboeke sedert die digitale revolusie van die negentigerjare is reeds bespreek
deur onder andere Elizabeth Dresang in haar boek Radical change: books for youth in a digital
age (1999). Sy skryf dit toe aan die verandering in die gemeenskap wat daagliks al hoe meer
deur die ontwikkeling van die nuwe tegnologie geraak is (1999:5). Hierdie verskynsel noem sy
die “radikale verandering”.
Dresang (1999:14) beskou die teorie oor die “radikale verandering” as ’n nuttige perspektief
om met onlangse jeuglektuur om te gaan. Dié begrip behels onder meer die toepassing van
inherente eienskappe van die digitale wêreld in die interpretasie van jeuglektuur wat juis
daardie konteks uitbeeld. Sy sonder veral drie eienskappe uit as tipies van hierdie sogenaamde
radikale verandering: konnektiwiteit, interaktiwiteit en toeganklikheid (Dresang 1999:12–3).
Met konnektiwiteit word bedoel die verbande wat lesers kan lê met hiperteksskakels, visuele
en bewuste konneksies as gevolg van die veranderende vorm en formaat van boeke en die
vorming van nuwe digitale gemeenskappe.
Met interaktiwiteit word verwys na die veranderende formaat van tekste wat by lesers soveel
meer interaksie met die teks tot gevolg het, waarin lesers soms sekere keuses binne die teks
kan uitoefen, direk aan aktiwiteite kan deelneem en ook met verskillende betekenisvlakke
gekonfronteer word.
Die breër toeganklikheid behels die oorskryding van tradisionele grense in jeugboeke sodat
taboe-onderwerpe soos seks, ekstreme geweld en gendervraagstukke direk aan bod kom.
Dit sluit ook in die gebruik van ’n verskeidenheid van soorte karakters, aktuele temas en
realistiese probleme wat gekonfronteer moet word (Dresang 1999:12-3).
In ’n later artikel, “Radical change revisited: dynamical digital age books for youth”, beskryf
Dresang die aard van die radikale verandering soos volg:
a spatial, temporal theory, rooted in the belief that authors and illustrators are
influenced by the time and place within which they write [...] [T]hey are forced
to make use of the organizing categories of the real world in which they live.
(Dresang 2008:294)
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Mallan (2006:10) sluit by hierdie siening aan wanneer sy sê dat jeugboeke soos hierdie heel
moontlik net die kompleksiteit van die moderne wêreld met sy tegnologie waarin kinders leef,
weerspieël. Die eienskappe van die samelewing word dus in die teks geïntegreer en mag selfs
“nuwer” lyk vir die ouers as vir die jeuglesers.
Hierdie artikel wil aandui watter invloed die elektroniese media in die digitale era wat in
sommige jeugboeke weerspieël word, ook op aspekte soos die aard van die intrige, die ruimte,
karakter, tema en die uitbeelding van die vorming van nuwe sosiale groeperinge in daardie
jeugboeke kan hê.
Onlangse jeugboeke in Afrikaans, soos Nelia Engelbrecht se Pandora se boks (2009) en Die
vierletterwoord (2013) asook Annelie Ferreira se Tot siens, Koning Arthur (2012), maak op
’n natuurlike wyse binne konteks van die moderne tegnologie gebruik. Die verskyning van
’n grafiese roman, Virus (2009), deur Jaco Jacobs vorm ook deel van hierdie ontwikkeling.
Elemente soos SMS’e, e-posse, PlayStation, die nuutste selfone en iPods vorm deel van die
moderne milieu waarin die boeke afspeel. Waar dit aan die een kant ’n natuurlike deel vorm van
die karakters se leefwêreld, laat dit ook nuwe vraagstukke ontstaan wat dan deel vorm van die
intriges in hierdie verhale. Soos Greenfield en Yan (2006:393) dit stel: “Every application can
be used for good and for ill.” In Pandora se boks (2009) word ’n e-pos-smeerveldtog gevoer
wat een van die krisismomente in die intrige vorm; in Die vierletterwoord (2013) vorm SMSbedrog en die onthulling daarvan deel van die spanningslyn; en in Tot siens, Koning Arthur
(2012) is dit die onthulling van kredietkaartbedrog wat vir die hoofkarakter tot ’n belangrike
insig en besluit lei. Die hantering van nuwe vraagstukke is een van die elemente wat tematiese
vernuwing in die romans tot gevolg kan hê.
Carina Diedericks-Hugo se Thomas@-reeks (2001–), waarvan reeds nege titels verskyn het,
asook haar jeugroman Koning Henry (2003), is gesetel in die moderne wêreld van elektroniese
media en het reeds geweldige sukses onder tienerlesers behaal. In Koning Henry, wat deur
Wybenga en Snyman (2005:233) beskryf word as “’n ernstiger jeugverhaal waarin hedendaagse
problematiek aangespreek word”, is die hoofkarakter ’n tienerseun as rekenaarghoeroe wat
gekontrasteer word met die sporthelde rondom hom, maar sy eie krisisse in die aanlyn en
vanlyn wêrelde beleef. Die formaat van die boek is aangepas om die rekenaarskermteks,
e-posse en kletskamergebruik direk uit te beeld en selfs die e-posse aan homself as dagboek
te gebruik. Die ontwikkeling van die intrige en spanningslyn gaan hand aan hand met die
transkripsie van die kletskamerkommunikasie om die tema van kindermolestering uit te
beeld. Ook sy verbeeldingswêreld word in ’n ander formaat weergegee. Sodoende word die
ontwikkeling van die karakter, sy innerlike konflik en stryd en die soeke na sosiale verbinding
deur die integrasie van direkte uitbeelding van die elektroniese media met sy daaglikse skoolen-huis-bestaan verwoord.
Diedericks-Hugo se Thomas@-reeks se hoofkarakters is ook ten volle in beheer van die
elektroniese media tot hulle beskikking. Die soort selfone in die reeks verander van selfoon na
slimfoon en die intriges speel af teen die agtergrond van skool en huis, maar ook van SMS’e,
kletskamers, rekenaarvirusse, groepwerk op die internet, Facebook en kuberkrakery.
In sommige van die boeke bly die elektroniese media meer ’n realistiese agtergrond vir die
ontwikkeling van die intrige as wat dit direk die kernintrige bepaal of beïnvloed, soos byvoorbeeld
in Thomas@aqua.net (2003), Thomas@nagmerrie.net (2005), Thomas@aksie.net (2007) en
Thomas@geraamte.net (2009). In van die ander boeke in die reeks is die elektroniese media
direk verbind met die spanningslyn en deel van die sentrale intrige. Die direkte uitbeelding
van die formaat van die gepaardgaande media vorm dus ’n belangrike deel van die leser
se ervaring van die inhoud en ontwikkeling van die teks. In Thomas@moord.net (2001) is
dit die kommunikasie met die rekenaar wat lei tot die oplossing van ’n eeue oue moord.
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Thomas@skerpioen.net (2002) handel oor die ontwikkeling van ’n rekenaarvirus deur die
gebruik van ’n rekenaarspeletjie om banke te infiltreer en in Thomas@sms.net (2004) is die
SMS-boodskappe direk deel van die verloop van die verhaal, asook die transkripsies van die
kletskamergesprekke. InThomas@rock-ster.net (2011) word die interaktiwiteit verder gevoer
deur die insluiting van QR-kodes, Mxit, ’n rekenaarspeletjie en ’n webbladverbinding vir die
lesers. Die intrige integreer spesifieke aktiwiteite op Facebook en selfoonfoto’s. In die mees
onlangse Thomas@-boek, Thomas@vrees.net (2012), word Facebook weer direk betrek
terwyl die gebruik van ’n rekenaarvirus ’n belangrike deel van die intrige vorm.
Naas bogenoemde is daar ook die gebruik van verskillende perspektiewe (fokalisators) in
hierdie reeks en die verandering van formaat om dit uit te beeld.
Die roman onder bespreking, Die verdrinking van Josua van Eden (2008), is ’n jeugroman
vir ouers lesers, ’n sogenaamde jongvolwassene-roman. Kenmerkende eienskappe van
die tradisionele jeugroman, soos identiteitskonstruksie, seksualiteit en die tradisionele
spanningslyn van die “coming of age novel”, word hierin met ’n rolspelrekenaarspeletjie, of
rolspelspeletjie, geïntegreer. Die rolspelspeletjie is ’n rolspelspeletjie in lewende aksie waarin
’n duidelike soektog (quest) geskep word wat deur ’n spelmeester (game master) beheer word
wat boodskappe deur middel van e-posse en SMS’e na verskeie deelnemers stuur. Op hierdie
wyse word die verskillende spelers/deelnemers se intelligensie, vaardighede en krag op ’n
verskeidenheid maniere en met toenemende intensiteit getoets.
Alhoewel dié jeugroman in die tradisionele ruimte van skool en huis geplaas is, bevind die
hoofkarakters, tussen 14 en 17 jaar oud, hulle in die moderne wêreld van rekenaars, rekenaaren internetspeletjies, selfone en e-posse. Die tieners se soeke na identiteit en nuwe sosiale
groeperinge word uiteindelik geïntegreer met ’n intense, werklike stryd om oorlewing in die
lewende RPG.
2. Die invloed van die elektroniese media op jeugromans
Daar bestaan geen twyfel dat die koms van die digitale era en die steeds toenemende vinnige
ontwikkeling van elektroniese media met die daaglikse verskyning van nuwe tegnologieë die
hoe spoed van inligtingsverspreiding, idees en beelde, die vervaging van die grense tussen
aanlyn en vanlyn wêrelde en globalisering ’n groot invloed op die samelewing het nie. Mallan
(2008) beklemtoon egter die feit dat beide skrywer en leser in hierdie snel veranderende wêreld
by die veelvuldige en uiteenlopende sosiale kontekste waarbinne hulle bestaan, moet aanpas.
Mallan (2006) sê ook dat skrywers van realistiese jeugfiksie toenemend besig is om die nuwe
tegnologiese omgewing te inkorporeer by karakters wat op die internet swerf, selfone gebruik
en e-pos as kommunikasiemedium gebruik. Hierdie skrywers gebruik, volgens haar, ook al
hoe meer nabootsings van tipografiese konvensies en grafiese uitbeeldings, soos aanlyn
verbindings, rekenaarskerms, afbeeldings van e-posse, ikone, toetsborde, rekenaaropsies,
ens. Dresang voeg by bostaande lys ook die volgende veranderinge by wat in kinderlektuur
voorkom: die gebruik van die vryeversvorm, meerstemmige en meerduidige tekste, wisselende
vertelperspektiewe, ’n verskeidenheid vorme soos briewe, joernale, SMS’e, grafiese romans,
webadresse en deelname aan aanlyn speletjies. Sy noem dit “hibriede boeke” (2008:286, 297).
Dresang (1999:19) verdeel hierdie veranderinge in drie afdelings: verandering in vorm en
formaat, veranderinge in perspektief en verandering in die grense wat gestel word. Sy noem
die volgende aspekte as kenmerkend van die verskillende soorte veranderinge:
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•

Verandering van vorm en formaat
die direkte voorstelling van elektroniese media
die voorkoms van grafiese materiaal, simbole en hiperteks
’n verhoogde sinergie tussen woorde en illustrasies
nielineêre organisasie van die teks
meervlakkige betekenisse
’n groter intellektuele betrokkenheid wat van die leser geverg word
interaktiewe elemente (1999:23).

•

Veranderende en veelvuldige perspektiewe
meer as een perspektief op tema en karakter
visuele en verbale perspektiewe
stemme van die voorheen uitgeslote groepe en individue wat gehoor word
verhale wat vanuit die perspektief van die jeug vertel word
vertelling wat op verskillende wyses in een teks geskied (1999:24).

•

Die verandering van grense wat aan jeugromans gestel word
die uitbreiding na onderwerpe en temas wat voorheen taboe was
die ontginning van nuwe ruimtes
’n groter verskeidenheid karakters as hoofkarakters
meer komplekse karakters en omstandighede
die voorkoms van digitale gemeenskappe
die gebruik van oop eindes (1999:26).

Dresang (1999) noem op meer as een plek in haar uiteensetting onder die veranderinge wat
in jeugboeke in die digitale era kan voorkom, die ontstaan van ’n nuwe sosiale groeperinge
of ’n nuwe sosiale paradigma (1999:214), die vestiging van ’n nuwe digitale gemeenskap
(1999:12,26) en “new types of communities” (1999:176). Marsh (2011:101) sluit hierby aan en
wys byvoorbeeld daarop dat toenemende digitale geletterdheid en die gebruik daarvan een
van die sleutelelemente vorm vir die ontwikkeling van die sogenaamde aanlyn gemeenskappe.
Hierdie vorming van nuwe sosiale groeperinge deur die internet en rekenaar- of
selfoonverbindings hang ook saam met die vervaging van die grense tussen aanlyn en vanlyn
wêrelde en die soeke na identiteit by die tiener.
Vir tieners wat baie betrokke is by aanlyn kontekste, soos met die aanknoop van
internetvriendskappe of betrokkenheid by internetgroeperinge en die speel van virtuele en
ander aanlyn speletjies, is daar dikwels nie ’n skerp onderskeid tussen die karakter/individu
in die werklikheid en die een in die aanlyn konteks nie. Robinson (soos aangehaal in Marsh
2011:114) is van mening dat:
In creating online selves, users do not seek to transcend the most fundamental
aspects of their offline selves. Rather they bring into being bodies, personas,
and personalities framed according to the same categories that exist in the
offline world.
Mallan (2006) en Yee (2006) deel hierdie perspektief. Yee stel dit soos volg: “Virtual identities
and experiences are not separate from our identities and experiences in the material world.
They evolve as they shape each other.”
Mallan (2008:70) brei dan uit hierop en sê dat gebruikers van die elektroniese media die
alternatiewe identiteite gebruik om beter in verskillende kontekste te kommunikeer, identiteite
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te konstrueer en ander wyses te ondersoek om te sosialiseer, vermaak te verskaf en inligting
onder mekaar te versprei.
Volgens haar spruit ’n hibriede identiteit hieruit voort wat by die verskillende kontekste
kan aanpas:
To understand the dual nature of the identity in this instance is to acknowledge
virtual and physical selves not as distinct aspects of personality, but as how an
individual is differently situated both within and outside a distributed network
[...] [T]he offline/online worlds merge and morph in many ways. (2008:74)
Die jeug se deelname aan aanlyn groeperinge kan dus nie net verwarrend ten opsigte van
identiteit wees nie, maar hulle ook betrek by ’n komplekse netwerk van ruimte, gesag/mag en
kennis wat hulle ook as regulatoriese raamwerk direk beïnvloed en moontlik sekere aksies
beperk (Mallan 2008:67–8).
’n Onlangse studie oor mense se aanlyn en virtuele ervarings wys verder daarop dat
die rolspelaktiwiteite daarin ’n groot invloed op hul gesindhede en oordeelsvermoë oor
ooreenkomstige rolle in die werklikheid kan uitoefen. Veral die siening en ervaring van geweld
in aanlyn rolle kan volgens hierdie navorsing baie maklik geïnternaliseer word (Yee 2012:2).
In Die verdwyning van Josua van Eden word ook die totstandkoming van ’n nuwe sosiale
paradigma wat geskep en onderhou word deur die moderne tegnologie, beklemtoon. “Young
people reinvent notions of community as they develop new forms of social relations using
technology,” sê Mallan (2008:76). Die nuwe tegnologie maak dit vir mense moontlik om ’n
sosiale netwerk op te bou waarin fisiese en kuberruimtes ineenloop, interaksies in ’n nuwe
sosioruimtelike gemeenskap plaasvind wat nie die fisiese ruimte van die jeug vervang nie,
maar dit eerder integreer met die verskillende sosiale ruimtes in aanlyn en vanlyn wêrelde
(Mallan 2008:77). Volgens Greenfield en Yan (2006:393) het elke individu betrokke by hierdie
vervlegting van aanlyn en vanlyn wêrelde ’n dubbele rol. As ’n individu kan hy/sy beïnvloed
word deur die nuwe sosiale omgewing, maar as deelnemer aan die interaksie wat plaasvind,
is hy/sy ook besig om saam met ander die nuwe sosiale omgewing te skep.
Die rol wat die gebruik van die RPG in Die verdwyning van Josua van Eden speel, sluit met die
gebruik van SMS’e en as aanlyn speletjie direk aan by aanlyn sosiale aktiwiteite (Joghhyun,
LaRose en Peng 2009:452) en dus die integrasie van verskillende sosiale ruimtes. In die
totstandkoming van ’n nuwe sosiale paradigma binne hierdie aktiwiteite is dit ook nodig om
kennis te neem van die aard van die sogenaamde rituele kettings in daardie proses. Marsh
(2011:103) bespreek Collins se teorie oor die interaksie van rituele kettings en definieer dit
soos volg:
A ritual is a mechanism of mutually focused emotion and attention producing
a momentarily shared reality, which thereby generates solidarity and symbols
of group membership. These rituals are experienced in a recurrent manner,
thus forming chains of interactions in which emotions and actions are repeated
over time.
Marsh (2011:103) noem dan verder vier kenmerke van hierdie interaktiewe rituele kettings:
twee of meer mense moet teenwoordig wees in hierdie kommunikasie; grense word vasgestel
sodat buitestanders nie betrokke kan raak nie; die deelnemers fokus op ’n spesifieke doel of
aktiwiteit; en die deelnemers deel ’n emosionele ervaring. Die verskillende individue put dan
ook juis hul energie uit die deelname aan die vasgestelde rituele van die aktiwiteite waarin
hulle emosioneel en sosiaal verbind is.
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Dit is volgens Marsh (2011:113) ook duidelik uit navorsing dat die kinders wat by so ’n
interaktiewe ritueel betrokke raak (deur middel van speletjies of andersins), ’n reeks gebruike
volg wat bydra tot hul ervaring van sosiale kohesie en dus ’n soort stabiele sosiale orde
vir hulle bewerkstellig. Die deelname van kinders aan hierdie soort aanlyn aktiwiteite bied
ook aan kinders die geleentheid om aan outentieke aktiwiteite deel te neem wat hulle kan
voorberei op die werklikheid van sosiale netwerke om hierdie vaardighede ook in die vanlyn
wêreld toe te pas (Marsh 2011:114).
Dit is hier nodig om uit te brei oor die aard van die RPG in Die verdwyning van Josua van
Eden. Waar rekenaarspeletjies gewoonlik die konseptualisering van fiksie in die kuberruim
behels, word die rekenaarspel in die storielyn en teksstruktuur van die roman geïntegreer.
Rolspelspeletjies soos Dungeons and dragons word op die internet gespeel en die meer
onlangse MMORPG’s (massiewe multi-gebruiker aanlyn rolspelspeletjies) het reeds sedert
die 1970’s ontwikkel en tydens die 1980’s baie gewild geraak (Yee 2006:2). Hierdie RS’e
het ontwikkel rondom ’n kombinasie van interaktiewe storievertelling en ’n reeks logistieke
keuses en optimalisering van aksies wat hoofsaaklik toegespits was op die oorwinning van
monsters en ’n reeks toenemende vaardighede en hoër prestasievlakke. In die rolspelspeletjie
is daar ’n spesifieke spelmeester wat die speletjie manipuleer en die uitkoms daarvan beheer
(Yee 2006:3).
Wanneer Josua, die hoofkarakter in die roman, wil uitvind wat hierdie rolspelspeletjie is en hoe
dit werk, verduidelik Markus, Josua se jonger broer, dit aan hom (84–6). Volgens hom is dit net
’n speletjie waarin jy die rol van sekere karakters speel, soos dié van vampiere, ridders, ninjas
en jouself. Binne die speletjie self word dan sekere reëls ontwikkel wat deur ’n spelmeester
gereguleer word. Daar is ’n verskeidenheid van hierdie speletjies, soos Dungeons and
Dragons, Clan Lord en World of Darkness, met verskillende strukture soos rekenaarrolspel,
spel per e-pos, verskillende spelers aanlyn en lewende aksie. Jy speel dit op die internet
met bekende of onbekende persone. Gewoonlik moet jy vorder na verskillende vlakke en jy
moet bewys lewer dat jy sekere vaardighede of eienskappe soos dapperheid, mag/krag en
intelligensie ontwikkel om toegelaat te word om met die spel voort te gaan. Indien jy in een
van hierdie speletjies betrokke is waar die spelmeester vir jou leidrade of opdragte per e-pos
of SMS stuur en jy hierdie opdragte of aksies in die werklike lewe moet uitvoer, is jy besig met
’n lewende-aksie RS In daardie geval sal die spelmeester jou selfoonnommer en jou e-posadres ken en kontroleer of jy die opdragte uitvoer. Hy sal jou die hele tyd dophou. As die
speletjie verbind word met ’n spesifieke plek, soos die dorp waarin jy woon, sal al die leidrade
en opdragte aan daardie plek verbind wees.
Markus (wat sonder Josua se wete die spelmeester is) waarsku ook vir Josua dat hy bedag
moet wees daarop dat die spelmeester nie in ’n marionetmeester verander nie, want so ’n
manipuleerder kan sy hele lewe beheer. Hy word ook gewaarsku teen ’n moeilikheidmaker
(“munschkin”), wat ’n deelnemer is wat hom/haar nie langer aan die reëls van die spel steur
nie en wat nie meer deur die spelmeester beheer word nie. Dan kan dit, soos wel in die
verhaal gebeur, tot groot probleme en gevaarlike omstandighede lei.
3. Die inhoud van Die verdrinking van Josua van Eeden
Die bespreking van die invloed van die elektroniese media en die totstandkoming van ’n nuwe
sosiale paradigma in Die verdrinking van Josua van Eden (2008) kan slegs binne die konteks
van die inhoud van die jeugroman plaasvind.
Josua, die hoofkarakter en fokalisator, ontmoet Titania, ’n pragtige blondine, wat by hulle gesin
in Stellenbosch kom bly wanneer haar voogde oënskynlik oorsee vertrek. Van die begin af is
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sy onlosmaaklik verbind aan haar skootrekenaar (19, 34, 102) wat sy soos ’n skild voor haar
hou en waarsonder sy weerloos voorkom (102). Josua se onmiddellike vriende is bedrewe in
die speel van rolspelspeletjies soos Dungeons and Dragons en Age of the Empires. Hulle en
sy jonger broer is “nogal moerse into die hele RPG-ding” (31). Markus is op 14 jaar reeds ’n
rekenaarfundi wat sy tyd voor sy drie rekenaars in ’n donker kamer deurbring. Hy word beskryf
as een van daardie begaafde kinders wat beter is met rekenaarprogrammering as sommige
nagraadse studente aan die universiteit (100).
Geleidelik, en sonder dat Josua dit werklik begryp, word hy by Titania betrek en deur haar
manipulasie word hy deel van die lewende rolspelspeletjie. Dié spel het al vroeër tydens
’n gevorderde rekenaarkursus wat sy broer en Titania gedurende ’n vakansie bygewoon
het, vorm gekry (39). Josua is nie bewus van dié verbintenis nie. Tien deelnemers het dié
speletjie begin speel en word een na die ander uitgeskakel volgens die reëls van die spel.
So word Josua, teen sy wil, gemanipuleer om deel te word van twee sosiale groeperinge:
die partytjiegroep van Anna van der Merwe (by die skool) en die RS-groep (aanlyn). Vir hom
voel dit asof almal om hom net besig is met selfone, Xbox’e, RS’e en die internet. Ook sy
jonger suster, Beatrix, verwys later daarna: “As julle nie bitch nie dan hanna-hanna almal oor
computers en kursusse” (102).
Om deel te word van die RS – hy weet nie dat hy eers teen die einde van die spel genader
word nie – moet hy verskillende toetse slaag deur middel van die ontsyfering van leidrade wat
deur die spelmeester aan hom gestuur word. Sy aanlyn identiteit, deur Titania uitgedink, is
Lenka, ’n karakter in Alexander Strachan se roman Die jakkalsjagter (1990). Die spelmeester
van hierdie RPG word ook “die Jakkals” genoem, waardeur die konflik tussen die twee reeds
gesuggereer word. Titania het reeds vroeër in die roman besluit om Josua Lenka te noem
(20), wat in die oorspronklike teks ook na “die jakkalsjagter” verwys. Daar is ook ander
ooreenkomste tussen Josua en Lenka, soos die beskrywing van die seksuele ontwaking in
hul jeug, die soeke na identiteit, die manipulasie deur die vrouens in hul lewe en die vind en
vernietiging van die jakkals aan die einde van die verhaal.
Josua word van die begin af gewaarsku dat die RS nie net ’n gewone speletjie is nie, maar
’n spel tot die einde (69). Hy is ook gedurig daarvan bewus dat hy dopgehou word en daar is
heelwat verwysings na ’n “Big Brother” wat oor sy skouer loer – aanlyn en in die werklikheid.
Omdat hy die laaste speler is wat aansluit, moet hy drie take, wat in intensiteit toeneem, binne
twee dae voltooi (76). Die laaste een word baie gevaarlik wanneer hy geblinddoek van die
derde verdieping van ’n onvoltooide gebou moet spring. Die foto van die voltooide sprong
word onmiddellik daarna per selfoon aan hom gestuur (95).
Titania waarsku hom dat hulle vir hulle lewens speel, maar hy ervaar eerder ’n intense gevoel
van vryheid en opgewondenheid omdat hy op hierdie wyse ontsnap van die vervelige daaglikse
roetine van skool en sport. Sy sê spesifiek dat hulle op ’n soektog na vryheid is. Titania,
alhoewel uiterlik baie selfversekerd en onafhanklik, is in werklikheid verskriklik eensaam en
desperaat op soek na vriendskap en ’n sosiale groep waarby sy kan inskakel. Josua, op sy
beurt, voel toenemend vasgevang tussen twee wêrelde: die bestaan by die skool en by die
huis, teenoor die ervaring van die aanlyn RS.
Al die leidrade vir die speletjie sluit verwysings na sy onmiddellike omgewing, Stellenbosch, in.
Geleidelik kom hy agter dat sommige van sy vriende en klasmaats, Coenie en Nicolaas, en sy
broer Markus, deel van dieselfde speletjie is en dat daar, soos hy deur Markus gewaarsku is,
’n moeilikheidmaker (“munschkin”) in die speletjie betrokke is, maar ook dat die spelmeester
reeds sy doen en late manipuleer.
As gevolg van hierdie nuutgevonde vryheid wat Josua ervaar, versterk deur die opwinding
van die seksuele stimulasie deur Titania, gee hy al hoe minder aandag aan die skool en is
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daar al hoe meer konflik tuis. Hy en Titania werk saam om die laaste uitdagings en raaisels
van die speletjie op te los, terwyl daar ’n groeiende aggressie tussen hom, sy vriende en
Markus ontwikkel.
Teen die einde van die verhaal los hy en Titania die gevaarlike leidraad op wat daartoe kon
gelei het dat sy gif drink, maar binne die geheime huis waar die spelmeester hulle sal ontmoet,
vind hy tot sy verbasing sy broer, Markus, as die spelmeester.
Op hierdie stadium is Josua uiters verward. Hy is ontsteld oor Markus se rol en nie seker of
hy vir Titania net deel van die speletjie was nie. Coenie en Nicolaas kom egter binne, dreig
om die spel by Markus oor te neem, en Coenie dreig om Josua te skiet omdat hy, volgens
Coenie, altyd so meerderwaardig was en hom (Coenie) die hele tyd minderwaardig laat voel
het. Wanneer Josua vir Coenie wil keer, word Titania gewond en sy beland in die hospitaal.
Uiteindelik word sy, die sterk leiersfiguur, ontmasker as die skuldbelaaide, ouerlose, onseker
meisie wat maar net sekuriteit en liefde soek.
Vir Josua was hierdie ’n aanlyn, maar lewende speletjie, die ervaring van ’n leeftyd, ’n ervaring
wat hom die waarheid van sy ma se woorde laat besef het: “As jy soos ’n volwassene wil
optree, moet jy die gevolge van jou dade dra” (136). Dit gee hom perspektief op sy eie lewe,
insig in die karakter van sy ma en sy verantwoordelikheid teenoor Titania.
4. Die roman binne die konteks van die nuwe tegnologie
Dit is duidelik dat Die verdrinking van Josua van Eeden heelwat van die elemente en
eienskappe van die nuwe tegnologie bevat: moderne tieners wat betrokke is by rekenaars,
rekenaarspeletjies, rekenaarrolspelspeletjies, die internet, SMS’e, e-posse, ’n intrige wat om
’n soektog en die deelname aan ’n RS wentel. Die vorming van nuwe sosiale groeperinge
deur die internet en rekenaarverbindings, asook die vervaging van die grense tussen aanlyn
en vanlyn werklikhede en illusies, word deur hierdie elemente bevorder. Dresang (1999) se
veranderings ten opsigte van vorm en formaat, groter intellektuele betrokkenheid van die
leser, verskillende wyses van vertelling, die ontginning van nuwe ruimtes en die voorkoms
van nuwe sosiale groeperinge is dus wel deeglik ter sprake in hierdie roman.
Dié roman is egter ook ’n tradisionele jeugroman met die bekende temas van die soeke na
identiteit, identiteitskonstruksie, magsverhoudinge, regulatoriese instansies en raamwerke,
die tipiese adolessente verset teen instansies soos die skool en huis en die soeke na vryheid
(Trites 2000:47).
4.1 Identiteitskonstruksie, dubbele ervaringswêrelde en magsverhoudings
Met die reeds genoemde integrasie tussen die ernstige soektog (“quest”) in die RS en die stryd
om identiteitskonstruksie in die werklike wêreld van die huis en die skool, is die vervaging van
die grense tussen hierdie twee ervaringswêrelde (aanlyn en vanlyn) baie duidelik in hierdie
roman. Wanneer Josua geblinddoek van die derde verdieping spring en op ’n sementblad land,
ervaar hy die volgende: “’n Oomblik lê Josua tussen wêrelde. Het hy die oorgang gemaak?”
(94). Beide Mallan (2006) en Yee (2008) maak melding van die liminaliteit in die onderskeid
tussen die vanlyn en aanlyn wêreld vir karakters wat by byvoorbeeld internetspeletjies en
-groeperinge betrokke is. Marsh beklemtoon daarby die feit dat die karakters in die aanlyn
spel al die eienskappe en persoonlike ervarings van die vanlyn werklikheid saambring na
die aanlyn werklikheid (2011:114). Greenfield en Yan (2006:392) beklemtoon ook die feit dat
aanlyn kommunikasie vir die adolessent een van die belangrikste elemente van die gebruik van
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die internet is. Hierdie kommunikasie kan volgens hulle juis die adolessent se ontwikkelende
identifikasiekonstruksie, seksualiteit en leierskapseienskappe ondersteun.
Die vernaamste karakters in hierdie roman, Josua, Coenie, Nicolas, Titania en Markus, bring
duidelik hulle bagasie van hulle vanlyn werklikheid na die aanlyn speletjie waaraan hulle
deelneem. Dit sluit in die frustrasie met hul gesin en skool, hul behoefte aan opname binne
sosiale groeperinge, die gevoel van eensaamheid en isolasie, en die behoefte aan mag in ’n
wêreld waarin hulle gedurig deur instansies soos die skool en huis gereguleer word. In hierdie
proses word hulle onseker oor die onderskeid tussen die aanlyn en vanlyn wêrelde en die
gevolge van hul dade in beide ruimtes. Daar is byvoorbeeld Josua wat aan homself vra: “Wat
doen ek hier?” (67) en “Wat doen ek?” (92) wanneer hy besig is om die leidrade te ontsyfer.
Vroeër het hy reeds aan Coenie gevra: “In watter dazed en confused 3D-wêreld leef jy?”
(90). Titania speel ’n gevaarlike speletjie met Josua op die skool se dak (81), raak verward
tussen Josua en sy aanlyn identiteit, Lenka (68), en drink bloed as oplossing van een van die
leidrade (72). Sy is selfs bereid om die kans te waag om met die laaste leidraad gif te drink en
uiteindelik erken sy dat sy ’n obsessie met die speletjie ontwikkel het: “Dis my obsessies wat
die moeilikheid veroorsaak het” (154). Nicolaas sit verlore tussen boeke (59) en Coenie kan
teen die einde van die speletjie en die roman nie tussen die gebeure by die skool, die vanlyn
en aanlyn verhouding tussen hom en Josua en die konteks van die spel onderskei nie (151).
Dit word dan vir individue makliker om agter hul aanlyn personas te skuil om ander persone
te viktimiseer of aggressief teenoor hulle op te tree as gevolg van die vals illusie van mag wat
hulle binne die aanlyn identiteit ervaar en kan uitleef (Mallan 2008:73). Hierdie magspel kan
volgens Mallan selfs tot uiters destruktiewe gedrag en die dood lei (2008:74).
Die voorbeeld van Markus in die spesifieke roman is hier van toepassing. Hy het, as gevolg
van sy talent as rekenaarfundi en as spelmeester in die RPG waarin hy die ouer tieners
manipuleer, ’n vals illusie van mag oor sy broer, gesin en medespelers ontwikkel wat hom die
spel te ver laat voer het en sy oordeelsvermoë oor die magte wat hy daarmee losgelaat het,
beïnvloed het.
Dit is ook van toepassing op karakters soos Titania, Coenie en Nicolas, wat deur hul deelname
as ’n gekose groepie aan die RS sekere houdings ontwikkel wat hulle in beide wêrelde
integreer, sodat hulle ook later moeilik tussen die alledaagse werklikheid en die spel waarin
hulle betrek is, onderskei. Josua se vals ervaring van algehele vryheid en die sukses van die
oplossing van moeilike leidrade lei tot ’n selfvertroue en magsgevoel wat hom die beperkings
en regulasies van die skool, huis en maatskappy laat oorskry. Volgens Trites (2000:x) is die
kern van jeugromans onder andere die vraag hoeveel die adolessent geleer het oor die aard
van magstrukture en sy rol daarin.
Dit is juis hierdie illusie van mag en magspel wat byna tot ’n groot tragedie aan die einde van
die spel en die roman lei.
Die beskrywing en ervaring van ruimte en tyd in die roman word ook deur die integrasie van
die RPG beïnvloed. Dit is duidelik hoe die tempo in die spanning in die roman versnel wanneer
die karakters ernstig raak oor die RS en die gevoel dat die spelmeester hul ruimte en optrede
bepaal en intensiveer. Dit is hierdie verwagting van onmiddellikheid wat deel vorm van die
illusie van die samepersing van tyd en ruimte wat deur digitale tegnologie moontlik gemaak
word (Mallan 2008:77).
Omdat Josua laat by die spel aansluit en ook sy take binne ’n korter tyd moet afhandel, word
die tydlyn self ingekort. Die manipulasie van die spelmeester en sy invloed op hulle ervaring
van ruimte, veral Josua s’n, vorm ook ’n parallel met die hoër mate van regulasie van ruimte
en tyd deur die ouers en skool.
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4.2 Sosiale groepering en regulatoriese raamwerke
Dresang (1999), Mallan (2008) en Marsh (2011) wys al drie op die totstandkoming van nuwe
sosiale gemeenskappe of groepe omdat die nuwe tegnologie, onder andere internetspeletjies
en elektroniese verbindingsmiddele, interaksie binne die aanlyn wêreld bevorder.
Volgens Greenfield en Yan (2006:392) kom ’n nuwe sosiale omgewing tot stand in die
internetgebruik en rekenaarspeletjies waarin die adolessente medebepalers en deelnemers
is aan die skep van hulle eie sosiale omgewings.
Binne die lewende rolspel of RS, soos in hierdie roman, kom daar ’n interaktiewe rituele ketting
tot stand. Die wyse waarop verskillende karakters betrokke is by die interaktiewe rolspel en
hul verskillende behoeftes ten opsigte van sosialisering gedeeltelik deur hierdie spel uitleef,
en die gevolge daarvan, vorm ’n integrale deel van die intrige van hierdie roman.
Dit blyk uit Marsh (2011:103) se uiteensetting van die eienskappe van so ’n rituele ketting
dat die spel binne die interaktiewe, lewende RS in Die verdwyning van Josua van Eden aan
die kenmerke van die interaktiewe rituele ketting voldoen: die deelname daaraan is ook ’n
baie spesifieke, herhalende ritueel met verbale en nieverbale kommunikasie; dit geskied
binne spesifieke grense; en word bedryf binne ’n eksklusiewe groep waar die deelnemers
’n gemeenskaplike doel en aksies nastreef en ’n emosionele solidariteit en sosiale kohesie
ervaar teenoor die wêreld buite dié kring – die werklikheid buite die aanlyn wêreld – waarvan
die RS deel is.
In die roman is dit duidelik dat daar by Titania ’n ernstige behoefte aan sosiale aanvaarding
is, maar op haar eie voorwaardes. Sy vind haar posisie van mag, haar verset en rebellie
juis in die manipulering van verhoudings en haar posisie in die RS. Sy vind ook haar sosiale
groep, veral in die RS-verbintenis. Hier is bewondering vir haar, asook die moontlikheid om
Josua te manipuleer en haar rebellie en verset teen die norme van die gewone huishouding
en skoolopset uit te leef. Dit sluit die verset teen die ander leerders se verwagtinge en dié
van die onderwysers in. Hierdie gedrag van Titania (en die ander lede van die RS) sluit aan
by die bevinding van sielkundiges in hul navorsing oor die invloed van oordrewe internet- en
rekenaargebruik op jeugdiges wat eensaamheid en isolasie ervaar (Joghyun e.a. 2009:451).
Volgens hierdie navorsing sal so ’n individu groter behoefte openbaar aan aanlyn interaksie
en die deelname daaraan juis tot nog groter isolasie lei (2009:451). So ’n individu ervaar ook,
volgens hulle, dat hy/sy beter aanlyn kan kommunikeer as vanlyn (2009:452).
Ook die selfbeseringsgedrag wat sy openbaar, kan volgens navorsing (Greyling 2012:32)
toegeskryf word aan die behoefte aan aanlyn wisselwerking “wat noodsaaklike sosiale
ondersteuning vir andersyds geïsoleerde adolessente bied, maar ook selfbeseringsgedrag
kan normaliseer en aanmoedig”. Wanneer Josua op Titania afkom waar sy haar arm met ’n
lemmetjie sny, sê sy: “Ek wil nie doodgaan nie ... Ek probeer net lewe” (42) en “Daar’s nooit
iemand wat ’n mens kan help nie” (43). Sy vra egter net daarna vir hóm: “Wat maak dat jy so
angry ... en sad is?” (43).
Josua is ’n alleenloper wat hom tussen verskillende groeperinge waarbinne hy ongemaklik
voel, bevind. Coenie, Nicolas en Markus vind hul tuiste en sekuriteit in die aanlyn groepering
van die RS en is heel geïsoleerd wanneer dié groepering uiteenspat.
Die ironie is dat hierdie nuwe sosiale paradigma en groeperings op hulle beurt binne hulle
eie regulatoriese raamwerk funksioneer en dat gedrag en optrede daar weer net op ’n ander
manier gemanipuleer word, sodat daar nog altyd ’n alomteenwoordige sosiale raamwerk van
beheer bestaan. In die roman is dit aan die een kant die tradisionele figuur van die ma wat
elke stap van haar kinders dophou en by die skool nog altyd die onderwysers en skoolhoof
wat beheer uitoefen. Aan die ander kant is Josua, ten spyte van sy nuutgevonde gevoel van
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vryheid, nog altyd onderworpe aan die wye regulatoriese netwerk. Waar hy daaraan dink dat
daar altyd die “cool Big Brother crowd” is wat besluit wie en wat in en uit is (33), is hy ook bewus
dat die Jakkals (spelmeester) elke stap van hom dophou (76), sy e-pos en selfoonnommer
ken, en hom later fotografeer wanneer hy ’n opdrag uitvoer (95). Josua word self deel van
hierdie netwerk van beheer wanneer hy Titania begin volg en dophou en dit later ook met
Markus en Nicolas doen. Bradford (2011:20) haal Foucault in hierdie verband aan: “[A] major
effect of surveillance is to induce a state of conscious and permanent visibility that assures
the automatic functioning of power, such that subjects themselves become the bearers of
surveillance.”
In die geval van die roman geskied die spel waarby die karakters betrokke is, binne die
werklikheid van hulle bestaan: hulle dorp, Stellenbosch. Hulle sosialiseer ook in die werklikheid
van die skoolruimte, alhoewel hulle nie altyd bewus is van die rol wat binne die spel (RS)
gespeel word nie. Dit word dus vir hulle toenemend al hoe moeiliker om tussen die twee
ervaringswêrelde te onderskei. Marsh (2011:114) verduidelik dat ons aanlyn en vanlyn wêrelde
eerder as parallelle sosiale ordes moet beskou en nie as oorvleuelend nie. Die voorkoms van
parallelle sosiale ordes skyn beslis die geval te wees in die ervaring van die karakters in
hierdie roman.
4.3 Spel en verset
Die verdrinking van Josua van Eeden is wel ’n tipiese jeugroman met bekende temas soos
die behoefte aan volwassewording, die soektog na identiteit en vryheid en die uitdaag van en
verset teen magsposisies. Dit toon egter ook ’n integrasie van hierdie tradisionele elemente
met die konteks van die nuwe tegnologie en die inkorporering daarvan in die intrige van die
roman, veral met die speel van die lewende RS as integrale deel van die intrige.
Die speel van die RS bring direk die motief van spel na vore. Daar is byvoorbeeld talle
verwysings na die lewe en die speel van die RS as deel van die soeke na vryheid binne ’n
oorlewingstryd. Josua ervaar die volgende: “Hy is moeg. Moeg vir skool, huiswerk, eksamen,
die social survival game, die sportveld-torture, die Voorbereiding vir die Toekoms” (75). Hy voel
“volkome en allesoorheersend gatvol. En verveeld. Elke dag is ’n fliek wat hy oor en oor sit en
kyk” (75). Daarom besluit hy dat die speletjie wat Titania speel, dalk nie so ’n slegte idee is nie
(75). Die eerste leidraad wat hy moet oplos om toegelaat te word tot die speletjie, se antwoord
is “vryheid” (78) en Titania sê vir hom dat hulle vir hulle lewens speel – ’n voorspelling wat aan
die einde bewaarheid word. Sy sê: “Ons ís die karakters in hierdie speletjie. So, ja, tegnies
speel ons vir ons lewens. Op ’n vreemde manier laat dit jou jou lewe meer waardeer, of hoe?”
(81). Sy verwys ook twee keer na die speletjie as ’n “quest” (82, 126).
Die ooreenkomste tussen aanlyn en vanlyn wêrelde, van die aktiewe, lewende RS met konkrete
parallelle in karakter, ruimte en tyd word besonder goed geïntegreer (en selfs direk na verwys)
met die spelmotief. So staan daar byvoorbeeld: “[S]o ons speel ’n game. ’n E-Mail- en SMSgame. Ons is karakters in ons eie game. Ons speel dit hier op Stellenbosch. En dit gaan ’n
battle wees” (82). Die spel word egter sodanig ’n werklikheid dat die vermoë om tussen die
twee wêrelde te onderskei, vervaag en die karakters eers na die amper tragiese einde besef
dat dit slegs ’n speletjie was of moes gewees het. Die obsessie daarmee en die vals gevoel
van vryheid en mag het juis die kontak met hul realiteit verbreek. Dié spel is nie die lewe nie
en om te lewe is nie ’n speletjie nie.
’n Ander bekende tema van jeuglektuur, die groei tot volwassewording en gepaardgaande
besef en aanvaarding van verantwoordelikheid (Trites 2000:x), teenoor die spelmotief, kom
ook spesifiek in dié roman na vore.
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Wanneer sy ma vir Josua en Titania betrap dat hulle saam bad, wys sy daarop dat hulle albei
minderjariges is wat hulle besig hou met goed “waarmee julle nie al besig moet wees nie”
(135). Sy stel dit duidelik dat dit gaan oor waardes, respek en selfrespek wat Josua duidelik
nog nie verstaan nie – “eendag gaan jy terugkyk en spyt wees dat jy nie verder gedink het as
wat jou hormone jou toelaat nie” (135). Sy sluit die gesprek af met: “As jy soos ’n volwassene
wil optree, moet jy die gevolge van jou dade dra” (136).
Ná die amper tragiese einde (as gevolg van die RS), wanneer Josua Titania in die hospitaal
besoek, is die “les” tog duidelik in sy aanvaarding van verantwoordelikheid. Titania sê: “Almal
gaan weg. Almal los my”, maar hy belowe: “Ek gaan nie weg nie. Ek sal jou kom soek waar jy
ook al is” (155).
Om tot hierdie begrip te kom, moes die karakters egter eers deur ’n ander proses, wat ook tipies
is van die jeugroman, ontwikkel: dié van verset teenoor die instansies wat hulle onderdruk en
die toets van hulle verset teenoor die mag van daardie instansies. Die motief van verset word
ook met die speel van die RS geïntegreer.
Trites (2000:79) stel haar siening van die magstruktuur in jeugromans vanuit Foucault se
siening van mag en rebellie soos volg: “Power is both repressive and enabling; it is from within
the confines of powerlessness that people rebel and discover their power.” Sy (2000:55, 61)
verduidelik dat die vraagstuk van mag deel van die struktuur van jeugromans is en dat dit
onvermydelik is dat die adolessent in die jeugroman teen hierdie instansies van mag (soos
skool, kerk, ouerhuis) sal rebelleer om die magsbalans te toets en sy/haar eie posisie in
hierdie magstryd te bepaal. Volgens Trites (2000:20, 21) kan die tiener in jeugromans nie tot
volwassenheid groei of ontwikkel voordat daar nie ’n mate van rebellie teen hierdie gesag
plaasvind nie. Die karakter moet eers leer wat sy posisie in hierdie magspel is en die gevolge
van sy rebellie ervaar of begryp.
Verset teen die skool is volgens Trites (2000:32–3) in baie gevalle ’n metafoor vir die tiener
se posisie teenoor outoritêre instansies in die algemeen. In hierdie roman is die verset teen
die skoolopset in Josua, wat een van die staatmakers in die skool is, se geval baie duidelik
– veral sy verbale verset teen mnr. Bredenkamp (“Blomkool”) en die bewondering van sy
klasmaats daaroor (52, 109–10). Beide hy en Titania is openlik in verset teen die norme in sy
huishouding, tot veral sy ma se ontsteltenis en ook waarskuwings van haar kant af. Die spel
binne die RS word ’n parallel vir hierdie magstryd en rebellie in die werklike bestaan. Daar
is ’n spelmeester wat die spel beheer, ’n stel reëls waaraan die spelers gehoorsaam moet
wees, anders lei dit tot eliminasie. Daarbenewens is daar nog verset teen hierdie reëls en die
spelmeester wat tot ernstige gevolge lei. Die lesse binne die spel is dieselfde as in die lewe
in die skool en by die huis vir Josua, Titania, Markus, Coenie en Nicolaas: vind jou plek en
posisie binne hierdie magsewewig of dra die gevolge.
5. Samevatting
Dresang sê onomwonde dat die invloed van die elektroniese media en die totstandkoming van
nuwe sosiale gemeenskappe veranderinge tot gevolg het wat ’n verskuiwing van die grense
van jeuglektuur teweeg bring (1999:27).
Volgens Dresang (2008:295) kan al bogenoemde veranderinge en aanpassings verder lei
tot onder andere dubbele en veelsinnige betekenislae, interaktiewe formate, oop eindes, ’n
groeiende sofistikasie in teksvorme en ’n meer aktiewe betrokkenheid by die leser.
Die verdrinking van Josua van Eeden is een van daardie jeugromans waarvan Mallan (2008:79)
oor die algemeen sê:
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[C]ontemporary writers are attempting to reflect back to readers ways of beingin-the-world [...] [Th]ese texts explore notions of subjectivity, and find ways to
give expression to the “experience” of the online and offline spaces that are
part of everyday living.
Die roman bewys egter ook hoe goed die nuwe elektroniese media geïntegreer kan wees
in die moderne jeugroman en tot ander temas soos die totstandkoming van nuwe sosiale
groeperinge kan lei.
Die integrasie van die RS met verskillende kernaspekte van die jeugroman is opvallend en dui
juis op die invloed en funksie van die insluiting van die moderne tegnologie in ’n jeugroman. In
hierdie artikel is, met verwysing na veral Dresang (1999) se beskrywing van die sogenaamde
radikale verandering, aangetoon hoe die verwysing na ’n verskeidenheid moderne elektroniese
media soos selfone, blogs, die internet, rekenaarnetwerke en RS’e, as uitbeelding van die
lewe en konteks van die moderne tiener dien. Dit vorm ook deel van die realistiese ruimte van
hierdie roman, en dra by tot die karakterisering en die totstandkoming van ’n hibriede identiteit
én die skep van parallelle aanlyn en vanlyn wêrelde, wat albei ’n invloed op die intrige en
spanningslyn uitoefen. Die skep van ’n nuwe soort sosiale orde, gepaardgaande met sy eie
struktuur van mag en regulatoriese raamwerk, die uitbeelding van die tiener se rebellie teen
die instansies wat sy lewe beheer en die proses van volwassewording wat deel is van hierdie
ontwikkeling, word ook binne hierdie moderne konteks en parallelle wêrelde uitgebeeld.
Soos in baie ander jeugromans word die boodskap oorgedra dat elkeen sy eie plek binne die
verskillende regulatoriese raamwerke moet herken en erken en die spel/lewe volgens daardie
reëls moet speel of die verantwoordelikheid van sy/haar optrede en besluite moet neem.
Die verdrinking van Josua van Eden is ’n goeie voorbeeld van hoe die insluiting van nuwe
elektroniese media in die jeugroman, die sogenaamde radikale verandering, die intrige,
spanningslyn en temas van dié soort roman kan beïnvloed. Dit toon hoe ’n moderne jeugroman
funksioneel die konteks van die nuwe elektroniese era kan integreer tot die skep van ’n
realistiese intrige en ruimte in die 21ste eeu en tematies aansluit by, maar ook uitbrei op, die
bestaande, tradisionele jeugroman.
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’n Veelvlakkige netwerkontleding van die
Afrikaanse filmbedryf en filmakteurnetwerk
(1994–2014)
Burgert Senekal
Burgert A. Senekal, Eenheid vir Taalfasilitering en Bemagtiging, Universiteit van die Vrystaat

Opsomming
Die struktuur van die internasionale filmakteurnetwerk is reeds in ’n verskeidenheid oorsese
studies ontleed en het ’n belangrike rol in die ontwikkeling van die netwerkteorie gespeel.
Sulke studies is egter gegrond op onvolledige datastelle en boonop neem dit slegs filmakteurs
in ag, terwyl daar natuurlik ’n groot verskeidenheid ander rolspelers is wat bydraes tot films
lewer. Hierdie artikel stel ondersoek in na die struktuur van die Afrikaanse filmbedryf en
filmakteurnetwerk as komplekse netwerk en gebruik hiervoor ’n omvattende datastel wat
self direk vanaf die films saamgestel is. Met inagneming van meer as 6 000 mense wat
by hierdie bedryf betrokke is, toon die artikel aan dat dié bedryf hegter verbind is as die
internasionale filmakteurnetwerk, soos geïllustreer deur ’n korter gemiddelde pad tussen
mense en ’n hoër groeperingskoëffisiënt. Sommige sleutelfigure word ook uitgelig in beide die
filmakteurnetwerk en die filmbedryf in sy geheel en daar word hiervoor gebruik gemaak van
sowel sentraliteitsaanduiders wat binne die veld van sosiale-netwerk-analise (SNA) ontwikkel
is as ’n kraggebaseerde uitlegalgoritme. Voorstelle word ook vir verdere navorsing gemaak.
Trefwoorde: Afrikaanse filmbedryf; Afrikaanse kultuur; sosiale-netwerk-analise (SNA);
komplekse netwerke
Abstract
A multilevel network analysis of the Afrikaans film industry and film actor network
(1994-2014)
The international film actor network played a key role in the development of what Latapy,
Magnien and Del Vecchio (2008:33) refer to as a “post-1998 network analysis”. This network
was one of the example networks used by both Watts and Strogatz (1998) and Barabási
and Albert (1999) in developing their network models, and these two publications inspired
a multitude of studies that analysed the topological properties of a variety of real-world,
complex networks – from neural networks to airline networks. Numerous studies were done
after these publications that also used the international film actor network, usually relying on
the data provided by the Internet Movie Database (www.imdb.com). There are, however, two
problems with previous studies of the international film actor network. First, while the Internet
Movie Database is by far the most comprehensive database available on the international film
industry, it is not complete or entirely accurate – especially when non-Hollywood industries
such as the Afrikaans film industry are considered. Secondly, the international film actor
network only forms part of the film industry as a whole, and cannot be considered a complete
social network.
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To address these issues the current study gathered data on the Afrikaans film industry directly
from the end credits of the films themselves, taking into account 55 Afrikaans films that were
released from 1994 to 2014 (these films are listed in the article). Secondly, all role players
listed in the credits were entered into a database, including role players such as directors,
assistants, make-up artists, power generator operators and extras. This allows for an analysis
of the Afrikaans film industry as a whole, rather than just the actor component. Nevertheless,
the Afrikaans film actor network was also analysed in order to facilitate a comparison with the
international film actor network. The article then focuses on the small-world features of this
network, namely average path length and transitivity or clustering, against the background
of studies of the international film actor network and other complex networks. By taking into
account the 805 103 ties between 6 274 people in this industry, it was found that the Afrikaans
film actor network and film industry as a whole have a shorter average path length (2,353
and 2,167 respectively) and higher transitivity (0,937 and 0,92 respectively) than what was
found in studies of the international film actor network, suggesting that this is a very close-knit
industry. It is also shown that non-actor role players in this industry are important contributors
to the industry’s small average path length, but also that the high number of people who
contribute to only one film (such as extras) result in the slightly lower clustering coefficient for
the industry as a whole when compared with the film actor network.
Apart from studying these macrolevel topological features of the Afrikaans film industry,
the article also conducts a node-level analysis using degree, betweenness, closeness and
Eigenvector centrality in order to identify the key role players in the Afrikaans film actor network
and the Afrikaans film industry as a whole. In doing these calculations, both the bipartite
and single-mode renditions of these networks are taken into account, since this addresses
Newman’s (2010:125) concern that the projection of the bipartite network on to a single-mode
network “discards a lot of the information present in the structure of the original bipartite network
and hence it is, in a sense, a less powerful representation of our data”. It is shown which
actors, directors and people on the production side played important roles in this industry over
the past two decades, and their positions in the network are also indicated visually using the
force-directed layout developed by Fruchterman and Reingold (1991). In the actor network
Lelia Etsebeth, Andrew Thompson, Altus Theart, Ian Roberts and Richard van der Westhuizen
are shown to have played important roles in this industry. Some examples of key figures on
the production side are also highlighted, including C.A. van Aswegen, who contributed to a
large number of films in his role as colour specialist, the sound engineer Basiami Segola, the
boom operator Doctor Ntlama, and the make-up artist Julia Rubinstein. Using the example
of Remano de Beer, who made the film Spoofie, it is also shown how valuable it is to use
these centrality measures together and in conjunction with the Fruchterman and Reingold
layout algorithm, since closeness centrality taken by itself overestimated Remano de Beer’s
importance in this industry.
While this article constitutes the largest analysis of an Afrikaans cultural network to date,
suggestions are also made for further research. This includes mapping the entire Afrikaans
cultural industry that could look at how the film industry ties in with music, literature and theatre
– a suggestion found by identifying the important structural role played by the Afrikaans
musician Richard van der Westhuizen in the Afrikaans film industry.
Keywords: Afrikaans film industry; Afrikaans culture; Social Network Analysis (SNA); complex
networks
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1. Inleiding
Een van die netwerke wat ’n belangrike rol in die ontwikkeling van die hedendaagse
netwerkteorie gespeel het, is die internasionale filmakteurnetwerk. Latapy, Magnien en Del
Vecchio (2008:33) verwys byvoorbeeld na ’n “post-1998” netwerkteorie wat verband hou met
Watts en Strogatz (1998) se seminale publikasie. Die ander publikasie wat gereeld in die
ontwikkeling van die hedendaagse netwerkteorie genoem word, is dié van Barabási en Albert
(1999) (sien byvoorbeeld Csermely 2006:5–6). Albei hierdie studies het onder andere van
die internasionale filmakteurnetwerk gebruik gemaak om gemeenskaplike kenmerke tussen
komplekse netwerke te identifiseer en modelle daarvolgens te genereer. In Watts en Strogatz
se geval het hulle voortgebou op Milgram (1967) se bekende kleinwêreldstudie en bevind dat
die meeste entiteite in ’n komplekse netwerk gemiddeld met min skakels met mekaar verbind
kan word. In Barabási en Albert se geval het hulle gevind dat die verspreiding van skakels nie
die bekende klokkurwe van ’n Poisson- of Gaussian-verspreiding volg waar die meerderheid
gevalle rondom ’n gemiddeld aangetref word nie.
Sedert hierdie twee publikasies is daar ook ’n verskeidenheid ander studies onderneem wat
die topologie van die internasionale filmakteurnetwerk ondersoek het, byvoorbeeld Amaral,
Scala, Barthélémy en Stanley (2000), Adamic en Huberman (2000), Newman, Strogatz en
Watts (2001), Latapy, Magnien en Del Vecchio (2008), Tumminello, Micciche, Lillo, Piilo en
Mantegna (2011) en Guillaume en Latapy (2004), asook ’n reeks artikels wat in Physica
Averskyn het (Jeong 2003, Zhang, Chen, He, Zhou, Su, Jin, Chang, Zhou, Sun, Wang en He
2006, Chang, Su, Zhou en He 2007, Guillaume en Latapy 2006, Centola, Eguíluz en Macy
2007 en Nacher en Akutsu 2011).
Daar is egter twee probleme met hierdie studies. Eerstens maak al bogenoemde studies
gebruik van data wat verkry is van die Internet Movie Database (www.imdb.com), wat ’n
omvattende dog onvolledige versameling van data oor films bevat. Data rakende Afrikaanse
films is byvoorbeeld onvolledig: volgens die Internet Movie Database het slegs drie akteurs
in Arende gespeel, terwyl die film se krediete 27 lys. Ter wille van ’n akkurate en volledige
datastel het ek die eindkrediete van elke film wat in hierdie studie betrek is, self in ’n databasis
ingevoer.1
Tweedens wys Newman (2010:54) tereg daarop dat hierdie studies van beperkte wetenskaplike
belang is: die filmakteurnetwerk is ’n komponent van die filmbedryf en verteenwoordig boonop
nie ’n natuurlike sosiale netwerk nie. Om hierdie rede is in hierdie artikel nie slegs akteurs op
die nuwe databasis aangedui nie, maar ook elke persoon wat in die eindkrediete gelys is, om
sodoende ’n geheelbeeld oor die hele Afrikaanse filmbedryf te bied.
Hierdie artikel volg Senekal en Stemmet (2014) en Senekal (2014a) in ’n bespreking van
die Afrikaanse filmbedryf as ’n komplekse netwerk. Alhoewel die tydperk wat in daardie
studies bestudeer is (1916–2013), veel langer is as die tydperk wat vir die doel van die
huidige studie bestudeer is (1994–2014), is in daardie studies gekonsentreer op slegs enkele
soorte rolspelers, naamlik regisseurs, vervaardigers, draaiboekskrywers, kinematograwe,
redigeerders en komponiste. Die huidige ondersoek volg ’n meer omvattende benadering en
neem álle rolspelers in ag wat betrokke was by 55 Afrikaanse films wat vanaf 1994 tot 2014
verskyn het, van regisseurs en akteurs tot assistente en drywers. Sodoende kan alle skakels
binne die hele bedryf ondersoek word, maar die Afrikaanse filmakteurnetwerk is ook onttrek
ter wille van ’n vergelyking met studies van die internasionale filmakteurnetwerk.
Ten opsigte van die ontleding van die Afrikaanse filmbedryf word beide ’n makrovlak- en
mikrovlakontleding onderneem. Eersgenoemde konsentreer op die kleinwêreldverskynsel
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asook oorganklikheid, terwyl daar tydens die mikrovlakontleding ondersoek ingestel word na
watter figure sleutelrolle in hierdie bedryf vertolk het.
2. Die datastel
Soos in die inleiding genoem, is data vir hierdie studie verkry deur ’n databasis direk vanaf
die films se eindkrediete saam te stel. Elke rolspeler wat gelys is, is aangeteken – selfs al die
ekstras en assistente.2 Eerstens maak 55 films deel uit van hierdie datastel, en soos in figuur
1 aangetoon, het sowel die aantal films as die aantal persone betrokke by hierdie films oor die
afgelope paar jaar skerp toegeneem:

46

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

Figuur 1. Aantal films en persone wat deel uitmaak van die datastel
Let daarop dat daar volgens hierdie datastel geen Afrikaanse films tussen 1998 (Paljas) en
2007 (Poena is koning) verskyn het nie. Enkele films mag in hierdie datastel ontbreek, maar
daar is sover moontlik daarna gestreef om die databasis so omvattend moontlik saam te stel,
en selfs minder bekende films soos Spoofie is ingesluit.
Die volgende films maak deel uit van die datastel:
Tabel 1. Afrikaanse films wat vanaf 1994 tot 2014 vrygestel is
Film
1. Arende
2. Lipstiek dipstiek
3. Kaalgat tussen die daisies
4. Paljas
5. Poena is koning
6. Vaatjie sien sy gat
7. Bakgat 1
8. Hond se dinges
9. Bakgat 2
10. Karate Kallie
11. Stoute boudjies

Datum
1994
1994
1997
1998
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
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Film
12. Susanna van Biljon
13. Egoli: Afrikaners is plesierig
14. Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom
15. Hoofmeisie
16. Getroud met rugby
17. Skoonheid
18. Platteland
19. Roepman
20. ’n Saak van geloof
21. Superhelde
22. Ek lief jou
23. Jakhalsdans
24. Ek joke net 1
25. As jy sing
26. Pretville
27. Die wonderwerker
28. Klein Karoo
29. Wolwedans in die skemer
30. Semi-soet
31. Stilte
32. Lien se lankstaanskoene
33. Spoofie
34. Die pad na jou hart
35. Musiek vir die agtergrond
36. Jimmy in pienk
37. Babbelas
38. Bakgat 3
39. Vrou soek boer
40. Die laaste tango
41. Verraaiers
42. Stuur groete aan Mannetjies Roux
43. 100m leeuloop
44. Molly & Wors
45. Hartsbegeertes
46. Die windpomp
47. Die ballade van Robbie de Wee
48. Alles wat mal is
49. Die spook van Uniondale
50. Ek joke net 2
51. Faan se trein
52. Knysna
53. Leading lady
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Datum
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
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Film
54. Mooirivier
55. Suurlemoen

Datum
2014
2014

Een van die probleme wat ondervind is tydens die saamstel van hierdie databasis is dat daar
’n groot aantal tik- en spelfoute in films se krediete voorkom – Julia Rubenstein is byvoorbeeld
ook Julia Rubinstein. In gevalle waar daar ’n duidelike spelfout voorkom, is die film gebruik
wat oor die algemeen die minste spelfoute bevat (filmkrediete wat nie deeglik taalversorg
is nie, skryf byvoorbeeld “assistant” waar Afrikaanse titels gebruik word, byvoorbeeld in
Bakgat). Katinka Heyns-films is deeglik taalversorg en indien moontlik is spelling dus uit haar
films en ander films waarvan die eindkrediete deeglik taalversorg is, geneem. Die datastel is
ook herhaaldelik nagegaan om te verseker dat die name van persone en films konsekwent
aangedui is.
3. Die Afrikaanse filmbedryf (1994–2014) as ’n komplekse netwerk
Netwerke bestaan uit entiteite (ook genoem nodusse of akteurs) en hul verhoudings.3 ’n
Netwerk kan op twee verskillende wyses bestudeer word: op ’n makrovlak en op ’n mikrovlak.
’n Makrovlakontleding is die tradisionele domein van komplekse netwerke soos ondersoek
deur fisici soos Watts en Strogatz (1998), Barabási en Albert (1999) en Newman (2003) en
ondersoek aspekte soos kleinwêreldheid, die kragwet in skakelverspreidings, groepsvorming of
oorganklikheid (“clustering” of “transitivity”), graadkorrelasie en dergelike. ’n Mikrovlakontleding,
daarenteen, ondersoek aspekte wat gewoonlik met sosiale-netwerk-analise (SNA) geassosieer
word, insluitend graad-, tussenligging-, nabyheid- en Eigenvektorsentraliteit, soos onder
andere bespreek in Senekal (2013). Beide benaderings word in hierdie artikel toegepas.
In die bestudering van individue se rolle en posisies in die Afrikaanse filmbedryf het Senekal
en Stemmet (2014) en Senekal (2014a) ’n tweeledige netwerk (“bipartite network”) ondersoek,
wat beteken dat twee soorte rolspelers daarby betrokke is: films en mense. Direkteurnetwerke
word ook gewoonlik as tweeledig voorgestel, waar die twee soorte entiteite dan maatskappye
en direkteure is. Estrada (2009:76) definieer ’n tweeledige netwerk soos volg:
A network (graph) G = (V,E) is called bipartite if its vertex set V can be partitioned
into two subsets V1and V2 such that all edges have one endpoint in V1 and the
other in V2.
Die twee stelle entiteite word aangedui met ┬ (byvoorbeeld films of maatskappye) en
┴(byvoorbeeld akteurs of direkteure) (Guillaume en Latapy 2004:216; Nacher en Akutsu
2011:4637; Latapy, Magnien en Del Vecchio 2008:31). Só ’n benadering het die voordeel dat
sowel films as rolspelers wat belangrike posisies in die netwerk inneem, belig kan word. Ook
is dit makliker om die netwerk te verken deur te sien in watter films mense saamgewerk het.
Só ’n tweeledige netwerk kan dan ook omgeskakel word in ’n enkelledige netwerk waar daar
slegs een soort entiteit bestaan. Newman (2010:125) skryf dat die projeksie van tweeledige
netwerke na enkelledige netwerke “discards a lot of the information present in the structure
of the original bipartite network and hence it is, in a sense, a less powerful representation of
our data” (kyk ook Borgatti en Everett 1997:248 en Latapy, Magnien en Del Vecchio 2008:34).
Dit is egter die gebruik in die bestudering van komplekse netwerke om tweeledige netwerke
in enkelledige netwerke om te skakel (Latapy, Magnien en Del Vecchio 2008:34), hoofsaaklik
omdat sommige van die beginsels van die netwerkteorie, byvoorbeeld groepsvorming, slegs
op enkelledige netwerke van toepassing gemaak kan word (Nacher en Akutsu 2011:4637;
Latapy, Magnien en Del Vecchio 2008:40).
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Kyk byvoorbeeld na die volgende tweeledige netwerk, waar ┬ ’n stel films voorstel (Ui , i=1, 2,
...) en ┬’n stel akteurs (Li, i=1, 2, ...) (aangepas uit Zhang e.a. 2006:601–2):

Figuur 2. ’n Tweeledige netwerk
Die skakel tussen U1 en L1 en L2 kan omgeskakel word in ’n direkte skakel tussen L1 en
L2, soos aangedui met die dun lyn. Dieselfde geld vir die skakels tussen U2 en L1 en L3, of
tussen U3 en L2 en L4. Wanneer ’n filmakteurnetwerk vanaf ’n tweeledige na ’n enkelledige
netwerk omgeskakel word, beteken die skakels tussen akteurs bloot dat persoon X saam
met persoon Y gewerk het, byvoorbeeld Altus Theart wat saam met Ivan Botha in die Bakgatfilms gespeel het. Uiteraard kan ’n mens ook die tweeledige netwerk sodanig omskakel dat
slegs films in berekening gebring word en ’n direkte skakel tussen films beteken dan dat
daar mense was wat ’n bydrae tot beide films gelewer het (Zhang e.a. 2006:602). Ook is dit
moontlik om van ’n binêre netwerk gebruik te maak, waar slegs aangedui word of ’n skakel
bestaan al dan nie, of daar kan gewigte toegeken word aan skakels wat dui op hoeveel keer
die samewerking plaasgevind het. Andrew Thompson het byvoorbeeld gereeld rolle saam met
Gerhard Odendaal vertolk en deur ’n gewig toe te ken aan die skakel tussen hulle word hierdie
feit dus verreken. In die enkelledige weergawes van die netwerke wat hier ondersoek word, is
gewigte derhalwe aan skakels toegeken.
3.1 ’n Makrovlakontleding
3.1.1 Gemiddelde pad
’n “Pad” in ’n netwerk dui op die aantal verbindings wat deurgegaan moet word om een entiteit
vanaf ’n ander te bereik: “a path is simply a sequence of nodes with the property that each
consecutive pair in the sequence is connected by an edge” (Easley en Kleinberg 2010:23).
Om byvoorbeeld vanaf Steve Hofmeyr na Karen Zoid te beweeg, behels 4 stappe: Steve
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Hofmeyr het ’n rol vertolk in Bakgat 2 saam met Juan-Pierre Volschenk, wat in Susanna
van Biljon gespeel het saam met Karen Zoid. Watts en Strogatz (1998) het gevind dat enige
entiteit gemiddeld enige ander entiteit deur middel van ’n betreklik kort pad kan bereik in
komplekse netwerke, ongeag of dit ’n biologiese netwerk (byvoorbeeld neurale netwerke of
proteïeninteraksies), ’n tegnologiese netwerk (byvoorbeeld die wêreldlugvaartnetwerk of die
internet), ’n inligtingnetwerk (byvoorbeeld ’n verwysingsnetwerk of die wêreldwye web) of ’n
sosiale netwerk (byvoorbeeld ’n maatskappydirekteursnetwerk of vriendskapsnetwerk) is. Dié
tendens staan ook bekend as kleinwêreldsheid en is in populêre kultuur toegepas deur die
“Six degrees of Monica Lewinsky”- en “Six degrees of Kevin Bacon”-speletjies (Watts 2004)
(sien byvoorbeeld die “Oracle of Kevin Bacon” by https://oracleofbacon.org).
As voorbeeld van kleinwêreldnetwerke verskaf ek in tabel 2 ’n aantal netwerke waarvoor die
gemiddelde pad reeds bereken is, insluitend studies van die internasionale filmakteurnetwerk.
Hiermee saam verskaf ek vier weergawes van die Afrikaanse filmbedryf: Die akteurnetwerk
(tweeledig en enkelledig), waar slegs akteurs in ag geneem word, en die totale netwerk
(tweeledig en enkelledig), waar elke rolspeler wat tot die datastel behoort, in berekening
gebring word. Die aantal entiteite of nodusse (n), aantal skakels (m) en gemiddelde pad (L) is
telkens aangedui (leë selle dui op inligting wat ontbreek).
Tabel 2. Die gemiddelde pad in ’n aantal komplekse netwerke
Netwerk
Wêreldwye web
Kovoorkoms van woorde
in Engels
Internet
E-pos-kommunikasie
Maatskappydirekteure
Mede-outeurskap
Treinroetes
Kragvoorsieningsnetwerk
Metaboliese netwerk
Neurale netwerk
Varswatervoedselweb
Studenteverhoudinge

n
m
L
325 729 1 090 108 7
9 297
392 066 2,13
75 885
59 912
7 673
16 401
587
4 941
765
307
92
573

Filmakteurnetwerk

392 340

Filmakteurnetwerk
Filmakteurnetwerk
Filmakteurnetwerk

225 226
212 250
449 913

Filmakteurnetwerk

127 823

Filmakteurnetwerk
(tweeledig)

1 921

357 317 5,80
86 300 4,95

Bron
(Guillaume en Latapy 2006)
(Guillaume en Latapy 2006)

(Guillaume en Latapy 2006)
(Ebel, Mielsch en Bornholdt
2002)
55 392 4,60 (Davis, Yoo en Baker 2003)
29 552 7,18 (Guillaume en Latapy 2006)
19 603 2,16 (Sen e.a. 2003)
6 594 18,99 (Watts en Strogatz 1998)
3 686 2,56 (Jeong e.a. 2000)
2 359 3,97 (Watts en Strogatz 1998)
997 1,90 (Martinez 1991)
477 16,01 (Bearman, Moody en Stovel
2004)
15 038 3,6
(Guillaume en Latapy 2006)
083
3,65 (Watts en Strogatz 1998)
4,54 (Barabási en Albert 1999)
25 516 3,48 (Amaral e.a. 2000)
482
1 470 418 6,8
(Latapy, Magnien en Del Vecchio
2008)
2 342 4,66 Huidige studie
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Netwerk
n
m
L
Filmakteurnetwerk
1 866
88 023 2,353
(enkelledig)
Totale netwerk (tweeledig)
6 329
8 333 4,247
Totale netwerk
6 274
805 103 2,167
(enkelledig)

Bron
Huidige studie
Huidige studie
Huidige studie

Hieruit kan gesien word dat die Afrikaanse filmbedryf ook gekenmerk word deur ’n kort
gemiddelde pad, maar in ’n groter mate as die internasionale filmakteurnetwerk. Die
enkelledige projeksie van die Afrikaanse filmakteurnetwerk is die netwerk wat hier vergelyk
moet word met die internasionale filmakteurnetwerk en toon ’n baie korter gemiddelde pad
(2,353) vir die 1 866 akteurs wat hierby betrokke is as wat in studies van die internasionale
filmakteurnetwerk gevind is (tussen 3,48 en 6,8). Die Afrikaanse filmbedryf in sy geheel vertoon
’n nog korter gemiddelde pad van 2,167 vir die altesaam 6 274 mense wat hierby betrokke is.
Dié korter gemiddelde pad is vermoedelik die gevolg daarvan dat die Afrikaanse filmbedryf en
filmakteurnetwerk ’n baie kleiner bedryf as die internasionale filmbedryf is wat digter verweef
is: dieselfde mense werk gereeld saam aan films, wat tot gevolg het dat meer kort paaie in die
netwerk ontstaan. Let ook daarop dat ander rolspelers in die filmbedryf (met ander woorde
dié wat nie akteurs is nie) ook die gemiddelde pad ietwat verkort, wat beteken dat hulle die
netwerk nóg hegter bind as die akteurs self.
Dit is merkwaardig dat in ’n netwerk so groot soos Amaral e.a. (2000) se studie van die
internasionale filmakteurnetwerk, wat uit 449 913 akteurs en hul 25 516 482 skakels bestaan,
’n gemiddelde pad van 3,48 steeds aangetref word.
’n Kort gemiddelde pad tussen entiteite in ’n komplekse netwerk is egter nie slegs interessant
nie, soos Cohen en Havlin (2010:65) aanvoer:
The question of the diameter of such networks is fundamental. It is relevant in
many fields regarding communication and computer networks, such as routing,
searching, and transport of information. All these processes become more
efficient when the diameter is smaller. It might also be relevant to subjects such
as the efficiency of chemical and biochemical processes and the spreading of
viruses, rumors, etc. in cellular, social, and computer networks. In physics, the
scaling of the diameter with the network size is related to the physical concept
of the dimensionality of the system, and is highly relevant to phenomena such
as diffusion, conduction, and transport in general. The anomalous scaling of
the diameter in these networks is expected to lead to anomalies in diffusion and
transport phenomena on these networks.
Vir die filmakteurnetwerk beteken ’n gemiddelde kort pad dat invloed vinnig kan versprei,
soos ook die geval is met die filmbedryf in die geheel, waar tegnieke, sienswyses, inligting
en vaardighede vinnig deur die hele netwerk oorgedra kan word. Hierdie gemiddeld korter
pad in sowel die Afrikaanse filmakteurnetwerk as die Afrikaanse filmbedryf in die geheel mag
beteken dat dit vinniger bekend word watter persone hul werk goed kan doen as wat die geval
is met die internasionale filmakteurnetwerk, omdat persone nader aan mekaar verbind is as
wat die geval is met die groter internasionale netwerk.
3.1.2 Groeperingsvorming of oorganklikheid
’n Verwante faset van komplekse netwerke – veral kleinwêreldnetwerke soos gemodelleer in
Watts en Strogatz se model – is dat daar groeperingsvorming voorkom. Groeperingsvorming
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verwys na die tendens waar driehoeke binne ’n netwerk vorm en staan ook bekend as
oorganklikheid (“transitivity”) (Cohen en Havlin 2010:24): A is byvoorbeeld vriende met B en
C en B en C is onderling ook vriende (Kadushin 2012:122; Newman 2003:179; Berkowitz
1982:15–6).Kyk byvoorbeeld na die eenvoudige netwerk in Figuur 3:

Figuur 3. ’n Voorbeeld van groeperingsvorming of oorganklikheid in ’n netwerk.
Terwyl ’n driehoek tussen nodusse A, B en C aangetref word, kan A, D en
E as ’n drietal beskryf word, aangesien hier slegs twee skakels tussen drie
nodusse bestaan.
Terwyl ’n driehoek bestaan uit drie verbinde nodusse (byvoorbeeld A, B en C in die
voorbeeldnetwerk), is ’n drietal ’n deel van die netwerk waar drie nodusse met slegs twee
skakels voorkom (Van Steen 2010:146), byvoorbeeld A, D en E in die voorbeeldnetwerk.
Die oorganklikheid van die totale netwerk is dan die verhouding tussen driehoeke en drietalle
in die hele netwerk (kyk Newman 2010:311 en Cohen en Havlin 2010:25).
’n Mens kan verder onderskei tussen globale groeperingsvorming (C), wat verwys na die
gemiddelde aantal groeperings in die hele netwerk, en plaaslike groeperingsvorming
(Ci), wat verwys na die aantal groeperings waarby ’n enkele entiteit betrokke is. Die
groeperingskoëffisiënt lewer altyd ’n resultaat tussen 0 (waar geen driehoeke vorm nie) en 1
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(waar elke moontlike driehoek gevorm is) (Easley en Kleinberg 2010:45; Newman 2010:198–
204). In hierdie voorbeeldnetwerk is daar ’n globale groeperingskoëffisiënt van 0,433, maar B
en C se plaaslike groeperingskoëffisiënt is 1 omdat al hulle skakels ook driehoeke vorm, terwyl
A se plaaslike groeperingskoëffisiënt 0,167 is en D en E se plaaslike groeperingskoëffisiënt
elk 0. In die berekenings wat volg, is slegs globale groeperingsvorming aangedui, sodat die
Afrikaanse filmbedryf met ander komplekse netwerke vergelyk kan word.
Groeperingsvorming kom slegs by enkelledige netwerke voor. In ’n tweeledige netwerk
sou daar byvoorbeeld skakels wees tussen Lelia Etsebeth, Gerhard Odendaal en Andrew
Thompsonna die films waarin hulle rolle vertolk het, maar die films kan nie onderling skakel
nie (soos die akteurs ook nie onderling kan skakel nie), aangesien die skakels hier beteken
“het gespeel in”. In ’n enkelledige projeksie van die netwerk bestaan daar egter ’n driehoek
tussen Gerhard Odendaal, Andrew Thompson en Lelia Etsebeth, aangesien die projeksie na
’n enkelledige netwerk die betekenis van die skakel verander na “het saamgewerk met”, soos
gesien kan word in figuur 4:

Figuur 4. Die akteursnetwerk rondom Lelia Etsebeth, Gerhard Odendaal en Andrew
Thompson as ’n voorbeeld van groeperingsvorming in die Afrikaanse
filmbedryf. Die tweeledige netwerk is links, en die enkelledige projeksie regs.
Films is links in groen aangedui, en akteurs in seegroen. ’n Skakel links
beteken dat ’n akteur ’n rol in ’n film vertolk het, terwyl ’n skakel regs beteken
dat ’n akteur saam met ’n ander akteur gewerk het. Die dikte van die skakel
regs dui op die aantal films waarin dié akteurs saamgewerk het.
Die tweeledige netwerk is natuurlik links en die enkelledige projeksie van dié netwerk is regs.
Let ook op die dikte van die skakels, wat dui op die gewigte wat tydens die projeksie van
tweeledige na enkelledige netwerk toegeken is: hier kan gesien word dat Lelia Etsebeth meer
gereeld saam met Andrew Thompson in films verskyn het as saam met Gerhard Odendaal.
’n Hoë globale groeperingskoëffisiënt word gewoonlik in sosiale netwerke aangetref:
Guillaume en Latapy (2006:797) het byvoorbeeld ’n groeperingskoëffisiënt van 0,786 vir die
internasionale filmakteurnetwerk bereken. In tabel 3 word die globale groeperingskoëffisiënte
(C)in enkelledige weergawes van die Afrikaanse filmbedryf aangedui. Ter wille van vergelyking
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word hierdie koëffisiënte ook vir ’n aantal ander komplekse netwerke verskaf, insluitend studies
van die internasionale filmakteurnetwerk.
Tabel 3. Groeperingsvorming in ’n aantal komplekse netwerke
Netwerk
Kovoorkoms van woorde in
Engels
Mede-outeurskap
Maatskappydirekteure
Wêreldwye web
Varswatervoedselweb
Neurale netwerk
Internet
Kragvoorsieningsnetwerk
Metaboliese netwerk
Proteïeninteraksies
Studenteverhoudinge
Filmakteurnetwerk
Filmakteurnetwerk
Filmakteurnetwerk
Filmakteurnetwerk
(enkelledig)
Totale netwerk (enkelledig)

C
0,822

Bron
(Guillaume en Latapy 2006)

0,638
0,59
0,466
0,20
0,18
0,171
0,10
0,090
0,072
0,005

(Guillaume en Latapy 2006)
(Davis, Yoo en Baker 2003)
(Guillaume en Latapy 2006)
(Martinez 1991)
(Watts en Strogatz 1998)
(Guillaume en Latapy 2006)
(Watts en Strogatz 1998)
(Jeong e.a. 2000)
(Jeong e.a. 2001)
(Bearman, Moody en Stovel
2004)
(Watts en Strogatz 1998)
(Amaral e.a. 2000)
(Guillaume en Latapy 2006)
Huidige studie

0,79
0,20
0,786
0,937
0,92

Huidige studie

Die Afrikaanse filmakteurnetwerk het dus ’n aansienlik hoër groeperingskoëffisiënt (0,937) as
wat in studies van die internasionale filmakteurnetwerk gevind is (wat ’n groeperingskoëffisiënt
van tussen 0,2 en 0,79 oplewer), maar die totale groeperingskoëffisiënt van die hele Afrikaanse
filmbedryf is ietwat laer as vir die filmakteurnetwerk, nl. 0,92. Soos in die geval met die
gemiddelde pad beteken die hoë mate van groeperingsvorming in die Afrikaanse filmbedryf dat
hierdie ’n digverweefde netwerk is waar mense wat saam met ander gewerk het, ook gereeld
onderling saamgewerk het. Daar is inderdaad 4 243 938 driehoeke wat in die Afrikaanse
filmakteurnetwerk voorkom (waarvan bogenoemde driehoek tussen Lelia Etsebeth, Gerhard
Odendaal en Andrew Thompson een is) en 73 142 377 wat in die Afrikaanse filmbedryf in sy
geheel voorkom. Die ietwat laer groeperingskoëffisiënt vir die hele filmbedryf is die gevolg van
ekstras en ander persone wat saamwerk aan ’n enkele film, maar nie ’n verdere bydrae lewer
nie – ’n faset wat in die volgende afdeling behandel word.
3.2 ’n Mikrovlakontleding
Tydens ’n mikrovlakontleding word die individuele entiteit se rol en posisie binne die netwerk
bereken, anders as by ’n makrovlakontleding, met dié se klem op die netwerk se struktuur
deur byvoorbeeld die gemiddelde pad of groeperingsvorming te bereken. Die gewildste
berekenings wat binne ’n wetenskaplike konteks vir ’n mikrovlakontleding aangewend word,
sluit in Freeman (1979) se graad-, tussenligging- en nabyheidsentraliteit, asook Bonacich
(1987) se Eigenvektorsentraliteit. Hierby sou ’n mens Kleinberg (1999) se Hyperlink-Induced
Topic Search (HITS) asook Brin en Page (1998) se PageRank kon voeg, maar laasgenoemde
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twee sentraliteitsaanduiders is van toepassing slegs op netwerke waarin die rigting van skakels
aangedui is, wat nie hier die geval is nie. (Indien twee akteurs saam rolle in ’n film vertolk het,
sou dit byvoorbeeld nie sin maak om die rigting van die samewerking aan te dui nie.)
Graadsentraliteit meet bloot die aantal direkte skakels waarby ’n entiteit betrokke is en is ’n
aanduiding van hoe aktief ’n entiteit tot die netwerk bydra. In die geval van die akteurnetwerk
dui ’n hoë graadsentraliteit bloot op die aantal films waarin daardie akteur ’n rol vertolk het (vir
die tweeledige netwerk), of die aantal ander akteurs waarmee daardie akteur saamgewerk
het (in die geval van die enkelledige netwerk). Tussenliggingsentraliteit identifiseer gereeld
die belangrikste entiteite in ’n netwerk, omdat dit meet tot watter mate kort paaie deur ’n
entiteit loop, wat beteken dat sulke entiteite ’n belangrike strukturele posisie beklee waar hulle
verbindings binne die netwerk vorm. Nabyheidsentraliteit meet watter nodusse gemiddeld
elke ander nodus binne ’n kort pad kan bereik. Eigenvektorsentraliteit meet watter nodusse
die grootste aantal skakels het met ander nodusse wat ’n hoë graadsentraliteit het en meet
met ander woorde watter nodusse goed ingebed is in die netwerk (kyk Senekal 2014b; 2013).
Al vier hierdie sentraliteitsaanduiders meet belangrikheid ten opsigte van skakels binne die
netwerk in ’n spesifieke opsig en daar bestaan ’n mate van korrelasie tussen entiteite se
posisie ten opsigte van hierdie berekeninge. Die grootste waarde lê egter daarin om hierdie
sentraliteitsaanduiders saam aan te wend, soos in hierdie onderafdeling gedoen word. Let
egter daarop dat geen een van hierdie sentraliteitsaanduiders iets van kwaliteit aandui nie,
maar bloot verwys na entiteite se posisie ten opsigte van die netwerkstruktuur. Die akteur met
die hoogste tussenliggingsentraliteit is dus nie die “beste” akteur nie, soos die rolspeler met
die hoogste graadsentraliteit ook nie noodwendig die “meeste” tot die Afrikaanse filmbedryf
bygedra het nie.
Die voordeel van die ryk datastel wat hier benut word, is dat ’n mens afsonderlik sou kon
gaan kyk na die filmakteurnetwerk, of die filmbedryf in sy geheel, en ook kan die enkelledige
netwerke met hul tweeledige weergawes vergelyk word. Die enkelledige netwerk vertoon
egter soveel oorvleueling met die tweeledige netwerk dat dit nie hier bespreek word nie,
maar daar word eerder ’n tabel van die enkelledige projeksie van die filmakteurnetwerk in
die bylae ingesluit. Die uitsondering is egter ten opsigte van graadsentraliteit, waar dit sinvol
is om die onderskeid te maak tussen graadsentraliteit in die tweeledige netwerk (G2), waar
graadsentraliteit dui op watter akteurs in die meeste films gespeel het, en die enkelledige
netwerk (G1), waar graadsentraliteit dui op watter akteurs saam met die meeste ander akteurs
gewerk het (in die geval van G2 is slegs 5 en meer aangedui):
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Tabel 4. Graadsentraliteit in die tweeledige en enkelledige Afrikaanse filmakteurnetwerk
Akteur
Altus Theart
Andrew Thompson
Ian Roberts
Ivan Botha
Lelia Etsebeth
Christel van den Bergh
Hanna Grobler
Karin Fourie
Cherié van der Merwe
Juan-Pierre Volschenk
Neil Sharim
Kaz McFadden
Zetske van Pletzen
Richard van der Westhuizen
Solomon Cupido
Ciske Kruger
Marlon Roelfse
Werner Botha
Morne Langeveld
André Retief
Lea Clatworthy
Jimmy Kruger
Dantus Lundall
Johan Coetzee
Rinus Viljoen
Gideon Visagie
Willie Visagie
Johan Lochner
Veronica Colling
Henny Steyl
Bryan Hadwen
Steve Hofmeyr
Chris Groenewald
Julie Strijdom
Dries Scholtz
Bennie Kotze
Michelle Potgieter
Jaco Botha

G1
711
652
596
579
573
523
508
471
462
442
440
437
429
423
421
411
409
388
388
377
377
365
365
365
365
353
353
353
353
353
349
327
321
311
303
301
293
293

Danie Bester

291

Dirk Stoltz

282

Akteur
Lelia Etsebeth
Altus Theart
Andrew Thompson
Ian Roberts
Dirk Stoltz
Solomon Cupido
Ivan Botha
Christel van den Bergh
Hanna Grobler
Julie Strijdom
Morné du Toit
Gys de Villiers
Leandie du Randt
Lizz Meiring
Neil-Bennett Grib
Louw Venter
Richard van der Westhuizen
Zetske van Pletzen
Bryan Hadwen
Anél Alexander
Johan Baird
Bok van Blerk
Willie Esterhuizen
Carien Botha
Rika Sennett
Kaz McFadden
Karin Fourie
Deon Lotz
Terence Bridgett
Robbie Wessels
Marcel van Heerden
Neil Sharim
Marga van Rooy
Gerhard Odendaal
Marius Weyers
Christina Storm
Cherié van der Merwe
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G2
10
10
10
9
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Hier kan dus gesien word dat Altus Theart, Lelia Etsebeth en wyle Andrew Thompson die
akteurs is wat in die meeste Afrikaanse films te sien was (10 films elk), terwyl hulle ook die
akteurs is wat saam met die grootste aantal ander akteurs gewerk het. Dit is belangrik om
te let op watter akteurs in die grootste aantal films gespeel het, aangesien dit daarop dui dat
hierdie van die bekendste akteurs in die Afrikaanse filmbedryf is – hulle is die “sterre” van die
plaaslike filmbedryf wat dus in die meeste films te sien was in die tydperk onder bespreking.
Die belangrikheid van graadsentraliteit ten opsigte van die enkelledige netwerk lê daarin dat
hulle kontak gehad het met ’n groot aantal ander akteurs, wat beteken dat hulle oor ’n groot
potensiaal beskik het om kennis en ondervinding op stel te deel en ook by ander te leer.
Vir die tweeledige filmakteurnetwerk is tussenliggingsentraliteit (T), nabyheidsentraliteit (N)
en Eigenvektorsentraliteit (E) in tabel 5 aangedui (’n paar akteurs is met kleure aangedui ter
ondersteuning van die netwerkvisualisering in figuur 5):
Tabel 5. Sentraliteitsaanduiders in die tweeledige Afrikaanse filmakteurnetwerk

Let daarop dat sommige akteurs, byvoorbeeld Lelia Etsebeth, Andrew Thompson, Altus Theart
en Ian Roberts konsekwent hoog op die lys aangetref word (ook in tabel 4), ongeag watter
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sentraliteitsaanduiders gebruik word. Dit beteken dat hierdie akteurs belangrike posisies in die
hedendaagse Afrikaanse filmbedryf beklee en dit is opvallend dat almal baie bekend is.
’n Mens sou tabel 5 ook kon ondersteun deur die tweeledige Afrikaanse filmakteurnetwerk
te visualiseer met behulp van ’n Fruchterman en Reingold-kraggebaseerde uitlegalgoritme
(1991), wat deel uitmaak van ’n groep kraggebaseerde uitlegalgoritmes wat aangewend kan
word om die belangrike entiteite in ’n netwerk te identifiseer. Die belangrikste entiteite word
altyd met só ’n uitlegalgoritme binne die sentrum geposisioneer (Kobourov 2013:397) – soos
bespreek in Senekal (2014c) – en in figuur 5 is Altus Theart met blou aangedui, Lelia Etsebeth
met pienk, Andrew Thompson met pers en Ian Roberts met rooi.

Figuur 5. Die tweeledige konstruksie van die Afrikaanse filmakteurnetwerk, gevisualiseer
volgens die metode van Fruchterman en Reingold. Akteurs en films word
met nodusse aangedui. ’n Verbinding tussen twee nodusse beteken dat die
betrokke akteurs ’n rol in minstens een rolprent vertolk het. Vier persone
word spesifiek beklemtoon: Altus Theart met blou, Lelia Etsebeth met pienk,
Andrew Thompson met pers en Ian Roberts met rooi.
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Dié is dus die akteurs wat by uitstek tot die sentrum van die hedendaagse Afrikaanse
filmakteurnetwerk behoort, soos ook in tabel 5 gesien kan word.
Dieselfde berekeninge kan gedoen word vir die filmbedryf in sy geheel (slegs 8 en meer is in
die geval van graadsentraliteit aangedui en kleure stem weer eens ooreen met dié van die
netwerkvisualisering in figuur 6):
Tabel 6. Sentraliteitsaanduiders in die tweeledige Afrikaanse filmbedryf
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ig’n Paar name verdien om hier uitgesonder te word. Let op C.A. van Aswegen se posisie
onder die eerste vyf vir al vier sentraliteitsaanduiders: Van Aswegen het aan die produksiekant
’n besondere bydrae gelewer tot die Afrikaanse filmbedryf, byvoorbeeld deur kleurversorging
te behartig vir films soos As jy sing, Superhelde, al drie die Bakgat-films, Roepman, Lien se
lankstaanskoene, Getroud met rugby, Hoofmeisie en Die ongelooflike avonture van Hanna
Hoekom, maar het ook as redigeerder, vervaardiger en in ander rolle bydraes tot films gelewer.
Lelia Etsebeth – wat hier bo as ’n belangrike akteur uitgesonder is – het ook as rolverdeler
bygedra tot ’n groot aantal films (insluitend Hoofmeisie, Die pad na jou hart, Bakgat 3, Musiek
vir die agtergrond, Roepman, Superhelde, Verraaiers en Wolwedans in die skemer), en haar
algehele bydrae tot die hele bedryf word daardeur verreken dat sy konsekwent hoog op
hierdie tabel voorkom. Nog ’n persoon wat hier uitgesonder moet word, is Rubinstein, wat
as grimeerkunstenaar ’n bydrae tot ’n groot aantal films gelewer het, insluitend Bakgat 3,
Die laaste tango, Ek joke net 1,Getroud met rugby, Roepman, Stuur groete aan Mannetjies
Roux, Superhelde, Verraaiers, Wolwedans in die skemer en Suurlemoen. Basiami Segola
het ook ’n uitsonderlike bydrae gelewer deur sy rol in klankontwerp vir films soos Roepman,
Bakgat 1, 2 en 3, Die pad na jou hart, Klein Karoo, Lien se lankstaanskoene, Die ongelooflike
avonture van Hanna Hoekom, Superhelde en Wolwedans in die skemer. Doctor Ntlama het
as klankhengelman opgetree in Bakgat 1, 2 en 3, Die pad na jou hart, Hoofmeisie, Musiek vir
die agtergrond, Verraaiers en Wolwedans in die skemer. 4
Op hierdie punt kan daar heelwat kritiek uitgespreek word teenoor hoe die datastel saamgestel
is: ’n klankhengelman se bydrae word byvoorbeeld gelykgestel aan dié van ’n regisseur
sonder dat daar ’n kwalitatiewe onderskeid gemaak word. Dié gelykstelling is doelbewus
gedoen omdat almal wat in die krediete van ’n film gelys word, ’n bydrae tot daardie film
gelewer het, ongeag die feit dat dit gewoonlik die regisseur, draaiboekskrywer en hoofakteurs
is wat bekendheid verwerf. ’n Film kan immers nie van ’n goeie gehalte wees as ’n opgeleide
klankversorger of redigeerder nie aandag daaraan skenk nie, en ’n klankversorger se werk
word baie bemoeilik as ’n opgeleide klankhengelman nie in die eerste plek daartoe bygedra het
dat goeie-kwaliteit-klankopnames gemaak word nie. Dieselfde geld vir grimeerkunstenaars,
kontinuïteitsbestuurders en ander rolspelers: almal dra daartoe by dat ’n produksie van ’n
goeie gehalte is. Dit is wel so dat ’n ekstra nie dieselfde kwalitatiewe bydrae tot ’n film gelewer
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het as die regisseur nie, maar die ekstras kom nie op hierdie tabel voor nie (hulle is wel
deel van die datastel); net persone wat baie aktief betrokke is by die Afrikaanse filmbedryf
en belangrike posisies in die struktuur van die netwerk beklee, kom hier voor, aangesien ’n
netwerkontleding juis sleutelfigure in groot datastelle identifiseer.
Hierdie netwerk kan natuurlik ook voorgestel word met behulp van ’n kraggebaseerde
uitlegalgoritme soos Frucherman en Reingold (1991) en in figuur 6 is tien van die sentrale
rolspelers aangedui (Remano de Beer is vir verwysingsdoeleindes ook aangedui; sien
verder aan).

Figuur 6. Die tweeledige konstruksie van die Afrikaanse filmbedryf, gevisualiseer
volgens die metode van Fruchterman en Reingold. Rolspelers en films
word met nodusse aangedui. ’n Verbinding tussen twee nodusse beteken
dat die betrokke rolspelers ’n bydrae tot minstens een rolprent gelewer het.
Ian Roberts is met heldergroen aangedui, Lelia Etsebeth met pienk, Gys de
Villiers met helderblou, C.A. van Aswegen met pers, Deon Lotz met seegroen,
Quinn Lubbe met oranje, Andrew Thompson met helderrooi, Richard van der
Westhuizen met wynrooi, Julia Rubinstein met donkerblou, Adriaan Coetsee
met donkergroen en Remano de Beer met geel.
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Hier kan gesien word dat bostaande tabelle die posisionering van mense met behulp van
’n kraggebaseerde uitlegalgoritme ondersteun en dié is inderdaad sommige van die mense
wat in die sentrum van die Afrikaanse filmbedryf funksioneer. Een uitsondering is Remano
de Beer, wat die hoogste nabyheidsentraliteit het. Hy is volgens die krediete van Spoofie die
enigste persoon wat ’n bydrae tot hierdie film gelewer het en het ook geen ander bydrae tot die
Afrikaanse filmbedryf gelewer nie. Aangesien nabyheidsentraliteit meet watter entiteite ander
entiteite met ’n gemiddelde kort pad kan bereik, is die vraag natuurlik hoekom hy die hoogste
nabyheidsentraliteit het, aangesien hy geen ander skakels met die res van die filmbedryf
het nie en daar dus geen pad tussen hom en enige ander rolspeler bestaan nie. Sy hoë
nabyheidsentraliteit is die gevolg daarvan dat nabyheidsentraliteit hier vir beide komponente
van die filmbedryf bereken is. Die Afrikaanse filmbedryf bestaan uit twee komponente: 1)
Remano de Beer met Spoofie, en 2) die res van die bedryf, waar alle rolspelers geskakel
is. In sy komponent is hy natuurlik ’n belangrike rolspeler, maar nie in die filmbedryf in die
geheel nie. Sy hoë nabyheidsentraliteit illustreer die waarde daarvan om verskillende
sentraliteitsaanduiders aanvullend aan te wend en ook die waarde van ’n kraggebaseerde
uitlegalgoritme: sou ’n mens slegs een sentraliteitsaanduider aanwend, sou sy posisie in die
Afrikaanse filmbedryf oorskat word. Gesien in die lig van die ander sentraliteitsaanduiders,
asook sy posisie in die netwerk in figuur 6, is hy egter duidelik ’n randfiguur.
Let ook daarop dat daar ’n groot aantal persone op die rand verkeer wat slegs ’n enkele
skakel met die res van die netwerk het: die randfigure is gereeld ekstras en ander persone
wat slegs tot ’n enkele film bygedra het. By die bespreking van groeperingsvorming is genoem
dat hierdie persone die Afrikaanse filmbedryf se globale groeperingskoëffisiënt ietwat verlaag
en in hierdie grafiek kan duidelik gesien word dat daar min driehoeke op die periferie voorkom
wat dié verlaging bewerkstellig.
4. Ten slotte
Hierdie artikel het die eerste makrovlakontleding van die Afrikaanse filmbedryf en akteurnetwerk
onderneem en ook die grootste Afrikaanse kulturele netwerk tot op hede ontleed. Daar is deur
middel van die berekening van die gemiddelde pad en -groeperingsvorming aangedui dat die
Afrikaanse filmakteurnetwerk en filmbedryf heelwat hegter verbind is as die internasionale
filmakteurnetwerk, wat beteken dat inligting makliker en vinniger in hierdie netwerk kan versprei
as wat die geval is met die internasionale filmakteurnetwerk. Met inagneming van 6 274 mense
en hul 805 103 skakels is sommige van die sleutelfigure in hierdie bedryf ook uitgesonder. Dit
is veral sommige name, byvoorbeeld C.A. van Aswegen, Lelia Etsebeth, Ian Roberts en wyle
Andrew Thompson wat telkens ter sprake gekom het. Daar is ook aangedui waarom dit sinvol
is om sentraliteitsaanduiders aanvullend aan te wend, met spesifieke verwysing na Remano
de Beer se posisie as randfiguur in die filmbedryf.
Die interessante volgende vraag is nou hoe die Afrikaanse filmbedryf met ander
Afrikaanse kulturele netwerke skakel. Deon Meyer is byvoorbeeld deel van die datastel as
draaiboekskrywer, terwyl ’n groot aantal musikante – onder andere Steve Hofmeyr, Bok
van Blerk, Hunter Kennedy, Sallas de Jager en Karen Zoid – ook deel uitmaak van hierdie
datastel. Veral Richard van der Westhuizen verteenwoordig ’n belangrike skakel tussen die
Afrikaanse musiekbedryf en die filmbedryf, omdat hy aangetoon is as ’n belangrike rolspeler in
laasgenoemde. Toekomstige studies kan die raakpunte tussen die Afrikaanse musiekbedryf,
filmbedryf, toneel en letterkunde ondersoek en sodoende kan ’n mens ’n beter blik op die hele
Afrikaanse kulturele sisteem verkry.
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Bylae: Die enkelledige filmakteurnetwerk
Wanneer die tweeledige akteursnetwerk na ’n enkelledige akteursnetwerk geprojekteer word,
kan die volgende tabel saamgestel word wat weer eens akteurs se tussenligging-, nabyheiden Eigenvektorsentraliteit aandui:
Sentraliteitsaanduiders in die enkelledige Afrikaanse filmakteurnetwerk
Akteur
Ian Roberts
Lelia Etsebeth

T
0,079384
0,079101

Altus Theart
Andrew
Thompson
Hanna Grobler
Richard
van der
Westhuizen
Christel van den
Bergh
Julie Strijdom
Solomon Cupido

0,05629
0,044145

Akteur
Altus Theart
Andrew
Thompson
Ivan Botha
Ian Roberts

N
0,611676
0,605913
0,586294
0,584823

Akteur
Altus Theart
Andrew
Thompson
Ivan Botha
Lelia Etsebeth

E
0,159362
0,147275
0,133659
0,132091

0,039389
0,036535

Lelia Etsebeth
0,58263
Christel van den 0,576151
Bergh

Ian Roberts
Christel van den
Bergh

0,122289
0,117619

0,030622

Hanna Grobler

0,56964

0,105118

0,027154
0,025949

Karin Fourie
Zetske van
Pletzen

0,560397
0,556218

Cherié van der
Merwe
Neil Sharim
Hanna Grobler
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Robbie Wessels 0,024746
Zetske van
0,024535
Pletzen
Ivan Botha
Dirk Stoltz

0,02447
0,0214

Deon Lotz
Anél Alexander

0,021011
0,020869

Kaz McFadden 0,019084
Marga van Rooy 0,018424
Gys de Villiers
0,017671
Marlon Roelfse

0,017629

Christina Storm

0,01749

Louw Venter
Marius Weyers

0,017341
0,017149

Leandie du
Randt
Karin Fourie
Juan-Pierre
Volschenk
Bok van Blerk
Terence Bridgett
Neil-Bennett
Grib
Gerhard
Odendaal
Steve Hofmeyr
Robin Smith
Morné du Toit
Lizz Meiring
Cherié van der
Merwe
Wynand van
Vollenstee
Albert Maritz
Garth Collins
Johan Baird
Ivan
Zimmermann
Izak Davel

0,016825

Kaz McFadden
Richard
van der
Westhuizen
Solomon Cupido
Cherié van der
Merwe
Neil Sharim
Juan-Pierre
Volschenk
Marlon Roelfse
Bennie Kotze
Neil-Bennett
Grib
Steve Hofmeyr

0,554894
0,554564

Karin Fourie
0,103828
Solomon Cupido 0,101834

0,553741
0,550635

Ciske Kruger
Juan-Pierre
Volschenk
Kaz McFadden
Zetske van
Pletzen
Bryan Hadwen
André Retief
Lea Clatworthy

0,547081
0,542467
0,538706
0,537309
0,531339
0,530583

Chris
Groenewald
Ciske Kruger
Werner Botha

0,528628

0,014925
0,014817

Morne
Langeveld
Garth Collins
Gideon Visagie

0,093873
0,09246
0,090011
0,088467
0,088467
0,08749

0,084796
0,081652
0,081652

0,526836

Werner Botha
Morne
Langeveld
Jimmy Kruger

0,526093
0,525796

Dantus Lundall
Johan Coetzee

0,081343
0,081343

0,014726
0,014613
0,013919

Willie Visagie
0,525796
Johan Lochner
0,525796
Veronica Colling 0,525796

Rinus Viljoen
Gideon Visagie
Willie Visagie

0,081343
0,075897
0,075897

0,012579

Henny Steyl

0,525796

Johan Lochner

0,075897

0,01236
0,012132
0,011877
0,011875
0,010349

Bryan Hadwen
Julie Strijdom
Dirk Stoltz
Johan Baird
Morné du Toit

0,525352
0,521824
0,520804
0,519788
0,516334

Veronica Colling
Henny Steyl
Dries Scholtz
Bradley Olivier
Steve Hofmeyr

0,075897
0,075897
0,07588
0,070699
0,070097

0,01014

André Retief

0,515763

0,069417

0,009853
0,009833
0,009785
0,009656

Lea Clatworthy
Marga van Rooy
Louw Venter
Marcel van
Heerden
Terence Bridgett

0,515763
0,515336
0,514767
0,514199

Chris
Groenewald
Danie Bester
Bennie Kotze
Tebogo Sema
Michelle
Potgieter
Jaco Botha

0,00964
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0,527731
0,526836

Richard
van der
Westhuizen
Marlon Roelfse

0,098391
0,09489

0,514057

0,081343

0,068756
0,067518
0,065956
0,064599
0,064599
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Eindnotas
Hierdie datastel is vir illustrasiedoeleindes aangewend in Senekal en (2014), maar is nog nie
voorheen indringend bespreek nie.

1

Troeteldiere se name is nie op die databasis aangedui nie, alhoewel dit byvoorbeeld in die
krediete van Die windpomp gelys word (in hierdie geval die goudvisse).

2

Omdat ek herhaling wil voorkom, word die basiese fasette van die netwerkteorie nie hier
behandel nie. Vir ’n meer diepgaande uiteensetting, sien Senekal (2012; 2013; 2014b).

3

Vir meer besonderhede van wat al die persone op die tabel (soos onder
tussenliggingsentraliteit gelys) bygedra het, sien die volgende skakel na ’n
interaktiewe
inligtingsgrafiek:
https://public.tableau.com/views/Afrikaansefilmindustrie
/SommigevandiebelangrikerolspelersindiehedendaagseAfrikaansefilmbedryf?:
embed=y&:showTabs=y&:display_count=yes.

4
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Die allesomvattende materiële dimensie van ons
bestaan: aspekte van die nuwe materialisme in
Vuurklip van Marié Heese
Susan Meyer
Susan Meyer, Fakulteit Opvoedingswetenskappe / Navorsingseenheid Tale en Literatuur,
Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus)

Opsomming
Marié Heese se roman Vuurklip (2013) word bestudeer met behulp van die leesstrategieë van
die nuwe materialisme en om te bepaal watter waarde of verruimende perspektief te vind kan
wees in die spesifieke voorstellingswyse van die landskap in hierdie roman. Met landskap
word die mens se subjektiewe ervaring van en vormgewende proses ten opsigte van materiële
elemente geïmpliseer. Die nuwe materialisme is ’n intellektuele beweging in opposisie met die
sogenaamde linguistiese draai (linguistic turn) wat geassosieer word met die postmoderne
teorieë van die poststrukturalisme en dekonstruksie, waarin ’n abstrakte tekstuele siening
van die werklikheid voorop gestel word en wat lei tot die dematerialisering van die wêreld tot
linguistiese en sosiale konstruksies. Ekokritici wat die materiële draai (material turn) aanhang,
oftewel die ommekeer in die guns van materialiteit, bepleit ’n wegkeer van ’n uitsluitlik
vertekstualiseerde werklikheidsbeskouing om weer die belangrikheid van die materieel tasbare
werklikheid te erken. Die toepassing van die teoretiese beginsels van die nuwe materialisme
in Vuurklip lewer ’n skerp blik op die vergestalting van die vitaliteit en dinamies handelende rol
van materie, die mens as deel van ’n interaktiewe geheel van materialiteit, en die vervloeiing
van die sfere van die lewende en nielewende. Dit lei ook tot die ontdekking van die omkering
van konvensionele subjek-objek-verhoudings wanneer die nielewende se stem dié van die
mens oorheers, en werp lig op die kragte van beïnvloeding wat aan tradisioneel nielewende
dinge toegeken word in die roman. Die wyse waarop die landskap in Vuurklip tot stand kom
uit die mens se wisselwerking met en vormgewende persepsie ten opsigte van materiële
elemente kan bydra tot ’n bewustheid van, en ’n sin van skakeling met, die materiële wêreld.
Die objektivering van die natuurwêreld en die verdwynende interaksie met die lewende en
nielewende entiteite daarvan dra by tot die mens se houding van beheer en verbruik; Vuurklip
bring egter verruimde insig ten opsigte van die allesomvattende materiële dimensie van ons
bestaan.
Trefwoorde: Marié Heese; materiële dimensie van ons bestaan; nuwe materialisme;
objekgeoriënteerde ontologie; uitbeelding van landskap; Vuurklip.
Abstract
The all-encompassing material dimension of existence: aspects of new materialism in
Marié Heese’s Vuurklip
Marié Heese’s novel Vuurklip (2013) is an important addition to the small corpus of literary
accounts in Afrikaans dealing with the life circumstances of the indigenous people in South
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Africa’s earliest times. Making use of the reading strategies rooted in new materialism, this
study of Vuurklip seeks to establish what value or broadening of perspectives may be found in
the specific ways landscape is portrayed in the novel. In so doing, it assumes that landscape
implies an external world mediated by or shaped through subjective experience. At the same
time, this article sheds light on significant dissimilarities which the novel offers regarding
historical literary texts that have, thus far, focused on the variety and complexity of human
relations, and on the socio-political effects of our anthropocentric existence.
New materialism is an intellectual movement opposing the so-called “linguistic turn”, the view
that language constructs reality. Over the last several decades theorists like Jacques Derrida,
Julia Kristeva, and Michel Foucault have focused on the power of language to define and
constitute our world by providing us with the concepts for these structures. They claim that
reality consists of a system of language symbols.
According to Iovino and Oppermann (2012:76) one of the key points of the “material turn” is a
pronounced reaction against some radical trends of postmodern and post-structuralist thinking
that “dematerialised” the world into theoretical and linguistic constructions. Ecocritics like
Cheryl Glotfelty (1996:xxiv) and Karen Barad (2003:308) favour the material turn, emphasising
the need to move away from abstract textual theories to recall the concreteness of existential
fields and accept the important ways in which material reality affect both human and nonhuman
dimensions of life. Their concern goes beyond opposing the separation between object
and its representation by means of language. They strongly call into question not only the
supremacy of language above the material object itself, but also the trend of allowing linguistic
structures to determine our shaping and understanding of the world, and through which the
intrinsic functioning of materiality is subverted (Barad 2003:802, Smith 2014a:755). Iovino and
Oppermann(2012:76) describe the concern of new materialism as “focus(ing) attention on
bodily experiences and bodily practices, where ‘body’ refers not only to the human body but to
the concrete entanglements of plural ‘natures’, in both human and more-than-human realms”.
Matter, the basic principle underpinning ecology’s view of the coexistence of all things, is the
substance of all living and non-living things and of all material formations, including “human
and nonhuman bodies, organic and inorganic substances and forces” (Oppermann 2013:71).
Bennett (2010:121) argues that the human attitude toward control and consumption of the
natural world has its roots in the inability to notice the broader spectrum of nonhuman forces
in and around him. Supporters of new materialism emphasise “the agentic contributions of
nonhuman forces, operating in nature” (Bennett 2010:xvi). Nature is not seen as a passive
social construct, but rather as a mediating force effecting interaction with, and change in, other
elements, including human beings.
Referring to the intermixing of diverse entities, both human and nonhuman, Haraway
(2008:161) writes of “the partners in infoldings of the flesh”. Morton (2010b:3) confirms these
ideas from the theoretical viewpoint of object-oriented ontology: human and nature are one
object, humankind exists right within, and forms part of, a massive, constantly changing object
in which all things coexist. This leads to focusing on the reversal of the roles of subject and
object and of human and matter, and to the decentralising of humankind (Morton 2011:165).
In studying Vuurklip, applying the reading strategies of new materialism means focusing
attention on the way human characters are depicted as part of material existence as a whole.
The search is concerned with representations of matter as a vital and dynamic force affecting
other elements, even humankind, and on the physical intertwinement and interplay between
all forms of life, as well as the interactive involvement between living and non-living things. The
article focuses on human and nonhuman roles in the novel, and on the reversal of roles and
the roles of dynamic activity and influence played by nonhuman characters.
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By using new materialism as a lens through which to study Vuurklip, vivid traces of the
literary expression of ideas about the fading away of the conventional division between the
spheres of the living and non-living can be found. Gripping manifestations of interchanges
and interconnections between various bodily natures serve to emphasise the material
interconnections of human corporeality with the more-than-human world. Human qualities
portrayed in the nonhuman confirm the idea of human agency having some “echoes in
nonhuman nature” (Bennett 2010:xvi), and there is evidence of the ongoing interplay between
human and nonhuman characters, affirming their interdependent and interactive coexistence
as part of a singular and all-inclusive object.
Vuurklip offers various examples of the dynamic force and influence of agencies traditionally
considered as non-living but now depicted in active roles. Enormous material consequences in
the world they share with humans and other nonhuman presences are unleashed. The novel
provides us with presentations of the narrative power of matter; of how nonhuman substances
can construct their own productions of meaning in the narratives engraved in human minds
and legends. The characters involved are those whose living conditions and understanding
of life are moulded by the natural forces that combine human and nonhuman lives in the
processes of evolution. Vuurklip is a vivid account of situations that illustrate the inversion of
conventional relations between subject and object. Nonhuman voices dominate those of the
human characters, opening new insights into the relationship between humans and matter,
and between human beings and the environment.
This study sheds light on the way new materialism brings about a new way of reading texts,
enhancing awareness of material exchange, and promoting a sense of connection with the
material world. The current processes of objectifying the natural world and the decreasing
interaction between its living and non-living entities have contributed to humankind’s attitude
of control and consumption. The reading strategies of new materialism may stimulate a change
in perceptions and actions. Following these strategies turns Vuurklip into a mind-broadening
reading experience, illuminating the all-inclusive material dimension of existence.
Keywords: Marié Heese; material dimension of existence; new materialism; object- oriented
ontology; portrayal of landscape; Vuurklip.

1. Inleiding
Vuurklip (2013), Marié Heese se derde Afrikaanse roman, verskyn drie dekades na haar
trefferroman Die uurwerk kantel (1976), en is opnuut ’n bewys van haar veelsydigheid.
Die uurwerk kantel en Tyd van beslissing (1983) is opgevolg deur drie Engelse historiese
romans met die antieke wêreld as tematiese gegewe: The double crown(bekroon met die
Statebondsprys vir die beste boek in Afrika in 2010; De Vries 2010:12) en die tweeluik The
colour of power (2009) en A triple-headed serpent (2012). Nadat Heese haar in die meer
onlangse verlede besig gehou het met ’n reisjoernaal, Die honger reisiger (2010), ’n kindere-boek, The storyphant (2012),1 en ’n jeugroman, Karoo-kantate(2013), keer sy terug na die
genre van die historiese roman. Sy waag haar hand aan die heel vroegste Suid-Afrikaanse
verlede met Vuurklip, op die bladomslag beskryf as “’n roman van die oertyd”. Hierin word
die lotgevalle uitgebeeld van die land- en seestamme aan die suidkus van Afrika sowat
honderdduisend jaar gelede, en word besondere uitdagings gekonfronteer ten opsigte die
daarstelling van ’n soort taal wat die beeld van hierdie vervloë tyd vasvang.2 Vuurklip het ’n
positiewe ontvangs geniet – dit word beskryf as ’n boeiende reis op etnografiese, argeologiese
en narratiewe vlakke, deur ’n landskap van taal, betekenis en identiteit (Vosloo 2014); ook as
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’n “besonderse roman deur ’n uitstekende navorser én storieverteller”, een wat “imponeer” as
besinning oor die geskiedenis, ras en taal (Hambidge 2014:11).
Op Vuurklip se voorblad verskyn ’n mensefiguur, verdwerg deur die seelandskap rondom.
Die figuur word deur die foto-ontwerp deel gemaak van die donker, spoelende water en klip
in die voorgrond. Tog, aangesien die silhoeët terselfdertyd klein afgeteken staan teen die
laaste liggloed van die dag, word die indruk geskep dat die gestalte oorskadu word deur
die weidsheid van die landskap. Deur hierdie voorbladontwerp word gespeel met suggesties
ten opsigte van die plek van die mens in die groter natuurgeheel – die figuur is sentraal en
skerp afgebeeld op die foto, maar terselfdertyd omarm deur en ingetrek by die landskap wat
oënskynlik domineer en waarvan die onmeetlikheid die leser se indrukke oorheers.
Die moontlikhede ten opsigte van die interpretasie van die voorbladontwerp is natuurlik talryk.
’n Ander leser sou dalk méér wou aflei uit die sentrale posisie van die mensfiguur en minder
aandag skenk aan die rol wat aan die landskap toegeken word in die foto-ontwerp. Hier het
ons te doen met Genette se konsep van die parateks, daardie versameling van inligting wat
die inhoud van ’n boek omring en uitbrei met die doel om die inhoud, die teks, op ’n sekere
wyse aan te bied en aan die teks ’n bepaalde teenwoordigheid te gee in die wêreld waarin dit
ontvang word (Genette 1997:1). Onder paratekstuele inligting tel die boektitel, naam van die
skrywer, voorwoord, voor- en agterbladontwerp, illustrasies ens. Genette (1997:2) beklemtoon
dat die parateks geen grens is nie, maar ’n drumpel tot die teks, “a vestibule that offers the
world at large the possibility of either stepping inside or turning back. It is [...] a zone without
any hard and fast boundary on either the inward side (turned toward the text) or the outward
side (turned toward the world’s discourse about the text.” Hoewel die paratekstuele effekte en
boodskappe dus deur die skrywer en uitgewer gekies word met die doel van beïnvloeding en om
’n positiewe ontvangs van die boek te verseker, is die parateks ’n “threshold of interpretation”
waarmee die leser vry kan omgaan (Genette 1997:2, 9).
Ongeag die verskillende interpretasies wat aan die paratekstuele boodskap rondom die
mensfiguur op die voorbladfoto gegee sou kon word, aktiveer hierdie omslagontwerp uit die
staanspoor vrae oor die landskap wat so ’n dwingende teenwoordigheid uitoefen. Wie se
landskap is dit waarmee die leser in hierdie roman gekonfronteer word? Uit watter oogpunt
word dit uitgebeeld en met watter doel? Hierdie is juis die kernvrae wat Werner Bigell se
bespreking rig in ’n artikel waarin hy onlangs opnuut kyk na die betekenis van landskap. In
“The meanings of landscape: Historical development, cultural frames, linguistic variation, and
antonyms” argumenteer Bigell (2014:84) dat vroeëre pogings om die invloed van landskap op
kultuur te beskryf voortdurend hersiening verdien in die lig van die hedendaagse, voortgesette
belangstelling daarin om die kwessie van landskap te deurgrond. Hy (2014:102) gebruik die
term landskap as “a versatile and adaptable term to frame the dynamic human relations with their
specific environments”. Hiermee word gemaklik aansluiting gevind by Cosgrove (1998:13) se
siening van landskap as “the external world mediated through subjective human experience”,
waarin ook die uitgangspunt van onder andere Darian-Smith (1996:3) en Schama(1996:10)
verreken word, naamlik dat wat ons landskap noem, uit ruimte oftewel materiële (geografiese)
elemente tot stand kom deur die mens se vormgewende persepsie.3
Bigell (2014:85) se vrae oor wie die bewoners van, en die waarnemers in, die uitbeelding van
landskap is, lewer interessante antwoorde met die lees van Vuurklip. Die roman betrek ’n tyden ruimtelike konteks waaroor Heese in ’n onderhoud met Botha (2013a:5) sê: “Sover ek weet,
is daar nog nie ’n roman geskryf oor hierdie tydperk (in Suid-Afrika) sonder die tussenkoms van
’n derdepersoonsverteller nie.” Die karakters wat om die storievuur sit met die aanvang van die
roman, is bewoners van die grotte en diep oorhangkranse aan die suidelike kus van Afrika in ’n
era so ver terug in tyd dat daar uit argeologiese navorsing ’n verbeeldingsproduk ten opsigte
van hulle taal en lewensomstandighede tot stand moes kom. (Sien die slotaantekeninge van
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die roman, ble. 343–4.) Linda Rode verwys op die agterblad Vuurklip na “die magie en misterie
van dit wat ons hedendaagse mense, deur ons op die bevindinge van die antropologiese
wetenskap te verlaat, maar net kan vermoed van ons oerbestaan”.
Vroeg in die roman, wanneer die mans van die vuur af weggeroep word deur die tyding van ’n
uitgespoelde walvis waaraan lede van ’n ander seestam begin sny het, word aan die landskap
gestalte gegee deur ’n eerstepersoonsverteller4 en die vormgewende persepsie van Ama,
die jong vrou wat die mans na die strand volg. “Ek ruik die asem vannie Windgees” (22), sê
Ama, en haar sintuie vertel haar dat dit die tyd is “vannie baie klein minwater ennie baie groot
grootwater” (22). Hierdie waarneming lei tot die konstruksie van landskap soos dit bestaan
het in ’n era wat onontginde terrein is in die (Suid-) Afrikaanse letterkunde, en op ’n wyse wat
uniek is as gevolg daarvan dat in die eerste persoon stem gegee word aan die belewing van
die oerlandskap deur inheemse mense.
Hierdie teks vertoon sekere ooreenkomste met die Amerikaanse skrywer Jane M. Auel
se Earth’s children-reeks. Die reeks bestaan uit ses boeke wat in die tydperk 1980–2011
gepubliseer is, en word beskou as een van die grootste suksesverhale in boekverkope in
die laaste dekades (De Villiers 2011:2; Brady 2011:6). Soos in Vuurklip fokus die vertelling in
hierdie reeks boeke veral op een jong meisie, genaamd Ayla, wat in ’n prehistoriese tyd tussen
grotbewoners grootword. Ayla is ’n jong meisietjie wanneer haar homo sapiens-familie in ’n
aardbewing in die Ystydperk sterf en sy word deur Neanderdals aangeneem. Hoewel Auel
skryf oor ’n heelwat meer onlangse tydperk as Heese, sowat 35 000 jaar gelede, en Auel se
verhaal in oer-Europa afspeel, is daar noemenswaardige parallelle te vind. Net soos Ama,
die eiesinnige jong vrou in Vuurklip wat graag die rol van haar stam se storie- en moetievrou
wil oorneem, beskik Auel se Ayla-karakter oor uitsonderlike vurigheid en individualisme, en
oor wonderlike gawes van geheue, taal en genesing. So ver as wat Ayla gaan, genees sy
siektes deur haar kennis van kruie. Op soortgelyke wyse as met Vuurklip word die leser van
die Earth’s children-boeke geboei deur helder beskrywings van prehistoriese stamlewe en
-avonture, en ingelyf in die oeroue leefwyse en gebruike van karakters wat hulle woning in
oorhangkranse en grotte vind. Albei verhale is gegrond op die skrywers se spekulatiewe
idees en vermoedens oor menslike vermoëns en interaksie baie duisende jare gelede (Glenn
2002:34). Literêr-histories is dit dus sinvol dat hierdie gesprek tussen (Suid-) Afrikaanse en
Amerikaanse letterkunde erken word.
Vuurklip is ’n waardevolle toevoeging tot die handvol literêre weergawes, in Afrikaans,
van die lewensomstandighede van inheemse mense in vroeë tye in ons land. Hier word
gedink aan tekste soos Eilande (Dan Sleigh), Pieternella van die Kaap (Dalene Matthee),
Die kremetartekspedisie (Wilna Stockenström), Een teen Adamastor (Francois Verster) en
enkele romans uit André P. Brink se pen: Houd-den-Bek, Die eerste lewe van Adamastor,
Bidsprinkaan en Philida. Hierdie artikel sal egter lig werp op betekenisvolle verskille wat
Vuurklip bied ten opsigte van genoemde historiese tekste, waarin tot dusver hoofsaaklik
gefokus is op die veelheid en kompleksiteit van menslikeverhoudingsituasies asook op die
sosiopolitieke effekte van ons antroposentriese bestaan.
’n Interessante kwessie wat hier vlugtig die aandag verdien, is die feit dat, hoewel Vuurklip
nie soos bogenoemde tekste op die koloniale geskiedenis van Suid-Afrika fokus nie, die
roman onwetend dalk wel verbande inhou met kolonialisme en kolonialistiese beskouings.
Die skrywer kan poog om, met haar situering van die romangebeure in ’n veel vroeër era,
aan die gesprekke, opvattings en lewensbeskouings van haar eie tyd te ontkom, maar dit
kan onderliggend wel meespeel in haar interpretasie en hantering van haar verhaalstof en
in die aanbieding in die roman. Dieselfde eietydse denkwyse kenmerk natuurlik ook die
interpretasie van die leser. Dus mag die vraag by lesers ontstaan of stemgewing nie dalk as ’n
moontlike vorm van koloniale toe-eiening in hierdie roman benut word nie. ’n Punt wat dikwels
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in hedendaagse debatte gestel word, is immers dat wanneer daar uit die perspektief van ’n
ondergeskikte mens – of, soos in Vuurklip se geval, ’n oermens – geskryf word, dit toe-eiening
van daardie mens se stem impliseer. As ’n teenargument sou egter met dieselfde stelligheid
beweer kon word dat, ten spyte van die aanklag, hierdie werkwyse die enigste manier is
om aan sekere mense stem te gee. As daar nie self die woord gevoer kan word nie, as
gevolg van ongeletterdheid, uitsterwing of wat ook al, word daardie stemlose bestaan immers
gerespekteer en onder die breër aandag van die publiek gebring deur skrywers soos Heese.
Daarom hoef die kwessie van stemgewing aan oerkarakters, soos dit in Vuurklip plaasvind,
nie uitsluitlik negatief beredeneer te word nie.
’n Vraag wat Bigell (2014:83) belangrik ag, is: Met watter doel vind die uitbeelding van
landskap op ’n spesifieke wyse plaas? Dit is hierdie vraag wat die prikkel verskaf het vir die
ondersoek wat volg, omdat die omslagontwerp van Vuurklip reeds, ondanks die verskillende
interpretasiemoontlikhede van die paratekstuele gegewens op die voorblad, vrae en gedagtes
loswoel rondom die mens en die groter geskape geheel en ook ’n vervloeiing van die rolle van
mens en natuur kan suggereer. Subjek en objek, oorheerser en oorheerste: wie of wat vertolk
watter rol in hierdie roman? Om vas te stel hoe die subjek- en objekrolle gevul word en verwissel
tussen die lewende en nielewende in Vuurklip, asook met watter doel dit gebeur, word gebruik
gemaak van ’n teoretiese benadering wat konsentreer op strategieë soos die uitdaag van die
tradisioneel aanvaarde, gesentraliseerde toestand waarin die mens hom bevind, en die lees
van ’n teks om die interaksie tussen menslike en niemenslike, asook tussen die lewende en
nielewende, te ontdek. Hierdie benadering heet die nuwe materialisme.
Die nuwe materialisme is ’n intellektuele beweging wat in die afgelope jare die aandag van
navorsers in ’n wye spektrum van dissiplines afdwing, veral in die geesteswetenskappe. Iovino
en Oppermann (2012:75) verwys na die renaissance van die nuwe materialisme wat volg op ’n
era waartydens materialiteit verwerp is as die resultaat van die sogenaamde linguistiese draai,
die beweging gegrond op die standpunt dat taal die werklikheid skep. In die literatuurstudie
word die “linguistiese draai” geassosieer met die postmoderne teorieë van poststrukturalisme
en dekonstruksie wat die literêre toneel die afgelope aantal dekades oorheers het, en waarin
’n abstrakte tekstuele siening van die werklikheid voorop gestel is (Barad 2003:801).5 Dié
rigting waarin genoemde postmoderne teorieë die afgelope dekades beweeg het, naamlik
om die klem uitsluitlik op abstrakte diskoersteorieë te laat val, hou in dat diskursiewe of
linguistiese fundamentalisme op die voorgrond gestel is. Relke (1999:322-33) waarsku dat
hierdie tendens lei tot ‘n verdeling tussen materie en die kulturele konstruksie daarvan en
dat, waar teks en tekstualiteit so sterk op die voorgrond gestel word, die materialiteit van
die omringende wêreld en van die mens self baie min of geen aandag ontvang nie. Haar
oortuiging is dat “the reintegration of material embodiment into theories of culture opens up
the possibility of exploring the limitations of current discourse theory and literary criticism”;
sy motiveer haar argument só: “Matter matters. I [...] became convinced that what’s missing
in Foucault, Lacan, and Derrida – founding fathers of postmodernist theory – is a structured
system other than the system of signs” (Relke 1999:288–9).
Een van die sleutelaspekte van die materiële draai, oftewel die ommekeer in die guns van
materialiteit, is dus die skerp reaksie teen die neiging in die postmoderne en poststrukturalistiese
denke om die wêreld te dematerialiseer tot linguistiese en sosiale konstruksies, in die
geloof dat die werklikheid en kultuur ’n sisteem van tekens is, oftewel ’n struktuur wat op
taal gebaseer is (Iovino en Oppermann 2012:76). Ook Campbell (1996:133–4) kritiseer die
werklikheidsbeskouing waarin abstraksie en tekstualiteit verhef word tot absolute gesag,
en bepleit ’n terugkeer na die fisiese, tasbare wêreld wat ons omring en na ’n teorie wat in
gesprek tree met en interaktief betrokke is by hierdie konkrete werklikheid, weg van abstraksie
en tekstualiteit. Hy sê, verwysend na voorheen genoemde postmoderne teorieë:
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Theory sees everything as textuality, as networks of signifying systems of all
kinds. Foucault sees an idea like madness as text, Lacan sees a human being
as a text; Derrida argues that everything is text in the sense that everything
signifies something else.6 But ecology insists that we pay attention not to the
way things have meaning for us, but to the way the rest of the world – the
nonhuman part – exists apart from us and our languages.
Ekokritici soos Cheryl Glotfelty (1996:xxiv) en Karen Barad (2003:803) stel baie duidelik wat
die kernbeswaar is teen die abstrakte teoretisiteit van Derrida en die poststrukturaliste: die
skeiding van teorie en die tasbare werklikheid bring mee dat die materialiteit van die mens
en die omringende wêreld feitlik geïgnoreer is en die vitaliteit van materie ontken word. Hulle
bepleit, net soos Campbell (1996:134), ’n terugkeer na ’n teorie waarin die belangrikheid
van die materieel tasbare werklikheid, wat interaktief inwerk op beide die menslike en die
niemenslike wêreld, erken word. Smith (2014a:756) beklemtoon die sin van hierdie pleidooi
as sy aanvoer: “Representasie en die produksie van kennis hang saam met die materialiteit
van dit wat geken word [...]. Ons bekom nie kennis deur buite die wêreld te staan nie; ons
weet omdat ons ván die wêreld is.” Smith vind hier aansluiting by die argument dat dit nie
net gaan oor die skeiding tussen objek en die voorstelling daarvan deur middel van taal nie,
maar oor die oppergesag van taal bo die materiële objek self, waardeur die inherente werking
van die materialiteit ondermyn is. “Taal is belangrik; kultuur is belangrik; diskoers is belangrik.
Maar hoe het dit gebeur dat taal meer betroubaar geword het as materie, dat wat ons oor
iets sê meer betroubaar is as die fisiese saak self?” Met hierdie vraag beklemtoon Smith
(2014a:755), soos ook Barad (2003:802), die waarskuwing wat Friedrich Nietzsche reeds
lank gelede uitgespreek het teen die foutiewe tendens om linguistiese strukture toe te laat
om die vorm van en ons begrip van die wêreld te bepaal. Die idee dat die menslike en die
niemenslike oor inherente eienskappe besit wat uitbeelding (in taal) voorafgaan, word deur
Barad (2003:802) benadruk as ’n metafisiese voorveronderstelling wat ten grondslag van die
teorie van uitbeelding lê.
Knickerbocker (2012:3) beskou die nuwe bewussyn van materialiteit as teenvoeter vir
postmoderne teorieë, waardeur die oormatighede van poststrukturele taalteorie ingekort
word. Barad (2003:801) meen eweneens dat ’n teenvoeter nodig is vir die radikale tendense
in postmoderne en poststrukturele denke:
Language has been granted too much power. The linguistic turn, the semiotic
turn, the interpretative turn, the cultural turn: it seems that at every turn lately
every “thing” – even materiality – is turned into a matter of language or some
other form of cultural representation.
Smith (2014a:752) wys egter ook op die waarskuwing van kritici soos Knickerbocker
(2012:3) en Evernden (1996:103) dat die oorreaksie op tekstualiteit deur ekokritiek politiese
omgewingsaksie beklemtoon terwyl dit tred kan verloor met die estetiese (en by implikasie
tekstuele en taalgerigte) ervaring. Smith (2014a:752) meen: “Ten spyte van bepaalde
tekortkominge bied ’n fokus op materialiteit en die objek ’n verruimende blik wat ’n belangrike
bydrae tot ekosentriese teorie lewer.”
Samevattend kan gesê word dat die ondersteuners van die nuwe materialisme poog om die
konkrete liggaamlike dimensie, asook nietweeledige objek-subjek-verhoudings, terug te bring
binne denkraamwerke. Dit behels die bevraagtekening en die opheffing van die dualisme
tussen die liggaamlike en die gees of denke, tussen taal en die materiële ding wat deur taal
verteenwoordig word, met as motivering die ekologie se aandrang op die erkenning van die
wyse waarop die natuur net soveel bydra tot ons konstruksie as mense as wat die tekens
wat vir natuur en plek instaan, dit kan doen (Smith 2014a:758). Dus verteenwoordig die
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nuwe materialisme ’n wegkeer van ’n uitsluitlik vertekstualiseerde werklikheidsbeskouing om
weer aandag te gee aan die fisiese materialiteit van die werklikheid – Iovino en Oppermann
(2012:76) verwoord dit as “focus(ing) attention on bodily experiences and bodily practices,
where ‘body’ refers not only to the human body but to the concrete entanglements of plural
‘natures’, in both human and more-than-human realms”.
Wat met hierdie ondersoek beoog word, is om Vuurklip te lees en te interpreteer met behulp
van die toepassing van leesstrategieë wat voortvloei uit die fokus van die nuwe materialisme.
Dit behels die toespitsing van die aandag op die wyse waarop die mens in hierdie roman as
deel van die geheel van materialiteit uitgebeeld word. Die doel van my fokus op materie en die
wisselwerking tussen die menslike en niemenslike in die roman is om die sin en waarde vas
te stel van hierdie spesifieke wyse waarop die mens weergegee word binne konteks van die
saambestaan van alle dinge. Wat word hierdeur vermag, in die sin dat nuwe of verruimende
perspektiewe op aspekte van landskap en landskapbeelding geopen word?
In die volgende afdeling word eerstens ’n bondige bespreking gebied van die belangrikste
teoretiese begrippe waarmee die nuwe materialisme werk. Daarna volg ’n toepassing van
hierdie teoretiese beginsels ten opsigte van die lees en interpretasie van Vuurklip.
2. Die nuwe materialisme en sy kernbegrippe
Oppermann (2013:71) sien die nuwe materialisme se beskouing van die konsep materie as
fundamenteel in die benadering tot ekologie as die saambestaan van alle dinge. By materie
word ingesluit “human and nonhuman bodies, organic and inorganic substances and forces”.
In ’n artikel waarin Smith (2014a:755) ondersoek instel na die nuwe materialisme in enkele
gedigte van Johann Lodewyk Marais, ’n baie deeglike studie ook ten opsigte van die teoretiese
agtergrond en terminologie van die nuwe materialisme, beskryf sy, in navolging van Alaimo
en Hekman (2008:1), materie as ’n meervlakkige konsep wat die materialiteit van sowel die
menslike liggaam as die natuurlike en nienatuurlike wêreld insluit en nie beperk word tot die
eng dualisme van natuur/kultuur, lewend/nielewend en menslik/niemenslik nie.
Beide Smith en Oppermann gebruik as riglyn Jane Bennett se idee dat om aan materie as
leweloos te dink, inherent problematies is en bydra tot die mens se houding van beheer
en verbruik. Dit laat die mens nie toe om ’n wyer spektrum niemenslike kragte om en in
homself waar te neem nie. Volgens Bennett (2010:121) is die menslike “material self” altyd
ineengevleg met die niemenslike: “One can invoke bacteria colonies in human elbows to show
how human subjects are themselves nonhuman [...]. One can note that the human immune
system depends on parasitic helminth worms for its proper functioning [...] to show how human
agency is always an assemblage of microbes, animals, metals, chemicals, [...] and the like.”
Haraway (2008:161) verwys na hierdie vermenging van diverse entiteite, beide menslik en
niemenslik, as “the partners in infoldings of the flesh”.
Die ekofilosoof Timothy Morton vertrek ook vanaf die standpunt dat alle materie, menslik en
niemenslik, interaktief verbind en dat ons nie enkelvoudige en onafhanklike wesens is nie,
maar “made of other things”. Hy verwys na die suurstof in ons longe, die kos wat ons liggame
verbruik; ook na die feit dat die mens byvoorbeeld 98% van sy genome met sjimpansees
en 35% daarvan met affodille deel (Morton 2010a:6). Hy sê: “Ecology is profoundly about
coexistence” (Morton 2010b:4). Die algemene siening van die natuur as iets daar buite – “in
the distance, under the sidewalk [...], preferably in the mountain, in the wild” (Morton 2010b:3)
– strook nie met sy siening van die natuur as ook binne-in die mens nie. Hy beskou mens
en natuur as een objek en meen dit is nodig dat ons onsself begin sien as deel van die
objek, as die objek self. Ons leef binne-in die objek; ons bevind ons in ’n massiewe, gedurig
veranderende objek waarin alle dinge saam bestaan. Hierdie gedagtes vorm deel van die
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teorie van die objekgeoriënteerde ontologie (object-oriented ontology), geskep deur Graham
Harman en verder ontwikkel deur Morton,7 waar dit as een van die kernargumente geld dat
Natuur en Materie (met hoofletters om die idee van vervreemding van of verwyderdheid van
die mens aan te dui) verwerp word (Morton 2011:165). Die objekgeoriënteerde ontologie,
wat op noue wyse met die nuwe materialisme skakel, beklemtoon ook die ommekering van
bepaalde rolle en posisies, spesifiek die rolle van subjek en objek. Die objek kry ’n sentrale
posisie; die stel van die mens se bestaan bo dié van niemenslike objekte word verwerp. In
hierdie standpunt ten opsigte van die gelykheid van objekverhoudings word antroposentrisme
sterk teengestaan (Morton 2011:165).
Binne die teoretiese raamwerk van die nuwe materialisme word die natuur nie gesien as ’n
passiewe sosiale konstruksie nie, maar eerder as ’n bemiddelende krag wat interaksie met en
verandering van ander elemente teweegbring, ook van die mens (Alaimo en Hekman 2008:7,
Smith 2012:892). Oppermann (2013:72) stel dit só:
The new materialists perceive nature as an active, signifying force; an agent in
its own terms [...]. Being thus liberated from its previous conceptualizations as
a blank, silent resource for the exploits of culture [...] nature is discussed as a
significant participatory force field in the entanglement of meaning and matter.
Die idee dat materie ’n mag van beïnvloeding (agentic power) uitoefen, ook oor die mens, lei
tot Bennett (2010:xvi) se beklemtoning van “the agentic contributions of nonhuman forces,
operating in nature, in the human and inhuman bodies” en dat “human agency has some
echoes in nonhuman nature – to counter the narcissism of humans in charge of the world”.
Saam met die idee van materie as vitale krag hoort ook Barad (2003:822) se voorstel dat
materie nie as vaste substansie gesien word nie, maar eerder as substansie in ’n intra-aktiewe
staat van wording. Vir Barad is materie “not a thing, but a doing, a congealing of agency [...],
a stabilizing and destabilizing process of iterative intra-activity”. Die proses van aanhoudende
intra-aktiwiteit is verantwoordelik vir die (voort)bestaan van materie en dit beklemtoon “die
lewende, wordende, vitale aard van materie” (Smith 2014a:755).
Iovino (2012:144) beskou die belangrikste aspek van samewerking tussen die nuwe
materialisme en die ekokritiek, wat deur Glotfelty (1996:xviii) gedefinieer word as “the study
of the relationship between literature and the physical environment”,8 as die klem wat beide
plaas op die noodsaaklikheid daarvan om die grense van die menslike te herdefinieer en om ’n
meer inklusiewe perspektief van aardse dinamika te ontwikkel. Volgens Iovino en Oppermann
(2012:79) stel die materiële ekokritiek twee maniere voor om die krag of werking (agency) van
materie te interpreteer. Eerstens kan gefokus word op die wyse(s) waarop die krag en werking
van materie of die natuur beskryf en uitgebeeld word: literêr, kultureel of visueel. Tweedens
kan die aandag val op die verhalende krag van materie om gestaltes of samestellings van
betekenis te skep wat saam en in interaksie met menslike lewe bestaan (Opperman 2012:79).
Op die begrip verhalende materie sal later uitgebrei word wanneer die vergestalting daarvan
in Vuurklip geïdentifiseer en bespreek word.
Wanneer die nuwe materialisme in die volgende afdeling as leesstrategie ingespan word,
impliseer dit ’n soektog na materialiteit: na die uitbeelding van gestaltes van fisies vervlegde
bestaan en interaktiewe verbintenisse van die lewende en dit wat tradisioneel as nielewend
gesien is, asook na voorstellings van die mag van handeling en beïnvloeding waaroor materie
beskik. Om aspekte van die nuwe materialisme in Vuurklip op te spoor, sal my aandag dus
gerig wees op die weergawe van verskillende vorme van interaksie tussen die menslike en
niemenslike, op die subjek-objekverhoudings in die teks en op die toekenning van rolle van
dinamiese aktiwiteit en beïnvloeding aan niemenslike karakters in die verhaal.
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Soos reeds gesê, is die sinvolheid van hierdie lees “vir natuur, vir materie, vir die wisselwerking
tussen fisiese substansies, beide menslik en niemenslik”, soos Smith (2014a:760) dit stel,
gekoppel aan ’n groter doel. Hierdie doel is om vas te stel watter antwoord die roman bied op
die kernvraag wat in Bigell (2014:85) se onlangse besinning oor landskap en die betekenis
daarvan gestel is, naamlik wat die motivering is vir die bepaalde voorstellingswyse van landskap
in ’n teks. My ondersoek behoort my dus te lei om ook te begryp watter waarde of verruimende
perspektief te vind kan wees in die spesifieke voorstellingswyse van die landskap – waar
landskap die mens se vormgewende proses ten opsigte van materiële elemente impliseer – in
Vuurklip.
3. Vuurklip gelees met die nuwe materialisme as teoretiese raamwerk
3.1 Die interafhanklike, interaktiewe saambestaan van alle dinge
In die poging om die materialiteit in Vuurklip raak te lees, word eerstens gesoek na die
wisselwerking tussen fisiese substansie, beide menslik en niemenslik, en biologiese liggame
waardeur skeidings tussen lewensvorme en materiële entiteite opgehef word.
Vroeg in die roman onthou Ama, jongvrou van die Walvisstam, die tyd toe sy in die “bloedskerm”
met die Grondgees9“gebind” is (27). In die tyd van haar “maanbloed” moes sy in die skerm bly
wat uitgevoer was met droë gras, maar saans moes sy uitkruip om die bloeddeurweekte gras
langs die skerm te begrawe. Ama beskou dit as ’n baie belangrike daad: “Dit is ’n offer aan
die Grondgees. Dit maak die plante sterk. Sonner die plante kan ons nie lewe nie” (28). Die
idee dat die mens se bloed opgeneem word deur plante om dit sterk te maak en dat plante
weer deur die mens opgeneem word ter versterking van homself, kan geïnterpreteer word in
direkte aansluiting by Stacy Alaimo se konsep van transliggaamlikheid (transcorporeality).
Iovino (2012:137) verstaan transliggaamlikheid as “the flow of substances across bodies,
reconfiguring the boundaries between the self and the environment, as well as between all
material substances in material contexts”. Alaimo (2010:2) verbind transliggaamlikheid met
“the interchanges and interconnections between various bodily natures”, met “movement
across bodies” en met “the material interconnections of human corporeality with the morethan-human world”. Die leser sou literêre vergestalting van hierdie konsep kon vind in die
toneel waar Ama die bondeltjies “bloedgras” in die sanderige grond toekrap terwyl sy die
voortvloeiende aard van fisiese substansie in die groot biologiese sisteem bedink: “Neem
hierie offer van bloed en maak daaruit nuwe lewe, bid ek. Altemit, dink ek, kan die Grondgees
sommer heelparty plante en diertjies maak, want ons het nuwe lewe baie nodig” (31).
Die idee van die vervloeiing van die sfere van die lewende en nielewende het vele gestaltes in
Vuurklip. Die mens word aan die einde van sy lewe “ingeasem” deur die Al (15, 99). Mens, plant
en dier leef vervleg en interaktief. Ama hoor: “Jy moet ammelee onthou die klere is ok ’n gawe
vannie Grondgees, want die bokke wei op die plante ennie plante is vannie Grondgees en
sonner die goeie gawes vannie Grondgees het die mense lankal afgedood” (97). Maouma, die
Moetievrou en Storievrou van die Walvisstam, gee deur haar verhale dikwels uitdrukking aan
die beginsel van transliggaamlikheid soos dit in Alaimo (2008:238) se vroegste teoretisering
daaroor gedefinieer word as “the time-space where human corporeality, in all its material
fleshiness, is inseparable from ‘nature’ and ‘environment’”. Ama weet sy is “’n kind vannie
Grondgees, soos allie mense op hierie aarde is” (226). Hierdie kennis is gegrond op Maouma
se vertellings, wat dit eerstens duidelik stel dat die mens materiële voortbrengsel uit die aarde
is, geskep uit “die stof vannie grond”, en tweedens in aanskyn geroep is om in die aarde se
behoefte te voorsien. Maouma vertel dat die Grondgees se eensaamheid gelei het tot die idee
om ’n mens te skep – “en hy sal ’n stem het en hy sal vir jou en met jou praat,” het die Groot
Gees verklaar (30).
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Vuurklip verbeeld ’n durende gesprek tussen die mens en die aarde. Natuurelemente van
tradisioneel nielewende aard, soos die son, “praat” met die mens in ’n sintuiglike wisselspel
waarvan Ama duidelik bewus is: “Die boomblare blink soos [...] liggies wat die Songees uitstrooi”
(301). Vitale handelinge soos die “strooi” van lig deur die son, die “speel” met wolke deur die
wind “se asem” (300) en die verheffing van die see se “stem” (301), wat alles deur Ama se
aandag vasgevang word, beklemtoon die interaktiewe teenwoordigheid van die niemenslike
in Vuurklip. Wanneer Klipman Ama in die Walvisgrot kom haal en hulle twee oordans na die
Visarende se grot, is daar weer eens vitale handeling van die niemenslike in “antwoord” op
Ama se vreugde: “[E]nnie Seegees skiller die lug rooi [...] voor hy innie water wegsak” (305).
Op ’n baie duidelike wyse ontvang Ama en haar mense boodskappe uit die “groot, groot omte”
(300) waarvan hulle deel is, byvoorbeeld dat daar beter tye voorlê: “Die Grondgees ennie
Reëngees ennie Songees, hulle lief hulle kinders. Hulle het weer kos gemaak, daar waar
dit op was” (293). Deur die uitbeelding van afwisselende handelinge tussen die mens en die
niemenslike word die wisselwerking op subtiele wyse in stand gehou.
Op hierdie punt lyk dit nodig om die ontsluiting van die roman met behulp van die teoretiese
beginsels van die nuwe materialisme vir ’n oomblik ter syde te skuif en aandag te gee aan wat
beskou mag word as ’n problematiese aspek in die uitbeelding van die karakters. Daar sou
geredeneer kon word dat Vuurklip gelees moet word saam met die ander Afrikaanse romans
oor die vroegste Suider-Afrikaanse periodes, byvoorbeeld Eilande van Sleigh en Brink se
slaweromans. Teen die agtergrond van hierdie verwagting sou kritiek kon ontstaan teen wat as
’n verromantiseerde voorstelling van diekarakters in Vuurklip beskou sou kon word, aangesien
hulle in ’n byna onproblematies eenvoudige verhouding met die natuur uitgebeeld word en
selfs aan die idee van die sogenaamde noble savage kan herinner. Dis egter belangrik om in
ag te neem dat Vuurklip se karakters wel ’n ruimtelike situering met die karakters in Sleigh en
Brink se romans deel, maar hoegenaamd nie die tydkonteks nie. ’n Konsep soos dié van die
edel(e) barbaar kan beswaarlik beskou word as van toepassing op Vuurklip, aangesien hierdie
geïdealiseerde konsep van “man uncorrupted by the influences of civilization” ontstaan het in
die 17de eeu en binne die konteks van Europese koloniseringspraktyke (Barzun 2000:43).10
Dit gaan in Vuurklip oor ’n era veel verder terug in die tyd, oor oermense van voorhistoriese tye
op wie terme uit die 17de eeu en die historiese konteks van kolonisering geen betrekking het
nie en oor wie se bestaanswyse daar selfs by die skrywer slegs vermoedens en spekulasies
kon bestaan. “Oermens”, die benaming vir die karakters wat deur die skrywer gebruik word
in haar “Aantekeninge rondom taal”, wat ná die slothoofstuk ingesluit is, word deur die HAT
(2009:768) verklaar as “natuurmense van voorhistoriese tye”. Uit die prominensie van die
gedagte van skakeling met die natuur in hierdie definisie word juis iets vermoed omtrent ’n
betreklik ongekompliseerde belewing van die mens-natuur-verbintenis.
In die beoordeling van die karakters in Vuurklip is dit van groot belang om kennis te neem van
die skrywer se versoek, in die slotaantekeninge van die roman, dat die leser die raad sal volg
wat Samuel Taylor Coleridge bied by die lees van onwaarskynlike verhale en wat hy noem
“the willing suspension of disbelief for the moment”. Heese (2013:346) doen ’n beroep op die
lesers van Vuurklip om hul skeptisisme tydelik op te hef: “Kom ons speel dis alles moontlik.
Dan vertel ek vir jou ’n storie.” Hambidge (2014:11) oordeel dat hierdie opheffing van ongeloof
juis goed werk in Heese se roman. Sy vergelyk die skrywer met ’n dirigent voor ’n groot orkes
wat “die bladmusiek ken en haar eie interpretasie gee van ’n bekende simfonie”. Hierdie aspek
dra, volgens Hambidge (2014:11), juis by tot wat sy beskryf as ’n boeiende vertolking van die
oerbron.
Iets van Morton (2010b:3) se siening van die mens en die natuur as een omvattende objek,
dus van die mens as binne-in sowel as deel van dié objek, vind weerklank in Ama se woorde:
“Die Groot Gees heers oor die lug wat oor die grond span en oor die hele omte waar ons
woon en oor die see en alles vannie see en alles wat onner die grond is” (29). Daarom leef
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die mense van die seestamme volgens die riglyne wat hierdie “omte” hulle bied: “En as mens
moet trek, oorlat die kos min word, moet jy loop met die strand langes, solat die sononner
aan jou eethand se kant is. Jy moet die sterre vannie afvlerk-een sawens die hele tyd voor
jou oë hou” (20). Daarom lê hierdie mense hulle neer by die “taboe” wat bepaal: “Jy mag nie
omdraai nie” (20). Hulle respekteer ook ander “taboes” wat die mens se interafhanklike plek
in die groter sisteem erken. ’n Walvis mag byvoorbeeld nie benut word sonder die ritueel van
die “offerdans” nie, want dit is die “dankbaardans” waarmee die mens die offer van die seedier
aanvaar (24).
Wanneer Klipman vir die sjamaan van die Walvisstam vra of ’n taboe ooit verbreek kan
word, antwoord laasgenoemde: “Dinge kan annerlik raak. So annerlik lat daar altemit besluit
moet word ...” (296). In hierdie antwoord is iets te vind van die gedagte wat ook in die
objekgeoriënteerde ontologie aangetref word, dat die mens hom, saam met alle dinge, deel
bevind van ’n massiewe, maar gedurig veranderende objek. Die geloof in die saambestaan met
die niemenslike op niehiërargiese vlak word verder verwoord in Sjamaan se finale antwoord
aan Klipman. Dis ’n antwoord in die vorm van ’n verhaal waarin die les wat ’n hiëna ten opsigte
van keuses leer, as riglyn vir Klipman se besluit kan dien (297). Wat voorgehou word deur
hierdie verhaal waarin ’n dierekarakter figureer, is dat die mens uit die dier se ervaring sou kon
put in een gedeelde skeppingsgeheel.
Nog ’n besonder duidelike demonstrasie van hoe die karakters in Vuurklip hulleself interpreteer
as interafhanklik deel van die geheel van materialiteit, word gevind in die assosiasie van elke
seestam met ’n spesifieke seedier of -voël. Die aard van hierdie voël of dier word deel gemaak
van die spesifieke stam se karakter, soos blyk wanneer Ama met Klipman “saamgebind” word
as “Ama vannie Visarende” (311), en met die arend leer assosieer deur die aanleer van die
Visarendlied:
[D]is ’n lied, sonner woorde, wat vertel van sweef, [...] ennie vang vannie vis,
ennie opswiep en klap vannie groot voël se vlerke. [...] Hierie lied lat jou sterk
voel, [...] jy sal nie skrik vir moeilikgeit nie, jy sal die moeilikgeit vasvat soos die
arend ’n vis innie water vasvat, en jy sal vlieg. (311)
Die toe-eiening van die eienskappe van die arend deur die mens en vir menslike situasies
herinner aan Morton (2010b:3) se siening dat die natuur nie iets daar ver of buite die mens
is nie; dis ook binne-in die mens. Tereg sien Klipman ook veel van ’n skilpad in Ama: “Nes jy
skrik, trek jy alles onner die dop in – kop, bene, alles” (314).
3.2 Dinamies handelende rol aan tradisioneel nielewende dinge toegeken
Die eerste bladsye van die roman verraai reeds die rol van aktiewe, kragtige handeling en
beïnvloeding wat aan die landskap toegeken word. Die leser vind hier die verhaal van die
oergebeure waartydens alle lewe op aarde, menslik en niemenslik, dramaties beïnvloed is.
’n Berg bars brandend oop, “spoeg die vuur hoog” en strooi kokende vuurklip wyd oor die
wêreld (15). Dit “brand die mense ennie diere, die grotes ennie kleintjies” (18). Die aslaag
wat ontstaan, bedek die wêreld “met ’n grootgroot karos” en skuif voor die son in; dit bring
koue en ys, “water wat so koud kry lat dit klip”, en alles wat nie doodgebrand het nie, word
“so koud, so koud, dit dood ok” (19). Die landskap word dus uitgebeeld as lewend en vitaal,
’n krag wat menslike en niemenslike lewe fisies beïnvloed sedert die vroegste tye. Iovino en
Oppermann (2012:80) sê: “Things have not only a natural and wild vitality, but even possess
proto-personal traits, thus exhibiting agentic power [...] able to unchain unexpected material
consequences in the world they share with humans and other nonhuman presences.”
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Die nuwe materialisme probeer nie slegs lig werp op die wyse waarop die materialiteit van
die natuurlike wêreld weergegee word in literêre tekste nie, maar ook op die verhalende krag
van materie self en op hoe materie as beïnvloedende mag self sy eie narratiewe ingrif in die
gees van die mens (Iovino en Oppermann 2012:83). Wanneer daar in Vuurklip beelde tot
stand kom van die berg wat “spoeg” wanneer “die kliphart diep in sy binneste” ontbrand (15),
en van die Songees wat uit verlange na die wêreld trane produseer wat “drup deur die (rook)
wolk en dit word ys” (19), is die materiële wêreld self die skepper van die verhaalgebeure. Die
natuurmagte en -elemente is hier, in Iovino en Oppermann (2012:81) se terme, produseerder
van die teks van ’n eie materiële verhaal van onvoorspelbaarheid. In Maouma se oorlewering
tree die mens terug en word eerder herken as die verhaalde, sy gees op duidelik wyse omskep
deur die impak van die niemenslike. Eeue later het hierdie natuurhandelinge steeds so ’n
groot teenwoordigheid in die gees van die groepie uit die Walvisstam wat rondom Maouma
saamhurk dat hulle herhaaldelik “Aieeeee!” kerm by die gedagte aan die enormiteit daarvan.
Hulle kan maar net verlig “Ahê” prewel by die besef dat hulle voorouers, die mense aan die
see se kant van die Groot Berge, “uitgesoek (is) om die asem te hou” (19), want “baie mense
het afgedood, baie, baie” (18).
Vuurklip illustreer dus op unieke wyse die konsep van verhalende materie – van die materiële
objek as dinamies teenwoordige wat die narratief oorheers. Die woedende berg, die kokende
vuurklip, die “wit klipwater” wat alles oordek (18, 19) is kragtig werksame materiële substansies
van niemenslike aard wat hulleself in Maouma se vertelling projekteer as tekstuele vorme
van materie en wat die skeppers van hulle eie verhaal word in die materiële verbeelding van
die menslike oorleweraars. Materiële verbeelding11 is ’n konsep wat Iovino en Oppermann
(2012:81) gebruik in hulle verwysing na hoe die mens se verbeelding geboetseer word deur
grootse natuurmagte wat die saambestaan van menslike en niemenslike lewe binne die
prosesse van evolusie tot verhaal maak. In Vuurklip vind nielewende materie op fassinerende
wyse gestalte as ’n mag wat alle menslike pogings uitdaag om die beheer daaroor te vind,
’n onsterflike “karakter” in wisselwerking met menslike figure en ’n vitale krag ingegrif in die
lewens en legendes van die mense tot wie se geheues dit steeds terugkeer, sodat hierdie
mense leef in ooreenstemming met die orde wat deur die mag daarvan bepaal is.
Nog ’n belangrike heenwyser na die dinamiese en handelende aard van materie in Vuurklip
is die identifiseerbare “stem” wat aan nielewende dinge gekoppel word. Die mense in die
seestamme is bekend met die stem van die Seegees wat hulle aan die einde van die lewe
“roep” (99, 278, 330). Hierdie stem is binne hulle religieuse belewing ’n kragtige gegewe
waarop Ama met ontsag reageer. Wanneer sy tweelingbabas kry en besluit om een te hou
in plaas van om albei, volgens die gebruik van die stam, aan die Seegees te offer, erken sy:
“Ek bang elke dag lat die Seegees haar sal roep” (278). Sy probeer onderhandel: “Ek het vir
die Seegees geblo [...]. Ek het ’n offer geblo” (287). Verdere erkenning aan die invloed van
die niemenslike oor die mens word gegee in die ritueel van die “geboredans”, waartydens
die Grondgees se seën oor Ama se oorgeblewe baba gevra word: “Hou haar veilig [...]. Keer
gevare van haar af weg” (289). Uiteindelik moet Maouma antwoord op die “stem” van die
Seegees en haarself in die golwe werp as offer in die plek van die baba wat behou is (336).
Die “stem” en verhewe (persoons)aard wat in Vuurklip toegeken word aan die aarde, son, maan
en natuurelemente om hulle te vereer as die Grond-, Son-, Maan-, See-, Reën- en Windgees,
is demonstrasie van animisme, oftewel die religieuse praktyk om ’n siel toe te ken aan dinge
wat groter beleef word as die mens. Volgens Booyens (1984:108) is die personifikasie van die
son, maan en reën praktiese voorbeelde van die animisme wat die religieuse belewing van
die Khoisan12 kenmerk.13 In hierdie praktyk is baie vroeë aanduidings opspoorbaar van die
lewensbeskouing wat ook ten grondslag lê aan Iovino en Oppermann (2012:82) se uitspraak,
binne die konteks van die materiële ekokritiek, dat die vermensliking van natuurelemente nie
aanduidend is van antroposentriese en hiërargiese beskouing nie, maar dat die doel eerder
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kan wees “to stress the agentic power of matter and the horizontality of its elements and [...]
reveal similarities and symmetries between the human and nonhuman”.
In die religieuse ervarings van Ama en haar mense sou daar, buiten die vermenging van die
natuurlike en bonatuurlike,14 ook meermale demonstrasie gevind kon word van die beginsel
wat Alaimo binne die denkraam van die nuwe materialisme transliggaamlikheid noem, “the
material interconnections of human corporeality with the more-than-human world” (Alaimo
2010:2). Daar word aan Ama verduidelik dat babas se ontstaan gekoppel is aan die stand van
die maan (231); die mens vervloei ná sy afsterwe uiteindelik weer met die natuuromgewing.
Dit gebeur ten opsigte van die gees (“Daai asem is nou weg na die groengroen velde waar
daar kuddes bokke loop” (118), maar ook op liggaamlike vlak. Wanneer Ama se broer, Moro,
deur die Seegees ge-“roep” word, vra Sjamaan die Seegees om die gestorwene weg te voer
en op te neem as deel van die see, “solat die diere vannie see sy liggaam kan verteer. [...]
Solat sy oë skulpe word, sy gebeente rotse, solat hy helemal [...] een (word) met die wêreld
vannie see” (117). In hierdie oermense se geloof omtrent die ontstaans- en afskeidsmomente
van die mens vind ons vroeë manifestasie van Alaimo se idee van die verwisselbaarheid
van en die deurdringbare grense tussen die menslike liggaam en die materiële natuurwêreld.
Die leser herken herhaaldelik in Vuurklip situasies wat verbindbaar is met die beginsel van
“the porosity of human and nonhuman realms” en “the interchanges between human and
nonhuman bodily natures” (Tuana 2008:188, 213).
’n Selfs kragtiger voorstelling van die tradisioneel lewelose as dinamies en handelend word
in Vuurklip gevind wanneer natuurelemente “reageer” op Ama se vrypostige gedagte dat haar
“herd-man”, met al sy planne om klip tot werktuie te omvorm, “die owerste van klip” is (318).
Die volgende dag bars ’n storm los waarin Ama groot woede lees: “Ennie Windgees word [...]
wreed. [...] ruk en pluk en klap [...]. Hier kom ’n hele boom, wortels en al!” (321). Die elemente
span uiteindelik saam: “Nou maak die Windgees ennie Reëngees saam amok. Dis die manreën
wat uitstort [...] en hard met sy voete stamp op die sand ennie grond [...]. Die Windgees huil
’n skree-huil sonner ophou ...” (321–2). Die personifikasie in Ama se beskrywing gee weer
gestalte aan die belewing van die horisontale verhouding tussen die menslike en niemenslike;
daarin is aanduidings te vind van Oppermann (2013:71) se idee van materie – “human and
nonhuman bodies, and organic and inorganic substance and forces” – as ’n aktiewe krag. Die
effek van dinamies handelende materie op die mens word op direkte wyse vergestalt in Ama
se berou oor haar hovaardige gedagtes in verband met Klipman se gesag oor klip en vuur:
“Altemit moet ’n mens nooit dink jy is owerste van iets nie” (318). Finale vernietiging van die
illusie van die mens se gesag oor niemenslike en nielewende dinge word uitgebeeld deur
die romangebeure van ’n vernietigende natuur-“reaksie”: die storm bou op tot ’n tornado, die
“woedende waterboom” wat uit die see voortstorm oor die strand en wat rotse en bome op“suie”, op-“slurp” en op-“sluk” (323). Ama wonder beangs: “Sal daar nuwe berge opgestapel
word [...], sal daar vlaktes gelykgeveeg word, sal daar weer klowe oopskeur?” (322). Met
hierdie natuurhandelinge word die konvensionele subjek-objek-verhouding omgekeer; dit blyk
onteenseglik dat die nielewende se stem dié van die mens oorheers. Die opheffing van die
mens (subjek) se sentrale posisie is een van die kerngedagtes van die objekgeoriënteerde
ontologie, soos dit in afdeling 2 bespreek is, en daardeur word ’n verbintenis van respek met
die niemenslike (ontdaan van die objekrol) beklemtoon.
In Vuurklip word die idee van menslike gesag uit die staanspoor bevraagteken. Daar is
van meet af die uitgesproke besef van die mens se ondergeskikte rol in die geskapenheid:
“Sonner die Songees kan ons nie” (19). Die mens in hierdie objekrol, vol respek en ontsag ten
opsigte van die nielewende, handelende dinge in die natuurwêreld, word in verskeie rituele
uitgebeeld. In die oorgangsritueel waarmee Ama se lewe as jongvrou ingelei word, bied sy
die aarde haar bloedoffer en vra sy die Grondgees om die aanvaarding van haar as jongvrou,
want “Die Grondgees wil nie elke meisiekind het wat in ’n skerm bly nie” (28). Met Ama se

82

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

huiwerige gedagte: “Mag ek hier is?” (28) lê sy haar neer by die groter gesag in die kosmos,
kort voordat sy ook haar interafhanklike betrokkenheid verklaar ten opsigte van die aarde “wat
alle lewe voed”, hoopvol dat daar nuwe lewe uit die offer van haar bloed sal voortkom (31).
In dieselfde gees van dankbaarheid geskied die wyding van Ama se baba aan die aarde: “[H]
ier is die kleinste van ons kleintjies, die nuutste gawe vannie Grondgees wat ons ontvang
het” (288). Hierdie kind word op vertrouende wyse in die sorg van die Grondgees geplaas:
“Seën vir Iba vannie Walvisstam. [...] Hou haar veilig innie skuilings, hou haar veilig oppie
trekroetes” (288–9).
Die klinkklaarste demonstrasie van die ervaring van die ondergeskikte mens en van die
kragtige invloed van die niemenslike in ’n aktiewe rol word gevind aan die einde van die
roman, nadat Maouma die “gruulike ding” gedoen het om een van Ama se tweelingbabas
te spaar (274). Dit impliseer die verbreking van ’n “groot taboe”, aangesien tweelinge in die
seestamme volgens tradisionele geloof die see toekom. Maouma se “bloruil” aan die Seegees
behels dat sy uiteindelik haarself afwerp van die staanplek hoog teen die krans, waar die
offers gebring word, en dan deur die see weggesleep word, die dieptes in (336–7).
4. Gevolgtrekking
Met die aanvang van die bestudering van die roman is gevra: Wat word vermag deur die
besondere wyse waarop landskap hier deur subjektiewe menslike ervaring en vormgewing
uit materiële elemente tot stand kom? Die antwoord lê in die kragtige bydrae wat hierdie
uitbeeldingswyse kan lewer tot die kweek van ’n bewustheid van en ’n sin vir skakeling met
die materiële wêreld. Deur die teoretiese raamwerk van die nuwe materialisme te betrek in die
bestudering van die roman, is ’n helder blik gevind op die uitbeelding van die vitale, aktiewe
en interaktiewe aard van materie; verder ook op die literêre vergestalting van die ommekeer
van die tradisionele subjek-objek-posisies om die verheffing van die mens se bestaan bo dié
van niemenslike objekte te verwerp.
Wanneer Vuurklip met behulp van die teoretiese beginsels van die nuwe materialisme ontsluit
en beskryf word, illustreer die roman ’n klemverskuiwing vanaf ’n geobjektiveerde beskouing
van die niemenslike wêreld (voortspruitend daaruit dat menslike interaksie met die natuur se
lewende en nielewende entiteite tot niet gaan, sodat ons bykans nie meer daaraan kan dink
as lewend en handelend nie) na ’n beskouing wat voorsiening maak vir die bewustheid van ’n
lewende materialiteit, waarby die mens interaktief betrokke is en waarvan hy fisies deel is. Die
perspektief op die niemenslike en nielewende elemente rondom ons wat in Vuurklip uitgebeeld
word, stel die leser in staat om na die narratief daarvan te luister, die rol van die menslike self
te verstaan binne ’n groot, interaktiewe geheel van objekte. In ons tyd het so ’n denkskuif groot
waarde, gegewe die waarskuwings dat die begrip natuur toenemend gestroop voorkom van
alle lewe en as sodanig ’n leë abstraksie of leë spasie geword het, slegs daar vir die mens se
benutting en om daaraan betekenis toe te ken soos dit die mens self pas (Smith 2014a:757,
Alaimo 2010:1). Vooraanstaande literatuurkritici op internasionale vlak maak melding van
die kommerwekkende verskynsel dat die gegewe van die druk waaronder die aarde se
lewensonderhoudende sisteme verkeer, steeds so ’n geringe impak op die literatuursisteme
het. Dit wil voorkom of vakkundigheid steeds akademies en teoreties ingestel bly “in the sense
of scholarly to the point of being unaware of the outside world” (Glotfelty en Fromm 1996:xv).15
Ons staan gekonfronteer met die vraag: “Het dit nie tyd geword dat ons literatuurteoretiese
uitgangspunte in voeling kom met die tasbare werklikheid wat ons as mense omring nie? [...]
(O)m die onaantasbare uit te daag deur die tasbare en om [...] die sentrale posisie van die
mens te bevraagteken nie?” (Smith 2014b).
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Literêre werke waarin objekgesentreerde waarneming en ingesteldhede in die plek van
menssentriese beskouings geïllustreer word, laat die leser wéér kyk en nuut kyk; “omgekeerd
word die mens luisteraar, aan die rand, wat die stem van die natuurlike wêreld raak hoor”
(Smith 2014b). Dit maak ’n teks soos Vuurklip betekenisvol, want waar die hart en verstand
aangeraak word en die denke omgekeer word of in beweging gebring word, het ’n verskil
reeds ingetree – op watter geringe vlak ook al. Die ideologie van afsonderlikheid, wat ’n kiem
dra van ekologiese geweld, onkunde en selfs vernietiging, kan plek maak vir “’n ideologie van
wisselwerking, insluiting, saambestaan en vervlegting [...] met die dinge om ons waarvan ons
deel is” (Smith 2014a:770).
As gevolg van die kragtige wyse waarop die narratief in Vuurklip die verbeeldingsaandag
na materiële dinamika lei, word die moontlikheid in die hand gewerk van ’n betrokkenheid
by die wêreld op ’n heeltemal ander manier as in vorige Afrikaanse tekste waarin die
lewensomstandighede van ons vroeë, inheemse mense binne die verhoudings- en
sosiopolitieke konteks van ’n antroposentriese bestaan belig is. Vuurklip bring tydige en
welkome insig ten opsigte van die allesomvattende materiële dimensie van ons bestaan.
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Eindnotas
Vroeër het ook ander kinderboeke uit haar pen verskyn: Die Pikkewouters van AmperStamperland (1983), The box kite summer (1984), Avonture in Amper-Stamperland (1985) en
Ons geheim (1993).

1

In die slotaantekeninge van die roman, “Aantekeninge rondom taal”, verduidelik Heese dat
die besluit om slegs eerstepersoonsvertellers in die roman te gebruik, voorafgegaan is deur
die veronderstelling dat die karakters in daardie era reeds taal magtig geraak het – ’n betreklik
gesofistikeerde taal wat ook abstrakte begrippe kon hanteer. Sy verduidelik verder hoe
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haar aannames omtrent die taalvermoë van die karakters in Vuurklip gesteun word deur die
jongste argeologiese navorsing. Op sinvolle wyse verklaar sy die gebruik van die spesifieke,
“annerlike” taalgebruik wat in Vuurklip aangetref word en op watter wyse sy uit Anton Prinsloo
se Annerlike Afrikaans geput het, maar ook self geïmproviseer het ten opsigte van die skep
van ’n taalvorm en woordeskat wat geloofwaardigheid aan die karakters en hulle era sou
verleen (Heese 2013:343–6).
Die terme landskap en plek word dikwels teoreties verbind. Darian-Smith (1996:3) verklaar
dat ruimte getransformeer word tot plek en geografiese terrein tot landskap deur “the cultural
process of imagining, seeing, historicizing and remembering”. Erwin Straus (in Raes 2003:313)
stem saam: geografiese ruimte het volgens Straus te doen met ’n gesistematiseerde en
geslote waarneming. Dit is ’n homogene ruimte, soos aangetref op ’n kaart, waarin geen
enkele punt meer waarde het as ’n ander nie, en waargeneem vanuit ’n objektiewe oog. As
waarneming oorgaan tot gewaarwording ten opsigte van die geografiese ruimte, is daar sprake
van die skep van plek of landskap (Raes 2003:313–40). Ook op die gebied van die ekokritiek
word plek op dieselfde wyse as landskap gedefinieer. Lawrence Buell, ’n toonaangewende
ekokritikus, sê: “Place is succinctly definable as space that is bounded and marked as humanly
meaningful through personal attachment, social relations, and physiographic distinctiveness
(Buell 2005:145). Oscarson (2010:10) sluit by Buell se siening aan wanneer hy verwys na die
produksie van plek as interaksie tussen menslike ondervinding, emosionele verbondenheid
en materiële omgewing.
3

Die kwessie van stemgewing aan die oermense in Vuurklip verdien hier aandag. Die keuse
van ’n eerstepersoonsverteller sou bevraagteken kon word op grond van die subjektiwiteit
van hierdie vertelvorm met behulp waarvan die verteller duisende jare later aan die gebeure
in die roman gestalte probeer gee. Die gebruik van ’n bepaalde perspektief en vertellerstem
berus uiteraard by die oordeel van die skrywer en Heese laat blyk dat sy wel die vertelsituasie
goed oorweeg het voordat sy teen die derdepersoonsverteller besluit het. In “Aantekeninge
rondom taal” agterin die roman verwys sy na die Amerikaanse Earth’s children-reeks, wat
sekere ooreenkomste met Vuurklip toon, en waarin die skrywer, Jean Auel, “kort-kort as
derdepersoon-alwetende verteller groot hompe wetenskaplike inligting op die leser af(laai)”
(Heese 2013:344). In ’n onderhoud met Botha (2013b:8) beklemtoon Heese: “Ek wou nie dat
’n derdepersoonsverteller tussen die karakters en die leser kom staan nie.” Die keuse om in
die eerste persoon stem te gee aan haar karakters is gemaak selfs ten spyte van die groot
uitdaging wat dit meegebring het om vir hierdie karakters dan ook ’n gepaste taalvorm te moet
skep, asook die navorsing wat hierdie proses sou verg ten opsigte van die oorsprong van taal
(Botha 2013b:8; Hambidge 2014:11). Die gebruik van die eerstepersoonsverteller in Vuurklip
blyk dus ’n goeddeurdagte besluit te wees.

4

Teoretici wat fokus op die krag van taal om die werklikheid te skep, eerder as dat taal beskou
word as ’n weerspieëling van die werklikheid, is onder andere Julia Kristeva, Luce Irigaray en
Michel Foucault.

5

Smith (2014a:758) verduidelik: “Vanuit die nuwe materialistiese teorie word geredeneer dat
as Derrida in sy seminale stelling ‘there is nothing outside the text‘ argumenteer dat alles teks
is, in die sin dat alles na iets anders verwys, hy daarmee bedoel dat die konteks en alles wat
buite die teks lê, deel van die teks is. Die teks verwys voortdurend na iets anders as deel van
’n netwerk van verwysende sisteme.” Ekokritici beklemtoon egter die natuur se bydrae tot ons
konstruksie as mense en beskou die wêreld as veel groter en ouer as ons normale persepsie
daarvan. Campbell (1996:133) beskou Foucault se siening in The order of things dat die mens
as sentrum van intelligensie en gees derhalwe ook die sentrum van waarde is, as ’n historiese
siening wat aan die verdwyn is. Ons is lede van en landbewoners op aarde, deelnemer en
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waarnemer binne die eeue oue kontinuum van alle dinge, nie heersers van die planeet nie
(Smith 2014a:758).
Die tekste waarin Morton Harman se teorie oor die objekgeoriënteerde ontologie (object
oriented ontology) verder ontwikkel, is onder andere Ecology without nature (2007) en The
ecological thought (2010).

7

Buell (1995:7) voeg ook ’n etiese dimensie tot die definisie van ekokritiek toe wanneer hy dit
omskryf as “the study of the relationship between literature and the environment conducted in a
spirit of commitment to environmentalist praxis”. Everitt (2005:59–60) doen dieselfde wanneer
sy Douglas Livingstone se poësie vanuit ekokritiese perspektief benader en ekokritiek in haar
“working definition” beskryf as “an analysis of literature’s expression of humanity’s place on
Earth, our oikos or home”. Wat gesuggereer word, is ’n etiese element in die mens se posisie
ten opsigte van die aarde.

8

In die lys van karakters voorin die roman verskyn daar, naas die teenswoordige karakters
en die voorouers, ook die geeste: die Groot Gees, die geeste van die hemelliggame (son
en maan), asook dié van die grond, see, reën en wind. Hierdie karakterlys weerspieël die
animisme wat die religieuse belewing van die Khoisan kenmerk, volgens Booyens (1984:108)
en Parker (2002:42). (Raadpleeg ook eindnota 12 verder aan oor die benaming van die Kaapse
inheemse groepe.) Booyens (1984:108) noem die personifikasie van die son, maan en reën
praktiese voorbeelde van animisme, oftewel die godsdiens wat aan dinge groter as die mens
’n siel toeken. Parker (2002:42) voeg by dat die San binne hulle tradisionele geloofsbelewing
ook aan sekere diersoorte ’n gees of siel toeken – byvoorbeeld aan die eland, wat as ’n
spesiale boodskapper uit die geesteswêreld beskou word.

9

Die benaming “good/noble savage” is die eerste maal gebruik in die konteks van berisping
van die Europese beskawing in die tyd van hewige stryd, die sogenaamde savage wars, wat
gevoer is ter uitbreiding van die grondgebied vir die Christelike geloof. Dit hou direk verband
met die Europese skuld ten opsigte van kolonialisme, byvoorbeeld oor die behandeling van
die Indiaanstamme in Amerika deur die Spaanse veroweraars in die 17de eeu. Die konsep
kom voort uit die lofprysing wat ontstaan het vir die eenvoudige leefwyse van die destydse
inheemse Amerikaanse bevolking en die idealisering van die “wild-but-good-man who lives
with the animals” (Barzun 2000:43).

10

Iovino en Oppermann (2012:81) benut die term materiële verbeelding in navolging van
Gaston Bachelard wat dit gebruik om te beskryf hoe die materiële wêreld deur literêre skrywers
en wetenskaplikes verbeel word. Volgens Bachelard in die Franse teks La Terre et les rêveries
dela volonté word die verbeelding self dikwels geboei of bekoor deur die wêreld wat dit verbeel,
dus dui materiële verbeelding die snypunt aan tussen “the materiality of imagining and the
imagination of the material” (Iovino en Oppermann 2012:81).

11

Oor die gebruik van eiename vir die Kaapse inheemse groepe duur daar steeds ’n debat voort.
Nienaber (1989:7) grond sy verduideliking van die versamelnaam Khoisan wat vir die Khoi- en
Sangroepe gebruik word daarop dat beide groepe die sprekers van klaptale is, ’n “olyfkleurige
gelaat” het en kleiner van gestalte is as swart mense. Volgens Sleigh (2005a:12, 2005b:15) is
die benaming Khoisan egter nie korrek nie, aangesien nie een van die twee groepe (die KhoiKhoi of die San) fisiologies as ’n eenheid gekategoriseer kan word nie. Die inheemse groepe
van die mees suidelike streke in Afrika (die omgewings van die Kaap en Groot Karoo) word
volgens Sleigh die beste in ekonomiese terme en volgens hulle produksiestelsels beskryf:
seeversamelaars (strandlopers), herders (veebesitters) en jagversamelaars-struikrowers. In
Vuurklip word verwys na die “land- en seestamme” aan die suidkus van Afrika en na ’n tydperk
veel vroeër as wat vir Sleigh moontlik sou gewees het om in sy argivale studies te betrek.
Daarom kan die verklarings vir die gebruike van hierdie mense slegs losweg gebaseer word
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op navorsing oor die sogenaamde Khoisan, wat afstammelinge van die see- en landstamme
in Vuurklip moet wees, en is hier geen beslissing oor die gebruik van die benaming Khoisan
nodig nie.
Enige verbande tussen die oermense van die roman en die vroegste inheemse groepe
van die suidelike streke in Afrika, soos laasgenoemde se leefwyse gedokumenteer is in die
historiese bronne wat die navorser benut, is uiteraard spekulatief. Ook mag inligting wat in
die 20ste eeu uit argivale studies opgeteken is oor Suid-Afrika se inheemse groepe uit ’n veel
vroeër era (byvoorbeeld deur Nienaber, Lategan en Parker – die bronne waarvan die navorser
gebruik maak), na die benutting van twyfelagtige stellings lyk.

13

Wanneer historiese bronne betrek word, aangesien die moontlike bestaan van die verbeelde
mense en hulle verbeelde optrede hierin bevestig word, impliseer dit geen poging om aan
die verbeelde romankarakters ’n werklikheidsaard te probeer gee nie. Die historiese bronne
word bloot gebruik om die konteks waarbinne die karakters sou kon bestaan het, effens meer
voorstelbaar te maak en om iets van die sinvolheid van die leefwyse en optrede van die
verbeelde karakters in Vuurklip te illustreer, al is die verbande tussen hulle en die Khoi en/of
San vaag en berus dit op bespiegeling.
Wat hier van groot belang is, is die skrywer se openlike verklaring ten opsigte van die
onwaarskynlikheid van die verhaalkarakters en hulle optrede. Sy stel dit byvoorbeeld
duidelik dat haar aannames oor die taalgebruik van die karakters in Vuurklip spekulatief is
(“Aantekeninge rondom taal”, 343–6) – sy “vervaardig” die unieke taalgebruik van hierdie
mense en skep woorde waarvan die betekenis “hopelik uit die konteks blyk” (345). Sy gee
selfs toe dat “verskillende lesers verskillende woorde onoortuigend (mag) vind” (346). Daarom
haar beroep op die lesers en hulle “willing suspension of disbelief for the moment” (346). Die
slotwoorde in “Aantekeninge rondom taal” is immers: “Kom ons speel dis alles moontlik. Dan
vertel ek vir jou ’n storie” (346).
In navorsing oor die geloofs- en rituele lewe van sowel die San- as die Khoigroepe word
beklemtoon dat die skeidslyn tussen die natuurlike en die bonatuurlike, of wat Westerlinge
as bonatuurlik sou beskou, vaag is (Booyens (1984:107–13); Lategan (1981:34–7); Parker
(2002:42); Wannenburgh (1984:53)).

14

Smith (2014b) gee toe dat literêre sisteme, beide plaaslik en internasionaal, ’n toenemende
belangstelling in omgewingskwessies toon, maar argumenteer dat ekokritiek steeds nie een
van die groot rigtingwysers in die literatuurstudie is nie. Wat die Afrikaanse letterkunde betref,
ontbreek die bewustelike ontginning en aanwending van ekokritiese wetenskapsbeginsels in
die literatuurbeskouing en teksontleding nog grootliks. Daarmee ontken Smith (2014b) nie dat
natuursentriese tekste reeds van die vroegste tyd af deel vorm van ons literêre korpus nie. Sy
verwys onder andere na Eugène Marais se sterk natuursensitiewe stem en die beoefening
van die plaasroman waarin daar oor dekades heen gefokus is op kwessies oor grond, identiteit
en ideologie. Dis vir Smith (2014b) egter duidelik dat ekokritiese ondersoekmetodes wat
verruimend kan inwerk op die huidige literatuurteoretiese klimaat in die Afrikaanse letterkunde,
weinig aandag geniet.
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Dis net ’n film: Bernard Stiegler se
tegnoteologiese, rolprentmatige geloof
Johann Rossouw
Johann Rossouw, Departement Filosofie, Universiteit van die Vrystaat

Opsomming
In hierdie artikel word die breë argument van Bernard Stiegler se derde vername werk, band
drie van sy Tegniek en tyd-trilogie (1994, 1998, 2001), in Engels vertaal as Cinematic time
and the question of malaise, ontleed. Waar ek Stiegler se tegno-antropologie in band een
van sy Tegniek en tyd-trilogie en sy teologie van skrif in band twee van die trilogie in twee
vorige artikels behandel het (Rossouw 2013 en 2014), word in hierdie artikel ingegaan op
hoe hy in die lig van sy tegno-antropologie in band drie van sy trilogie sy diagnose van die
patologieë van die Westerse moderniteit verder ontwikkel en sy gedagtes oor ’n kuur in groot
besonderhede met verwysing na die onderwysstelsel uitwerk. In die proses word stilgestaan
by ’n aantal sleutelkonsepte van Stiegler, insluitend die rolprentmatige aard van die bewussyn,
aanneming, die Amerikaanse politiek van aanneming, en so meer.
Vervolgens word my twee kritiese argumente teen Stiegler, waarvolgens sy filosofie eerstens
’n tegnoteologie geskoei op die omwerking van (Christelike) teologiese motiewe is, en
tweedens histories problematies is, verder in hierdie artikel ontwikkel. Deur dan inderdaad in
hierdie artikel op sodanige omwerkings te wys, poog ek om in aansluiting by my vorige artikels
aan te toon dat sy filosofiese diskoers gelegitimeer word deur ’n omwerking van dieselfde
(Christelike) teologiese motiewe wat dit na bewering kritiseer as deel van die sogenaamde
metafisika. Hiermee word aansluiting gevind by die skool van die teologies-filosofiese kritiek op
die Westerse moderniteit waartoe denkers so uiteenlopend soos Leo Strauss, Eric Voegelin,
Karl Löwith, Ivan Illich, Charles Taylor, John Milbank en andere bygedra het.
Trefwoorde: aanneming; Amerikaanse politiek van aanneming; Bernard Stiegler; Edmund
Husserl; Immanuel Kant; moderniteit; performatiwiteit buite alle bewussyn; rolprent;
rolprentmatige aard van die bewussyn; televisie; tegnoteologie; teologies-filosofiese kritiek;
Westerse moderniteit
Abstract
It’s only a film: Bernard Stiegler’s techno-theological cinematic faith
In this article the broad argument of Bernard Stiegler’s main third book, volume three of his
Technics and Time-trilogy (1994, 1998, 2001), translated into English as Cinematic time and
the question of malaise, is analysed.
In section 1 I recount Stiegler’s formalist argument as to why and how cinema and television
came to displace the printed word as the dominant mnemotechnology. I begin with the
Husserlian part of Stiegler’s formalist argument according to which the film mechanically
reproduces the cinematic nature of consciousness as we see it in the ongoing selection made
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in the “live filming” of lived experience in the primary retention, as well as in the “editing” into
a coherent film from the “footage” of memory during the secondary retention. Moreover, both
the primary and secondary retentions depend on the selection (“filming” and “editing”) criteria
supplied by the tertiary retention, that is, by the memories that have been transmitted to and
adopted by me – my past that I have not lived.
Then I move on to the Kantian part of Stiegler’s formalist argument according to which the
cinema mechanically reproduces the cinematic nature of consciousness, both with regard to
consciousness’s desire for (true) stories, and to the way consciousness “contracts” its lived
experiences and “edits” them into a coherent whole. If this process is successful, what Kant
called the unity of consciousness is achieved, albeit always only provisionally due to the
incompleteness of consciousness and its dependence on tertiary retentions as the basis from
which to project its unity. The current cultural and programme industries threaten to “take over”
the schematisation that Kant ascribed to reason, so that the “schema” that we have of reality
tends to diverge from the one informed by our own cultural traditions.
In section 2 I recount Stiegler’s political-economic argument as to why and how cinema and
television came to displace the printed word as the dominant mnemotechnology. I show that
for Stiegler the calculating empiricism that the early waves of British emigrants brought to
the US were determining in the USA’s contribution to industrial technical development. The
destruction of indigenous tertiary retentions during colonisation left the American colonists with
little from which to construct an American nation. This became an acute problem for American
stability towards the end of the 19th century with the challenge of the national integration
of black slave descendants and new immigrants. Cinema proved to be the solution to this
challenge. After World War II the USA had such mastery over these mnemotechnologies that
they could use them to project American tertiary retentions globally, thus facilitating the global
adoption of “the American way of life” and a consumptive lifestyle in which other American
products were also globally adopted.
I also show that for Stiegler, the American politics of adoption has become the blueprint of
a global economy of memory and consumption. It diverts from the normal constitution of
individuals and groups, and from normal adoption, because it threatens singularity and the
exception. It strives for a total synchronisation of time and the selection criteria of perception
and memory. It also diverts from the rule of the synchronisation of individuals in a rare moment
of the same thought and emotion, and tries to make this formerly exceptional state the general
state of affairs. This is tentatively achieved by taking production and participation in the social
order away from consumers, and it engenders a state of disbelief in the face of betrayed
promises and non-credible fictions. The world threatens to become a mass audience of a bad
film that can only end in total spiritual destruction.
In section 3 I discuss Stiegler’s proposed cure for his diagnosis of the ills of Western modernity.
I show that Stiegler contends that we are in the midst of a new spiritual world war for the control
of tertiary retentions and the selection criteria of these retentions, in which the school and the
broader educational system is a key terrain. The crisis in education today is a result of the
fragmentation of knowledge that stems from a renewed lack of distinction between knowledge
and non-knowledge in our techno-scientific era, leading to systemic doubt. What distinguishes
this era, above all, is that it has brought about a decisive and permanent ontological reversal
whereby the possible is no longer determined by the real, as the “metaphysical” tradition from
Aristotle to Kant saw it, but where the real now becomes a modality of the possible. Hence
the key question that now arises, especially for politics, is what possibilities must be selected,
which, in turn, is the question concerning the selection criteria. Stiegler proposes that the
possibilities that must be realised are those that can strengthen the We and the difference that
must be made, that is, the maintenance of indeterminacy.
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In section 4 I further develop my two critical arguments against Stiegler according to which
his philosophy is, firstly, historically problematical and, secondly, a techno-theology based
on a reworking of (Christian) theological motifs. I begin by arguing that the first problem with
his historical account of the USA is the assumption that the native Americans were a unified
people in the modern Western sense of the nation-state, which they were not. And if they
were not a unified people in that sense, their sense of territory could also not serve as a
tertiary retention from which to construct American national identity. Moreover, I argue that
Stiegler neglects the tertiary retentions that the early white colonists brought with them from
Britain, and which did in fact become the basis for the American political system. I also argue
against Stiegler that the American national identity was not the result of the USA’s adoption of
audiovisual technology, but the product of state formation and war efforts, and that audiovisual
technologies were not the cause but the extension of that identity.
Moving on to the European part of Stiegler’s historical analysis I argue that the first striking
problem of his account is the apparent contradiction between, on the one hand, crediting it with
the “democratic, industrial We” while, on the other hand, making much of the proletarisation
that accompanied the industrialisation of the European nation-states. I also point out that a
further question is whether Stiegler’s positive appraisal of these states for the way in which
they successfully pursued individuation is correct. These states did what any colonial power
would do: they used what was at their disposal to pursue their interests and impose their
views. In their coercion of their citizens, education was a major tool, even more so in a context
where education had to fill the vacuum in social formation left by the subjection of the church
and the destruction of its liturgical life, particularly in Protestant countries. I argue that this
liturgical vacuum has more explanatory power about why the USA was so keen to adopt
cinema and television and its accompanying rhythms of daily life.
In the final part of section 4 I further develop my theological-philosophical argument against
Stiegler by beginning to argue that Stiegler is using the Christian motif of adoption in a rather
ironic way: instead of giving it its due as the original model of Western adoption, he relativises
it, but still claims the universality of the need for adoption. Then, on the basis of this universal
claim, he argues for the need for a new organising of adoption – without granting that adoption
became a problem in the first instance due to the modern territorial state’s disruption of
Western adoption as practised in the Christian Middle Ages. Next, in discussing Stiegler’s
post-Kantian theology, I argue that Stiegler makes blind faith the precondition of reason, of the
unity of the individual consciousness and the cohesion of the We, as well as of the stability
of the social order. As far as Stiegler’s preference for the possible over the real is concerned,
I argue that the first problem with Stiegler’s ontological choice for the possible over the real
is that he does not base it on a realistic account of what is actually taking place today: it is
more correct to say that the threat of techno-science today stems precisely from its unrealistic
claims and expectations. Accepting the “triumph” of the possible over the real comes down
to further legitimation of that which Stiegler is polemicising against, and to continue Western
modernity’s disorientation. The second problem with Stiegler’s ontological position is the
political cul-de-sac to which it leads: if the realisation of the possible is no longer teleological,
then any possibility counts for just as much as any other possibility. By arguing that whatever
is realised must maintain the possibility of indeterminacy, one is simply echoing the gesture
of the consumer-state and techno-science, whose version of indeterminacy is called freedom
of choice. I argue that Stiegler’s distinction between indeterminacy and indifference does not
solve the problem, for what is the difference between a philosophical appeal for goallessness
itself as the goal, and the market’s appeal for freedom of choice? As far as Stiegler’s notion of
community is concerned, I argue that by hinting that the community in question must become
universal, he is not only repeating the same appeal as that of the market and the vague
liberal notion of the international community, but, like the market and liberalism, he is in fact
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parodying the premodern philosophical and religious traditions, which, after all, invented the
notion of a universal community (the Kingdom of God, the sangha, the umma, etc.).
Keywords: adoption; American politics of adoption; Bernard Stiegler; cinematic nature
of consciousness; Edmund Husserl; film; Immanuel Kant; modernity; performativity
beyond all consciousness; techno-theology; television; theological-philosophical critique;
Western modernity
[D]eur beheer van ons verveling te neem sou die kinematografiese masjien
dit transformeer in nuwe energie, dit transsubstansieer, iets uit niks maak – uit
daardie verskriklike, amper fatale gevoel van ’n Sondagmiddag van niksheid.
Die bioskoop sou die verwagting van iets terugbring, van iets wat moet kom,
wat sal kom, en wat uit die lewe na ons sal kom [...]. (Stiegler 2001:31–2)1
1. Inleiding
In La Technique et le Temps 3. Le cinéma et la question du mal–être (hierna TT3)2 brei
Bernard Stiegler sy tegnoteologie se diagnose van Westerse moderniteit as disoriëntasie met
spesifieke verwysing na die ortotetiese tegnologieë van die rolprent en die televisie uit om
te betoog dat hierdie disoriëntasie in wese ’n krisis van geloof in die Westerse moderniteit,
in die toekoms daarvan en in die beloftes van modernisering is. Sy oogmerk is om te bewys
dat, anders as die vorige heersende geheuetegnologie (die gedrukte woord), die huidige
heersende geheuetegnologieë van die rolprent en die televisie nog nie op so ’n wyse toegeëien
is dat dit ’n stabiele maatskaplike orde kan meebring nie. Ten einde hierdie disoriëntasie te
oorkom, is dit vir Stiegler nie slegs nodig om te verstaan waarom die rolprent en die televisie
so sentraal tot Westerse disoriëntasie geword het nie, maar ook om norme en kriteria te
ontwikkel waarvolgens hierdie tegnologieë toegeëien kan word ten einde die maatskaplike
orde te stabiliseer, dit wil sê, ten einde geloof daarin en in die toekoms daarvan te herstel. Waar
dogma in die Christelike teologie die objek van geloof is, is kennis in Stiegler se tegnoteologie
die objek van geloof: as kennis en die seleksienorme daarvan stabiel is, is geloof sterk; indien
nie, heers twyfel.
Stiegler baseer sy poging tot die herbegronding van kennis en die norme daarvan op wat hy
’n nuwe kritiek van die rede noem, waarin hy die Kantiaanse kritiek van die rede in die lig van
industriële geheuetegnologie – veral die rolprent en die televisie – hersien. In hierdie opsig
kontinueer en herbedink hy eksplisiet Theodor Adorno en Max Horkheimer se ontledings van
waarom wat hulle die kultuurbedryf genoem het, en sy hoofstad, Hollywood, so magtig geword
het, naamlik dat hierdie bedryf dreig om ons waarneming van die werklikheid te bepaal. Dit
is, dié bedryf dreig om die rol van die rede in die vasstelling van ons waarneming van die
werklikheid te vervang, synde die rol wat Kant in die eerste uitgawe van sy Kritiek van die
suiwere rede (1781) aan die rede toegeken het.
Stiegler voer sy nuwe kritiek van die rede in drie stappe uit.
Eerstens poog hy om te verklaar waarom die rolprent en die televisie sedert hul uitvinding,
onderskeidelik in die 1890’s en die 1920’s, so wyd versprei het. Sy verklaring berus op sowel
’n formalistiese as ’n polities-ekonomiese argument. Die formalistiese argument, wat Stiegler
deur die stiplees van Edmund Husserl en Immanuel Kant ontwikkel, is dat die rolprent en die
televisie meganiese reproduksies is van hoe die bewussyn en die rede werk. Stiegler noem
dit die kinematiese oftewel rolprentmatige aard van die rede en die bewussyn. Die politiesekonomiese argument, wat Stiegler ontwikkel deur te ontleen aan Gilbert Simondon en andere,
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is dat die VSA om bepaalde historiese redes hierdie tegnologieë vinniger en omvattender as
enige ander land toegeëien het, en sodoende sodanige beheer oor hierdie tegnologieë bereik
het dat hulle hul kultuur – “the American way of life” – wêreldwyd kon uitvoer sodat mense
oral “the American way of life” en sy produkte kon toe-eien. Stiegler noem dit die Amerikaanse
politiek van toe-eiening en aanneming (adoption Fr.).
Die tweede stap van Stiegler se nuwe kritiek van die rede is om met verwysing na Kant en
Simondon ’n normatiewe weergawe te gee van hoe stabiele individue (die ek) en groepe (die
ons) gekonstitueer word, wat hy onderskeidelik psigiese en kollektiewe individuasie noem,
asook van die deurslaggewende rol wat die oordrag en toe-eiening van tersiêre retensies
in hierdie proses speel. Stiegler gee dus ’n weergawe van hoe die oordrag en toe-eiening
van tradisie individuele en kollektiewe identiteit vorm, al sy dit ’n weergawe waarin die
geheuetegnologiese steunmiddels van tradisie absoluut sentraal staan. Op grond van hierdie
weergawe poog Stiegler vervolgens om aan te toon waarom die Amerikaanse politiek van
toe-eiening en aanneming, wat hy as sentraal tot Westerse modernisering sien, ook grondig
disoriënterend is en ’n voortslepende krisis van geloof in die Westerse maatskaplike orde en
sy toekoms meebring.
Derdens wend Stiegler hom tot die vraag na hoe hierdie geloofskrisis oorkom moet word.
Hier skenk hy eerstens aandag aan die maatskaplike stelsel van oordrag en toe-eiening
waar die huidige disoriëntasie die duidelikste manifesteer, en waar hy dink dit primêr getakel
moet word, te wete die onderwysstelsel. Nadat hy betoog vir die beslissende rol van die
onderwysstelsel in die heroriëntering van die maatskaplike orde – die herstel van die geloof in
hierdie maatskaplike orde en die toekoms daarvan – vervolg Stiegler met ’n bespreking van
die spesifieke kriteria wat diegene wat in hierdie orde leef, moet oriënteer. Hiermee sit hy sy
oorweging van sy primêre tegnoteologiese kriterium – onbepaaldheid – soos reeds in volumes
1 (Stiegler 1994; hierna TT1) en 2 (Stiegler 1996; hierna TT2) van La Technique et le Temps
uiteengesit, voort. In TT3 verbind hy onbepaaldheid spesifiek aan die Kantiaanse “subjektiewe
beginsel van differensiasie” en die Heideggeriaanse argument vir die meerderwaardigheid
van die moontlike bo die werklike. Vir Stiegler is die oorheersing van die moontlike oor die
werklike nêrens opvallender nie as in die eietydse kapitalistiese opset van wetenskap in
diens van tegnologiese vooruitgang, wat hy tegnowetenskap noem. Volgens Stiegler bring
tegnowetenskap ’n situasie mee waarin die tradisionele “metafisiese” kriterium van om te
kies tussen verskillende moontlikhede op basis van wat werklik is, nou agterhaal is, wat ons
laat met die vraag watter moontlikheid of fiksie ons werklikheid moet vorm. Vir Stiegler is
dít die beslissende vraag vir die toekoms waarin hy kies vir die “noodsaaklike fiksie” van
onbepaaldheid en verskil.
In TT3 maak Stiegler ’n aantal onbeskroomde – selfs verregaande – historiese, ontologiese en
teologiese aansprake en aannames, wat vrae vir sy dikwels baie skeppende breë argument
oproep. Sommige van hierdie vrae sal nader aan die einde van hierdie artikel behandel word;
maar vir eers sal stelselmatig gewerk word deur die drie stappe van sy nuwe kritiek soos dit
pas omlyn is.
In afdeling 2 word Stiegler se ontleding van hoe en hoekom die rolprent en die televisie die
heersende geheuetegnologieë geword het, bespreek deur eerstens te kyk na sy rolprentmatige
opvatting van die bewussyn, en, tweedens, deur sy opvatting van die Amerikaanse politiek
van toe-eiening en aanneming te ondersoek. In afdeling 3 word sy normatiewe opvatting van
die konstituering van individuele en kollektiewe identiteit deur geheuetegniese oordrag en toeeiening uiteengesit, voor stilgestaan word by sy kritiek op hoe die Amerikaanse politiek van
toe-eiening en aanneming van hierdie norm afwyk. In afdeling 4 word Stiegler se ontleding
van die posisie van die onderwysstelsel in die manifestering en oorkoming van eietydse
Westerse disoriëntasie eerstens bespreek; tweedens word sy verdere ontwikkeling van die
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normatiwiteit van onbepaaldheid en verskil uiteengesit; en derdens hoe dit alles verband hou
met die uitdagings van heroriëntering in die tegnowetenskaplike era. In die vyfde afdeling van
hierdie artikel word ’n kritiese bespreking gewy aan die vrae wat sommige van sy historiese,
ontologiese en teologiese aansprake en aannames vir sy breë argument en trouens vir sy
oorkoepelende projek oproep. In hierdie artikel word beoog om aan te toon dat TT3 Stiegler
se onbeskroomde poging is om ’n sin van optimisme en vertroue in die Westerse moderniteit
en die toekoms daarvan te herwin. Gegewe Stiegler se gelykstelling van moderniteit met dié
se tegnologieë, en gegewe sy aanwending van eksplisiete en implisiete teologiese motiewe
en beelde om sy siening van die aard en gevolge van moderniteit uit te brei, beskryf ek sy
poging as ’n tegnoteologiese poging om geloof in die Westerse moderniteit en die toekoms
daarvan te herstel.
Hiermee kan nou oorgegaan word na Stiegler se opvatting van die geheuetegnologiese
oorheersing van die rolprent en die televisie.
2. Die geheuetegnologiese oorheersing van die rolprent en die televisie
Soos hier bo vermeld is, berus Stiegler se opvatting van hoe en hoekom die rolprent en
die televisie die gedrukte woord as die heersende geheuetegnologie vervang het, op ’n
formalistiese en ’n polities-ekonomiese argument. Die tweede argument vul die eerste aan,
en sy opvatting kan soos volg opgesom word:
Die snelle, wêreldwye verspreiding van die rolprent, en van die televisie as ’n verlenging van
die rolprent, spruit eerstens uit die feit dat die rolprent die struktuur van die bewussyn meganies
reproduseer, en tweedens uit die Amerikaanse toe-eiening en wêreldwye bevordering van
hierdie tegnologieë. Ek noem die eerste argument formalisties omdat Stiegler primêr klem lê
op die rolprent en die televisie as tegnologiese vorme, wat hy beskou as bepalend vir die kyker
se identifisering met die inhoud waarna hy of sy kyk. Stiegler noem hierdie identifisering “toeeiening”, waarmee hy verwys na hoe die kyker dit waarna hy of sy kyk, inneem of daarmee
identifiseer. Die polities-ekonomiese argument lui op sy beurt dat om sekere historiese redes
wat hier onder behandel sal word, die rolprent en die televisie integraal is tot die konstituering
van Amerikaanse individuele en kollektiewe identiteit, wat dan as’t ware op die wêreldverhoog
geprojekteer word. Stiegler noem dit die Amerikaanse politiek van toe-eiening en aanneming,
waarmee hy twee dinge bedoel, naamlik die groot politieke en ekonomiese belang van die
rolprent en die televisie vir die VSA, sowel nasionaal as internasionaal. Vervolgens word
stilgestaan by die formalistiese argument, oftewel die sogenaamde rolprent van die bewussyn.
2.1 Die formalistiese argument: die rolprent van die bewussyn (Husserl)
Stiegler begin sy formalistiese argument deur aan te voer dat daar ’n universele menslike
begeerte vir verhale is wat deurslaggewend vir die skakel tussen generasies is. Dit is danksy
die oordrag van een geslag se verhale na ’n volgende, en danksy die volgende geslag se
toe-eiening van hierdie verhale as hul eie, dat die volgende geslag gekonstitueer word, en die
kontinuïteit tussen geslagte word deur die ketting van verhale in stand gehou. Hierdie begeerte
is so oud soos die mensdom self, maar sedert die aanvang van die Nywerheidsomwenteling
“het die voorwaardes vir die vervulling van hierdie begeerte verander” (Stiegler 2001:29).
Vir Stiegler betrek hierdie verandering – soos aangetoon is in die artikel waarop hierdie
een volg – die industriële opname en oordrag van kultuur en geheue. Soos ook in daardie
artikel vermeld is, is die oorgang van een geheuetegnologie na ’n ander, byvoorbeeld vanaf
die gedrukte woord na die rolprent, nie slegs een van vorm nie maar ook een van inhoud,
aangesien die vorm van ons geheuetegnologieë ons voorwaardes van toegang tot en dus
seleksie van wat oorgedra word, bepaal, byvoorbeeld ’n ingewikkelde intrige vir ’n roman of
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’n skokkende beeld vir regstreekse televisie. Dit is Stiegler se manier om Marshall McLuhan
se beroemde uitspraak, “The medium is the message”, te verduidelik. Om redes wat later in
hierdie afdeling verduidelik sal word, konstitueer die oorgang vanaf die gedrukte woord na
die rolprent, die televisie en hulle programbedrywe soos aangedryf deur die Amerikaanse
politiek van toe-eiening en aanneming, ’n voortslepende krisis van geloof in die Westerse
moderniteit en die toekoms daarvan, en wel omdat die Amerikaanse politiek van toe-eiening
en aanneming geloof sowel voortbring as vernietig (Stiegler 2001:30).
Volgens Stiegler sou geen van bogenoemde die geval wees as dit nie vir die strukturele aard
van die rolprent was nie, waarmee hy dan voortbou op sy tegnoteologiese opvatting van
ortotegnologieë met betrekking tot die foto (soos toegelig in Rossouw 2014). Stiegler plaas
die begrip van geloof nogmaals in die sentrum van sy ontleding, hier van die rolprent. Hy
begin sy strukturele uiteensetting van die rolprent deur sy lesers uit te nooi om die ervaring
te oorweeg van ’n mens wat “op ’n vervelige Sondagmiddag” (Stiegler 2001:31) mag poog
om die verveling te verdryf deur ’n rolprent op TV te kyk, “selfs al is dit ’n slegte film” (Stiegler
2001:31), of deur na die bioskoop te gaan en ’n merkwaardige ervaring te beleef:
[A]s die rolprent goed is, kom ons minder lui daar uit, selfs opnuut besiel, vol
emosie en die begeerte om iets te doen, of begeester met ’n nuwe uitkyk op
dinge: deur beheer van ons verveling te neem sou die kinematografiese masjien
dit transformeer in nuwe energie, dit transsubstansieer, iets uit niks maak – uit
daardie verskriklike, amper fatale gevoel van ’n Sondagmiddag van niksheid.
Die bioskoop sou die verwagting van iets terugbring, van iets wat moet kom,
wat sal kom, en wat uit die lewe na ons sal kom [...]. (Stiegler 2001:31–2)
Hierdie beweerde kinematiese transsubstansiasie en hernude eskatologiese hoop vir die
toekoms, wat die Katolieke en die Ortodokse Christendom reserveer vir die liturgie van die
kommunie (eugaristie, nagmaal) en die werking van die Heilige Gees, volg vir Stiegler uit die
feit dat die film twee prosesse kombineer. Eerstens bring dit as ’n verlenging van fotografie
die verlede, wat op film vasgevang word, en die werklikheid saam. Tweedens is die film, soos
die melodie, ’n tydsobjek – “dit word in sy eenheid as vloei gekonstitueer” (Stiegler 2001:33) –
en as fluks vloei die tydsobjek saam met die kyker se bewussynstroom (Stiegler 2001:32–3).
Die rolprent kombineer dus twee soorte sameloop: dié tussen die verlede en die hede “wat
hierdie ‘werklikheidseffek’, dit is, van geloof waarin die kyker by voorbaat deur die tegniek self
geplaas word, induseer” (Stiegler 2001:34); en dié tussen die vloei van die rolprent en die
kyker se bewussynstroom wat
die meganisme aan die gang sit van ’n volledige toe-eiening van die rolprent
se tyd deur die tyd van die kyker se bewussyn, wat in soverre dit self ’n vloei
is deur die beweging van die beelde vasgevang en gekanaliseer word. Hierdie
beweging, wat deur elke kyker se begeerte na verhale ingegee word, bevry die
bewegings van die bewussyn eie aan kinematiese emosie. (Stiegler 2001:34)
Met ander woorde, Stiegler voer aan dat die rolprent se unieke, realistiese bevrediging van
die kyker se begeerte na verhale, wat hom of haar daartoe lei om te glo in wat hulle sien, en
die rolprent se meganiese reproduksie van die lineêre vloei van die kyker se bewussyn, die
kyker kan transformeer.
2.1.1 Lineêre vloei van die bewussyn
Maar wat behels die lineêre vloei van die (kyker se) bewussyn? Stiegler beantwoord hierdie
vraag deur ’n heroorweging van Husserl se ontleding van die tydsobjek in Die fenomenologie
van innerlike tydsbewussyn ten einde aan te voer dat alle waarneming alreeds rolprentmatig is.
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Hoe staaf Stiegler hierdie bewering? In wese deur te redeneer dat nes ’n rolprentregisseur wat
ten tye van verfilming deurgaans kies wat om te verfilm en verdere seleksies maak wanneer hy
die beeldmateriaal tot eindproduk redigeer, is die bewussyn tydens waarneming altyd alreeds
besig met ’n deurlopende proses van seleksie uit dit wat aan waarneming gegee word, wat
dan verder “geredigeer” word tot die herinnering aan wat waargeneem is. Bowendien verskaf
die geheue, insluitend die tersiêre retensie as ’n “geredigeerde rolprent” van die werklikheid,
op sy beurt deurgaans kriteria vir die voortgaande “seleksie” uit die “rolprent” van waarneming.
Soos Crogan (2006:44) dit stel:
Perception of a temporal object, then, and by extension, of any object of
consciousness perceived in time, is never “pure”, never free of the selective
dynamics of the imagination, of selections based on the archive of all past
memories. All perception is marked by the protentions emerging not only from
within the present moment of perceiving – it is this that can no longer maintain
itself in pure opposition to the past or the future in this analysis – but from
the memories of past perceptions. This marking is a marking out of what to
perceive from the totality of sense perceptions. In other words, all perception is
always already a selective reduction of the total possible retention of the object
of consciousness.
Om dit eenvoudig te stel: ek neem altyd waar en onthou in terme van wat ek van vroeër
onthou en van wat oorgedra is aan my aangaande dit wat voor my lewe gebeur het. Dus,
indien ’n buiteagentskap kon “toegang verkry” tot my herinneringe en waarnemings en dit
redigeer volgens “buite”-kriteria, sou daardie agentskap se rolprent my rolprent word. Indien
so ’n “infiltrasie van buite” sonder my bewuste kennis daarvan sou plaasvind, sou dit ’n selfs
groter gevaar vir my rolprent inhou. Dit is presies wat Stiegler dink vandag ’n wesenlike
moontlikheid is, soos sal blyk wanneer sy begrip van die Amerikaanse politiek van toe-eiening
en aanneming in afdeling 3 bespreek word.
Stiegler begin sy lesing van Husserl in TT3 deur Husserl se begrip van ’n tydsobjek in heroënskou
te neem. ’n Tydsobjek is ’n objek waarvan sy manifestasie terselfdertyd ook sy verdwyning
is – terwyl dit plaasvind, gaan dit ook verby en verdwyn dit. Voorbeelde van ’n tydsobjek
is ’n musiekvertoning of ’n lesing. Stiegler verklaar dat volgens Husserl ’n fenomenologiese
ontleding van wat in die waarneming van ’n tydsobjek gebeur, toon dat die bewussyn twee
vorme van geheue of retensie, soos Husserl dit noem, produseer, naamlik primêr en sekondêr.
Vir Husserl spruit die feit dat die waarnemer van die tydsobjek in staat is om sin te maak van
wat hy of sy waarneem, allereers uit die primêre herinnering of retensie. Ek kan byvoorbeeld
sin maak van die note of woorde wat ek nou hoor omdat ek die voorafgaande note of woorde
retenteer of onthou. As ek die vertoning of lesing na afloop daarvan herbeleef, doen ek dit op
basis van wat ek oorhou nadat dit verby is. Dit is die tweede herinnering of retensie.
Stiegler neem Husserl se ontleding op twee wyses verder: eerstens deur te betoog dat dit nie
slegs die sekondêre retensie is wat selektief is nie (ek onthou nie al die woorde of note wat ek
gehoor het nie), maar ook die primêre retensie is selektief (sommige dinge let ek op en ander
nie); tweedens deur aan te voer dat die seleksies van sowel primêre (wat ek waarneem) as
sekondêre retensies (wat ek later onthou) gemaak word volgens die seleksiekriteria verskaf
deur ’n derde soort geheue, naamlik dié van die verlede wat ek nie ervaar het nie, maar wat
aan my oorgedra en deur my toegeëien word – die tersiêre retensie (Stiegler 2001:40–2).
Om kortliks terug te verwys na Stiegler se vrees vir ’n “infiltrasie van buite” van my rolprent:
sodanige infiltrasie geskied nie primêr op die vlak van die primêre of sekondêre retensie
nie, maar op dié van die tersiêre retensie wanneer die verlede wat deur my voorsate aan
my oorgedra is, verdring word deur die herinneringe en gedrag van ’n ander gemeenskap,
byvoorbeeld dié van die VSA.
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Vir Stiegler (maar nie vir Husserl nie) pers of trek die primêre en die sekondêre retensie
dit wat waargeneem en onthou word, saam tot ’n samehangende narratief. Dit is hierdie
kondenserende aard van die bewussyn en die geheue wat die kyker se toe-eiening van die
tyd en die narratief van die rolprent fasiliteer, aangesien die rolprent self ’n kondensering of
inkrimping van die werklikheid is (Stiegler 2001:58).
Om saam te vat: Die Husserliaanse deel van Stiegler se formalistiese argument betreffende
die snelle, wêreldwye verspreiding van die rolprent en die televisie poog om aan te toon
dat die rolprent die kinematiese aard van die bewussyn meganies reproduseer soos ons
sien in die voortgaande seleksie wat in die “regstreekse verfilming” van geleefde ervaring in
die primêre retensie gemaak word, asook in die “redigering” tot ’n samehangende rolprent
vanuit die “beeldmateriaal” van die geheue tydens die sekondêre retensie. Bowendien hang
die primêre én sekondêre retensies af van die seleksiekriteria (“verfilming” en “redigering”)
verskaf deur die tersiêre retensie, oftewel deur die herinneringe wat aan my oorgedra en deur
my toegeëien is – my verlede wat ek nie geleef het nie.
Hiermee kan die Kantiaanse aspek van Stiegler se formalistiese argument nou behandel word.
2.2 Die formalistiese argument: die rolprent van die bewussyn (Kant)
Indien dit korrek is dat my waarnemings en herinneringe soos ’n voortgaande rolprentproduksie
is, is die vraag wat dit vir my moontlik maak om ’n samehangende “rolprent” te vervaardig. Hoe
is dit moontlik dat my waarnemings en herinnerings sin maak?
Volgens Stiegler is dit presies die vraag wat Kant in sy Kritiek van die suiwere rede wou
beantwoord. Vir Stiegler is die term wat Kant vir hierdie samehangende rolprent gebruik, die
eenheid van die bewussyn. Kant se antwoord op die vraag was volgens Stiegler om te redeneer
dat die “regisseur” wat die rolprent van waarneming en die redigering daarvan tot herinneringe
stuur, niks anders is nie as die rede self, wat werk volgens die seleksiekriteria van die fakulteite
van die rede. Oftewel, vir Kant vind die eenheid van die bewussyn, die samehang van my
rolprent, sy oorsprong “in” my bewussyn (in my rede) – op een uitsondering na. Dit is naamlik:
in korrekte waarneming – om dinge te sien soos hulle werklik is, om as’t ware die werklikheid
self waar te neem – is die finale weergawe van my “rolprent” (my konsepte) samehangend
en reproduseer dit die samehang van die werklikheid self soos dit deur die onwaarneembare
ordegewer van die werklikheid (God) verordineer is. Aangesien ons God nie kan waarneem
nie, maar slegs die samehangende werke van sy hande, moet ons op die grense van ons rede
glo. Dus is die eenheid van die bewussyn eweseer ’n resultaat van die rede as van geloof:
God as uiteinde is die orde in die natuur, die finaliteit wat getuig van ’n opperste
intelligensie waarsonder die rede nie kan nie. “Tensy ons ’n intelligente
oorsprong aanvaar […] is dit onmoontlik […] om ’n verstaanbare fondasie [van
hierdie orde en hierdie doelmatigheid in die natuur] te gee sonder om suiwer
absurditeite ten prooi te val” (Kant). Dog, so rasioneel as wat hierdie hipotese
is, is dit onmoontlik om dit deur enige bepalende oordeel te bewys. God is
onwaarskynlik, soos doelmatigheid in die algemeen, wat slegs dit kan wees
waarop ’n besinning, ’n besinnende oordeel, doel, wat hier letterlik spieëlmatig
geprojekteer deur ’n spieëleffek, beteken. Ons moet dus daarin glo, aangesien
geloof “subjektief bevredigende instemming wat objektief verbind tot die
bewustheid van sy onvoldoendheid”, is (Kant). (Stiegler 2001:270)3
Dit is vanweë hierdie buiterasionele apologie vir geloof in God dat Stiegler verwys na ’n
“teologiese grond” (Stiegler 2001:24), wat onskeibaar is van sy nuwe (Kantiaanse) kritiek wat
in groter besonderhede in afdeling 4 hier onder bespreek sal word. Vir eers kan kennis geneem
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word daarvan dat Stiegler se tegnoteologie die vervanging van die Kantiaanse God met die
tersiêre retensie insluit, aangesien Stiegler die Kantiaanse opvatting van die samehangende
rolprent bekend as die eenheid van die bewussyn in die lig van die tersiêre retensie herlees.
Die kern van hierdie herlesing is om te betoog dat die eenheid van die bewussyn nie te vinde
is “in” die bewussyn in die rede nie, maar in “substrata” of geheuetegniese steunmiddels
van die bewussyn, te wete die tersiêre retensie, wat kritiese redenering en kritiek as
sodanig bemoontlik.
Hoe kom Stiegler tot hierdie gevolgtrekking?
2.2.1 Die eenheid van Kant se eie bewustheid
Stiegler se strategie is om die twee weergawes van die gedeelte oor die eenheid van die
bewussyn in die eerste (1781) en tweede, hersiene (1787) uitgawes van die Kritiek (“Analitiek
van beginsels” in die afdeling “Transendentale analitiek”) te stiplees, ten einde aan te toon dat
die verskille en teenstrydighede tussen die twee weergawes toegeskryf kan word aan Kant se
verwaarlosing van die rol van die tersiêre retensie in waarneming of sy mislukking om dit te
verstaan. Volgens Stiegler korreleer die “drievoudige sintese” van appersepsie (waarneming)
– bevatting (apprehension, Eng.), reproduksie en herkenning – in die 1781-uitgawe met die
primêre, sekondêre en tersiêre retensies. Oftewel, bevatting is Husserl se primêre retensie
(waarneming van die beleefde ervaring), reproduksie is Husserl se sekondêre retensie
(herroeping van die ervaring na afloop daarvan), terwyl die omwerking van onthoude
waarnemings tot konsepte (wat Kant herkenning of ’n sintetiese oordeel noem) saamhang
met en afhang van die tersiêre retensie (Stiegler 2001:73).
Stiegler se argument om die afhanklikheid van die derde sintese van die tersiêre retensie te
bewys, is dat Kant se skryf van die eerste uitgawe van die Kritiek die produk is van die eenheid
van Kant se eie bewussyn soos dit deur te skryf verwesenlik is, oftewel deur die representasie
van die inhoud van sy bewussyn vir homself. Bowendien kon Kant die 1781-uitgawe van die
Kritiek hersien slegs omdat hy die inhoud van sy bewussyn veruiterlik en verenig het met
behulp van die geheuetegnologie wat voor die Nywerheidsomwenteling oorheers het (skrif)
en daarna die boek van die eerste uitgawe, wat ’n samehangende “rolprent” van Kant se
bewussyn is, te herlees (Stiegler 2001:79).
Ten einde sy aanspraak rakende die afhanklikheid van die derde sintese van die tersiêre
retensie te versterk, wend Stiegler hom tot die 1787-uitgawe van die hoofstuk oor die eenheid
van die bewussyn waarin die drievoudige sintese verminder word tot die twee sinteses van
voorstelling (figuration, Fr.) en verstaan (intellection, Fr.). Terwyl Kant aanvoer dat die konsep
of getal 1 000 voorgestel kan word deur enigeen van ’n aantal beelde, soos 1 000, M of een
duisend (voorstelling), is wat saak maak dat hulle almal dieselfde konsep aandui (verstaan).
Stiegler wys daarop dat die konsep 1 000 die representasie daarvan deur een of ander
tersiêre retensie vooronderstel, soos om op ’n mens se vingers of op ’n abakus te tel. Dus
vooronderstel die Kantiaanse konsep van verstaan die tersiêre retensie (Stiegler 2001:85–7).
Dit lei Stiegler daartoe om aan te voer dat die eenheid van die bewussyn van die tersiêre
retensie, die eksterne steunmiddel, afhanklik is. Byvoorbeeld: wanneer ’n mens tel, gebruik jy
getalle om jou waarnemings te orden (Stiegler 2001:90).
2.2.2 Prostetiese onbepaaldheid
Op hierdie punt in sy formalistiese argument keer Stiegler terug na sy vernaamste teologiese
waarde, onbepaaldheid, deur te verklaar dat die eksterne projeksie van die inhoud van
die bewussyn op ’n tersiêre retensie (eksternalisering) voortspruit uit die onvoltooidheid
(inachèvement Fr.; “protensionele ontoereikendheid” [Stiegler 2001:95]) van die
bewussynstroom: eksternalisering is ’n poging om eenheid aan die bewussyn op te lê (soos
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Kant gedoen het deur dieKritiek te skryf). Hierdie eenheid is altyd voorlopig en kan deur latere
lesers, ander bewussyne, bevraagteken word (soos Kant se kritiese lesers van die eerste
uitgawe van die Kritiek het), sodat die eenheid wesenlik onbepaald is (Stiegler 2001:95).
Die onvoltooidheid van die bewussynstroom volg uit die oorsprongsgebrek van prostetisiteit
(Stiegler 2001:96): die prostese kom die gebrek by die menslike oorsprong te bowe, maar dit
is self ook ’n gebrek, sodat dit nooit die menslike gebrek volledig te bowe kan kom nie, en ’n
altyd voortgaande openheidgegewe met die tersiêre retensie bemoontlik. Stiegler herbevestig
dus hier sy aanspraak dat onbepaaldheid in die menslike en die tegniese ingeskryf is. Dit lei
Stiegler daartoe om op eskatologiese wyse met betrekking tot die prostese te beweer: “[D]
ie vraag aangaande onvoltooidheid is juis dié van prostetisiteit, ofskoon altyd in die konteks
van die belofte – hetsy vervul of nie – van die volgende voldoening van ’n absolute toekoms”
(Stiegler 2001:97).
Stiegler sit sy teologiese lesing van die tersiêre retensie voort deur te verklaar dat wanneer
ek tersiêre retensies en die verlede wat ek nie geleef het nie, toe-eien, eien ek “’n bepalende
onbepaaldheid [toe] in die vorm van dieeksemplariese belofte van ’n samehang wat absoluut
nog toekomend bly” (Stiegler 2001:100). Dit wil sê, die tersiêre retensie vorm my terwyl dit in die
laaste instansie onbepaalbaar is – oop vir verdere vertolking. Aangesien hierdie onbepaalde
bepaalde my toekoms vorm deur my te oriënteer, dra dit die belofte van samehang, van die
eenheid van die bewussyn, wat altyd nog toekomend is.
Dit lei Stiegler daartoe om ’n rolprentmatige lesing van die self as fiksie te maak: “[D]alk is
ek ‘ek’ slegs as ’n fiksie, ’n projeksie, ’n hersenskim (fantasme, Fr.) van myself, ’n ek wat
karakters aanneem, dat ek myself ledig wanneer ek van myself ’n rolprent (cinéma, Fr.) maak”
(Stiegler 2001:100).
Met ander woorde, vir Stiegler is die rasionele, verenigde bewussyn – die subjek of die self
– self ’n geprojekteerde fiksie, en hierdie projeksie kan op sy beurt stabiel wees slegs as dit
gemaak word op basis van ’n stabiele stelsel van tersiêre retensies. Volgens Stiegler staan
sodanige stabiliteit tans onder bedreiging van die wêreldwye uitvoer van “the American way
of life”. Die leser mag vra watter historiese voorbeelde van so ’n stabiele stelsel van tersiêre
retensies gegee kan word. Stiegler se antwoord is die 19de-eeuse Europese nasiestaat.
Hierby sal in afdeling 4 stilgestaan word, aangesien sy voorbeeld sin maak slegs in die lig
van sy bespreking van toe-eiening en aanneming, en die konstituering van individuele en
kollektiewe identiteit, wat binnekort in afdeling 3 behandel word.
2.2.3 Die tersiêre retensie, tyd en ruimte
Voor afdeling 3 egter aan die beurt kom, moet eers aandag geskenk word aan Stiegler se
gevolgtrekking van sy vertolkings van Husserl en Kant ten einde sy formalistiese argument oor
die rolprentmatige aard van die bewussyn te voltooi. Met verwysing na sy argument in TT2 dat
die eietydse gebeurtenis ’n industrieel geproduseerde tydsobjek is, maak Stiegler sy sentrale
aanspraak oor die wêreldeffek van die rolprent en die televisie, naamlik dat “dit die interne
sin van miljarde bewussyne wêreldwyd kan affekteer slegs omdat dit alreeds die Kantiaanse
bewussyn in sy drie sinteses struktureer” (Stiegler 2001:103).
Dit is dus van kritieke belang om daarop te let dat Stiegler: 1) die Kantiaanse bewussynsopvatting
as normatief beskou en 2) die wêreldwye omvang van die rolprent en die televisie gedeeltelik
verklaar op grond van die feit dat hulle die bewussynskema meganies reproduseer, wat
3) ’n hersiene weergawe van Horkheimer en Adorno se opvatting oor die invloed van die
kultuurbedryf is.4
Hier bo is reeds uiteengesit hoe Stiegler betoog dat die eenheid van die bewussyn nie van
binne die bewussyn self kan kom nie, maar van buite moet kom, oftewel vanaf die tersiêre
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retensie. Nou, ter voltooiing van sy vertolking van Husserl en Kant, verklaar Stiegler dat ons
nie slegs moet uitlê hoe die tersiêre retensie vorm aan die inhoud van my bewussyn gee nie,
maar ook hoe dit ons konstrukte van ruimte en tyd vorm:
En word opgevoed oor die pro-grammatiese dimensie van die tydelikheid
van die Ons, soos kalendariteite en kardinaliteite daarin ingeweef word deur
gedenkplekke en monumente, instrumente en stelsels van rituele praktyke,
vorme van doping en naamgewing, ens., en al die apparate en komplekse van
tersiêre retensies waardeur bewussynskollektiewe verhoudings met die geeste
vorm, bid en geestelike gemeenskap het in die naam van die Heilige Gees, die
gemeenskaplike verlede van ’n rewolusionêre gees gedenk, die gebeurtenis van
die stigting van ’n res publica, en die vloeie van hul bestane in ’n gemeenskaplike
geskiedenis verenig, dit is, ’n gemeenskaplik toegeëiende geskiedenis. Dit
is binne hierdie dimensie en omdat dit ’n materialiteit vooronderstel, dat die
“program”- en “kultuur”-industrieë kan ontwikkel. (Stiegler 2001:113)
In hierdie sleutelpassasie verbreed Stiegler op ’n groot skaal die begrip van die tersiêre
retensie van tegniese objekte van geheuesteun tot herdenkingsaktiwiteite – wat almal liturgies
is – en betoog hy dat die program- en kultuurbedrywe in hierdie dimensie kan ontwikkel omdat
hulle, soos liturgie, sekere verklaarde waarhede herhaal en ons sin van tyd en ruimte vorm.
Ofskoon hy oudergewoonte verkies om vorm (“’n materialiteit”) te beklemtoon, gee hy in feite
toe dat hierdie bedrywe as inhoudsbedrywe hulle verskyning maak in wat ek beskou as die
liturgiese vakuum wat die moderne, territoriale staat skep wanneer dit die liturgiese orde van
die Middeleeuse Christendom vanaf die 15de eeu begin vernietig. Hierdie bedrywe is wat ek
kwasiliturgies noem, aangesien hulle die nuwe in plaas van die oue herhaal, en die belofte op
grond van die hede oproep in plaas van op grond van die verlede, soos wat ware liturgie doen.
In afdeling 5 sal verder op hierdie punt ingegaan word.
Die tersiêre retensie bepaal volgens Stiegler nie slegs ons konstrukte van tyd en ruimte nie:
dit “bepaal die moontlikheid self om ruimte en tyd te onderskei” (Stiegler 2001:117). Dit is hier
waar Stiegler sy kerntese oor aandag as die grondstof van die program- en kultuurbedrywe,
en die tydruimtelike effekte van hierdie bedrywe aan die orde begin stel:
Aangesien [die tersiêre retensie se ruimtelikheid] die kanalisering van die
verskeidenheid vloeie bemoontlik, nie slegs deur hulle aandag op dieselfde tyd
te hou nie [...] maar ook deur sodoende seleksieprosesse in primêre retensies
te ontketen deur middel van sekondêre retensies onder die beheer van tersiêre
retensies wat sinchronies geselekteer, “geënsceneer”, en toegeëien kan word
deur soms miljoene of tienmiljoene bewussyne elke dag, bemoontlik [die tersiêre
retensie se ruimtelikheid] ’n kwasimaterialisering van hierdie bewussyne en
[...] hul “reïfikasie”, massas bewussyne wat sodoende die primêre materiaal
vir die gehoorindustrie andersins bekend as die programindustrieë kan word.
Aan die einde van die twintigste eeu word die konstituering van ’n reuse mark
van bewussyne, wat gereed is om globaal anderkant alle versperrings te word,
gesien. (Stiegler 2001:117)
Dít is ’n deurdringende, formalistiese verklaring vir die opkoms van die aandagmark, maar soos
in afdeling 5 betoog sal word, negeer dit die feit dat die inhoud deur die geïndustrialiseerde
media geproduseer, oorgedra word te midde van ’n liturgiese vakuum wat in die eerste plek
die toe-eiening van hierdie inhoud fasiliteer.
Om Stiegler se formalistiese argument saam te vat: die rolprent reproduseer die kinematiese
aard van die bewussyn meganies, wat betref sowel die bewussyn se begeerte na (ware) verhale
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as die wyse waarop die bewussyn sy beleefde ervarings “saamtrek” en tot ’n samehangende
geheel “redigeer”. Indien hierdie proses suksesvol is, word wat Kant die eenheid van die
bewussyn genoem het, verwesenlik, ofskoon altyd slegs voorlopig vanweë die onvoltooidheid
van die bewussyn en sy afhanklikheid van tersiêre retensies as die basis waarvandaan dit sy
eenheid projekteer. Die eietydse kultuur- en programbedrywe dreig om die skematisering van
die werklikheid wat Kant aan die rede toegeskryf het “oor te neem”, sodat die “skema” wat
ons van die werklikheid het, neig om af te wyk van die een wat deur ons eie kulturele tradisies
ingegee is.
Vervolgens word aandag geskenk aan Stiegler se ontleding van toe-eiening en aanneming,
die konstituering van individuele en kollektiewe identiteit, die Amerikaanse politiek van toeeiening en aanneming, en waarom dit dreig om in giftige fiksie te verander.
3. Toe-eiening en aanneming, die Westerse moderniteit en die Amerikaanse politiek van
toe-eiening en aanneming
Die motief van aanneming wat, soos die aanhalings van Zizioulas in die artikel waarop hierdie
een volg aandui, is sentraal tot Stiegler se opvatting van die Westerse moderniteit. In wese
lui Stiegler se teorie van toe-eiening dat die identiteit van sowel individue as die sosiale groep
waarvan hulle deel is, gevorm word deur die kultuurinhoude wat een geslag aan ’n volgende
oordra, en wat die volgende geslag daarop sy eie maak. ’n Mens word ’n outonome, rasionele
individu op basis van dit wat sosiaal deur jou groep aan jou oorgedra word. Die mate waartoe
’n groep daarin slaag om ’n volgende geslag van outonome, rasionele individue te skep, is
die mate waartoe die groepsidentiteit hernu en voortgesit word. Stiegler noem die individuele
aspek van hierdie proses psigiese individuasie, en dié van die groep kollektiewe individuasie.
Alle kultuur en kennis vorm deel van tersiêre retensies, en hul opname en oordrag vind plaas
deur middel van geheuetegnologieë soos die handgeskrewe dokument of die gedrukte boek.
Wat met geheuetegnologiese ontwikkeling gebeur, is dus van beslissende belang vir wat
oorgedra en toegeëien word, asook vir die konstituering van individue en groepe. Stiegler voer
aan dat dieselfde “rolprentmatige” proses wat die bewussyn verenig, ook individue en groepe
in die individuasieproses konstitueer. Dit is ’n proses wat ook fiksioneel en rolprentmatig is –
“ek” en “ons” is die verhale wat ek en ons oor my en ons projekteer en glo. Met ander woorde,
vir Stiegler is die eenheid van sowel die individuele bewussyn as die groep altyd gebaseer op
fiksie en narratief.
3.1 Toe-eiening en individuasie
Stiegler begin sy bespreking van toe-eiening en individuasie deur ’n samevatting van sy
tese oor Kant se vereniging van sy eie bewussyn via die tersiêre retensie van skrif, wat die
“heraktivering” van ander, vroeëre verenigde bewussyne insluit, bedoelende Kant se lees
van vroeëre skrywers. Stiegler meen hierdie proses van heraktivering word gedryf deur ’n
narsisme of begeerte as selfbewussyn:
[H]ierdie verlede word geheraktiveer en geanimeer deur ’n protensionele proses
wat ’n begeerte as selfbewussyn, ’n narsisme, is en hierdie verenigingsproses
van die Kantiaanse bewussyn, wat ’n eksemplariese projeksie is van wat
alle bewussyn animeer, struktureer ook hierdie Ons wat Leroi-Gourhan die
vereniger-wording van menslike groeperings noem [...]. (Stiegler 2001:139)
Dit is, die begeerte na die eenheid van die self en sy bewussyn is dieselfde begeerte as dié
een na die eenheid van groepe. In kommentaar op Leroi-Gourhan se siening dat individue
en groepe gekonstitueer word deur identifikasie met mekaar en met ’n gedeelde verlede,
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betoog Stiegler dat hierdie proses as een van toe-eiening en aanneming beskryf kan word. Op
basis van ’n gedeelde mitiese verlede wat deur die gebied oorgedra word, en wat die individu
en die groep “struktureel en letterlik fantasmagories” maak (Stiegler 2001:140), ontstaan die
begeerte na ’n gemeenskaplike toekoms en dit is “’n gemeenskaplike stelsel van navigasie
deur die tyd heen” (Stiegler 2001:141).
Nes die vereniging van die bewussyn is die proses van groepsvorming – toe-eiening en
aanneming – vir Stiegler afhanklik van die tersiêre retensie:
Maar hierdie proses van toe-eiening en aanneming hang af van die moontlikheid
– geopen deur epifilogenese (tegniese geheue) – om toegang te kry tot ’n
verlede wat nooit beleef is nie, nóg deur die een wie se verlede dit is, nóg deur
sy biologiese voorsate. (Stiegler 2001:142)
Bowendien is nie slegs dit wat toegeëien word nie, maar ook die tegniese steunmiddels
(geheuetegnologieë) van toe-eiening deurslaggewend. Nes die individuele eenheid van die
bewussyn voorlopig verwesenlik word as die uitkoms van ’n begeerte om die ontoereikendheid
of gebrek van die individuele bewussyn te oorkom, word ook groepseenheid voorlopig
verwesenlik deur die begeerte om die gebrek aan die groep se oorsprong te oorkom. Stiegler
demonstreer dit deur na 19de-eeuse nasionalismes te verwys as voorbeelde van suksesvolle
fiksionele projeksies van ’n kollektief (Stiegler 2001:142).
Volgens Stiegler ontwrig die opkoms van die Westerse moderniteit as die gevolg van die
industrialisering van geheue die stabiele vorme van individuasie wat in die era van die vorige
heersende geheuetegnologie – die gedrukte woord – voorgekom en sy hoogtepunt in die
tweede helfte van die 19de eeu met die nasiestaat bereik het. Gevolglik is die sentrale
uitdaging van die Westerse moderniteit om vorendag te kom met nuwe vorme van toe-eiening
en aanneming ten einde stabiliteit in die maatskaplike orde te herstel. Die Westerse moderniteit
word dan ook deur Stiegler as die organisering van toe-eiening en aanneming omskryf
(Stiegler 2001:143). In die lig hiervan lewer Stiegler sy eie bydrae tot die voortgaande debat
oor die vraag na wat dit vir ’n land beteken om modern te wees: die moderniteitsgraad van ’n
land hang af van die mate waartoe die organisering van toe-eiening en aanneming suksesvol
en stabiel is. Dit is, ’n land is modern tot die mate waartoe dit deur middel van kulturele
oordrag daarin slaag om stabiele individuele en groepsidentiteite te vestig. Stiegler herhaal
in TT3 sy bewering van TT2 (kyk Rossouw 2014), naamlik dat pre-industriële verandering die
uitsondering eerder as die reël was, terwyl hy verklaar dat tradisie in die pre-industriële era toeeiening en aanneming georganiseer het (Stiegler 2001:145). Maar volgens hom word inligting
vanaf die 19de eeu die middel van toe-eiening en aanneming: “Inligting skakel beleggers
en ondernemers nou eweseer as verbruikers en produkte [...]. Hierdie inligting is van meet
af handelsware waarvan die industriële produksie vandag die vernaamste beleggingsektor
geword het” (Stiegler 2001:145).
Wat die industriële tegniese stelsel vir Stiegler onderskei, is dat geheuetegnologie nie langer
’n sekondêre aspek van die tegniese stelsel is nie, maar nou die kern daarvan geword het.
Gevolglik kan die kriteria van die seleksie van kultuurinhoude en kennis nie langer van buite
die tegniese stelsel vasgestel word nie – byvoorbeeld deur ’n instelling soos die kerk – maar
is dit nou integraal tot die tegniese stelsel self. Dit is waarom ’n nuwe ekonomie van tersiêre
retensies gebaseer op die seleksiekriteria van kommersiële belange onder die vaandel van
die Amerikaanse politiek van toe-eiening en aanneming ontluik.
Hiermee kan die Amerikaanse politiek van toe-eiening en aanneming en hoe dit afwyk van die
norme van toe-eiening en aanneming wat Stiegler uiteengesit het, van nader beskou word.
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3.2 Die Amerikaanse politiek van toe-eiening en aanneming
Stiegler begin sy uiteensetting van die Amerikaanse politiek van toe-eiening en aanneming
deur te betoog dat dit op berekende empirisme gebaseer is – wat Kant vir Europa is, is David
Hume vir die VSA (Stiegler 2001:129). Volgens Stiegler is dit een van die redes waarom die VSA
sedert die laat 19de eeu op die voorpunt van tegniese vernuwing staan (Stiegler 2001:129).
Nog ’n rede is volgens Stiegler die besondere uitdagings van toe-eiening en aanneming wat
die VSA sedert die laat 19de eeu die hoof moes bied, en wat die rolprent en die televisie na
die sentrum van Amerikaanse toe-eiening en aanneming gestoot het, en van Hollywood die
hoofstad van, eerstens, Amerikaanse projeksie en, later, wêreldprojeksie gemaak het.
Waarom het Hollywood as die sentrum van Amerikaanse rolprent- en TV-produksie so ’n
sleutelrol in die stabilisering van die Amerikaanse nasionale identiteit gespeel?
3.2.1 Hollywood en Amerikaanse toe-eiening en aanneming
Vir Stiegler is die rolprent en die televisie na die sentrum van Amerikaanse toe-eiening en
aanneming gestoot as gevolg van die feit dat inheemse Amerikaners gedurende wit kolonisering
van die VSA bykans uitgewis en hul tradisies geïgnoreer is. Sodoende is ’n soort vakuum van
inheemse tersiêre retensies, wat as die basis vir die individuasie van ’n Amerikaanse nasie
kon dien, geskep. Hierdie probleem is verder vererger deur die uitdagings van die integrasie
van die swart afstammelinge van slawe, asook van die nuwe golwe immigrante wat in die VSA
bly aankom (Stiegler 2001:160).
Die Amerikaanse antwoord op hierdie uitdaging was om verhale wat deur die rolprent
geprojekteer is, as die basis vir die aanneming van ’n nasionale identiteit te gebruik. Stiegler
maak groot gewag van die feit dat die eerste Amerikaanse lokettreffer (in 1915) Birth of a
nation was (Stiegler 2001:181). Waar ’n groep se gebied dien as ’n soort fundamentele tersiêre
retensie wat die groep se kollektiewe identiteit omraam, het die omgekeerde volgens Stiegler in
die VSA gebeur: deur die uitwissing van die inheemse bevolking en hul ruimtelike assosiasies
is die nasionale gebied sy vermoë om as tersiêre retensie te funksioneer, ontneem – dit het
’n soort niemandsland geword. Wat die Amerikaanse rolprentbedryf deur veral cowboy- en
Western-rolprente gedoen het, was om die fiksie van ’n verenigde gebied te projekteer, wat
vervolgens kon dien as die basis vir die vestiging van ’n Amerikaanse nasionale bewussyn
vanaf min of meer die eerste dekade van die 20ste eeu en later (Stiegler 2001:162–3). Later
is die beeld van ’n verenigde VSA vir bioskoopgangers wêreldwyd geprojekteer met rolprente
soos Gone with the wind (1939), en deur hulle “toegeëien” (Stiegler 2001:162–3).
Maar hierdie proses was terselfdertyd ook polities en ekonomies: Stiegler benadruk die feit
dat ’n Amerikaanse senator in 1912 verklaar het: “Trade follows films” (Stiegler 2001:162–3).
Amerikaanse rolprente het nie slegs daarvoor gesorg dat kykers wêreldwyd Amerikaanse
nasionale fiksies toegeëien het nie, maar ook die begrip van die individuele verbruiker wat
sentraal tot die groot Amerikaanse mite bekend as “the American way of life” is:
Hierdie politiek van die beeld van die Ons is ook ’n kommersiële politiek van
die beeld van die Ek as verbruikers waarvan Amerika die model uitgevind het.
Eerstens in die Verenigde State en vandag bykans oral geskied “integrasie”
deur verbruik: dit is presies wat as “Amerikanisering” bekendstaan. (Stiegler
2001:162–3)
3.2.2 Televisie en wêreldwye toe-eiening en aanneming
Wat Gone with the wind vir die Amerikaanse projeksie van sy norme wêreldwyd deur die
rolprent was, was die regstreekse uitsending van die maanlanding op 21 Julie 1969 volgens
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Stiegler deur televisie. TV in die algemeen en regstreekse TV in die besonder – waarvan
die uitsending van die maanlanding die vroeë bepalende oomblik was – bring ’n nuwe
wêreldwye kalendariteit teweeg waar massas mense hul tydhouding sinchroniseer volgens
wat die programbedrywe na hulle kanaliseer (Stiegler 2001:183). Soortgelyk aan hoe hier bo
aangetoon is hoe Stiegler die mag van die rolprent met verwysing na die kommunie vertolk
– transsubstansiasie en die herlewing van ’n eskatologiese hoop – doen hy dit hier weer met
sy vertolking van die maanlanding: “[’n B]uitengewone gevoel van ‘kommunie’ voortgebring
deur die bewustheid van ’n gelyktydige sien van hierdie lewende beelde reg oor die wêreld –
ons was almal aardbewoners geïdentifiseer deur die televisie wat ons gesien het en wat ons
gesien het” (Stiegler 2001:165; my klem).
’n Wêreldwye televisiegebeurtenis het dus vir Stiegler ’n soortgelyke gemeenskapskonstituerende
effek as ’n liturgiese praktyk soos die Heilige Kommunie, ofskoon op ’n ersatz, ironiese wyse.
Stiegler leen selfs verder by die Christelike tradisie om die plant van die Amerikaanse vlag op
die maan te vertolk: hy haal Marie-José Mondzain se boek oor die Bisantynse ikonoklastiese
krisis in die 8ste eeu (Image, icône, économie) met instemming aan om te betoog dat met die
beeld dit “die opvatting van mag” is wat betwis word (Stiegler 2001:166). Dit is, die beeld van
die Amerikaanse vlag op die maan wat wêreldwyd regstreeks gebeeldsaai is, is simbolies van
die projeksie van Amerikaanse wêreldmag.
Stiegler beskou die Amerikaanse politiek van toe-eiening en aanneming, en die vereniging
van ’n wêreldwye Ons waarop dit mik, as instrumenteel in die reïfikasie van kultuur en die
vernietiging van die begeerte na die toekoms, na ’n gesamentlike toekoms. Hy verwoord
hierdie bedreiging in teologiese taal: “Die probleem is om te weet of die industriële konstruksie
van die simboliese diabolies kan word – of dit vatbaar is vir die generering van ’n katastrofiese
siekte van die gees waar simbole in ‘diabole’ omgekeer kan word” (Stiegler 2001:169).
Vir Stiegler het die VSA met behulp van die rolprent en die televisie “by uitstek die land van
moderniteit” (Stiegler 2001:177) geword, oftewel dit het danksy industrialisering die land
geword waar enigiets moontlik is, die land van permanente vernuwing. Soos in afdeling 4
gewys sal word, betoog Stiegler dat die VSA sodoende instrumenteel is in wat hy sien as die
vernaamste ontologiese ommekeer wat die Westerse moderniteit bewerkstellig, naamlik dat
die werklike nie langer die moontlike bepaal nie, maar die moontlike die werklike.
Om op te som: Vir Stiegler was die berekende empirisme wat die vroeë golwe Britse emigrante
na die VSA gebring het, bepalend vir die VSA se bydrae tot industriële tegniese ontwikkeling.
Die vernietiging van inheemse tersiêre retensies gedurende kolonisering het die Amerikaanse
koloniste gelaat met min waarop ’n Amerikaanse volk gebou kon word. Dit het naby die einde
van die 19de eeu ’n akute probleem vir Amerikaanse stabiliteit geword met die uitdaging van
die nasionale integrasie van die afstammelinge van swart slawe en nuwe immigrante. Die
rolprent was die oplossing vir dié uitdaging en so het massiewe beleggings en vernuwing
in die rolprentbedryf plaasgevind, sodat hierdie geheuetegnologie die heersende een in die
VSA geword het, wat verder versterk is deur die toe-eiening van TV vanaf die 1930’s. Ná
die Tweede Wêreldoorlog was die VSA se bemeestering van hierdie geheuetegnologieë so
volkome dat hulle dit kon gebruik om Amerikaanse tersiêre retensies wêreldwyd te projekteer.
So is die wêreldwye toe-eiening van “the American way of life” en ’n verbruikersleefstyl waarin
ander Amerikaanse produkte ook toegeëien is, gefasiliteer.
Maar waarom dink Stiegler die Amerikaanse politiek van toe-eiening en aanneming is
nie gesond of volhoubaar nie? Waarom wyk dit af van wat hy as normale toe-eiening en
aanneming beskou?
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3.2.3 Die afwyking van die Amerikaanse politiek van toe-eiening en aanneming
Om laasgenoemde vraag te beantwoord, maak Stiegler uitvoerig gebruik van Christelike
teologiese konsepte en motiewe, in so ’n mate dat sy ontleding as teologies-polities beskryf
kan word. Die kern van sy ontleding is dat die Amerikaanse politiek van toe-eiening en
aanneming ontwikkel het tot ’n wêreldwye, geheuetegnologiese ekonomiese stelsel wat die
beloftes wat dit skep, konsekwent verraai en sodoende aanleiding gee tot ’n massiewe krisis
van geloof, geloofwaardigheid en krediet in die Westerse moderniteit. Die krisis is gevolglik
allereers geestelik, en dit is inderdaad vanaf TT3 dat die konsep van die gees vir Stiegler ’n
sentrale besorgdheid word, met sy begrip van die gees wat uiteindelik kuns, politiek, onderwys
en religie insluit. Sy oplossing vir hierdie geloofskrisis is om nuwe oriëntasienorme voor te
stel wat toekomstige tegniese ontwikkeling kan stuur en trouens geloof kan herstel. Hierdie
oplossing sal in afdeling 4 van nader beskou word.
Vroeër is opgemerk dat indien ’n buiteagent beheer verkry oor die tersiêre retensies wat aan
’n bewussyn oorgedra en daardeur toegeëien word, dit sal lei tot ’n baie ander bewussyn – ’n
baie ander rolprent, selfs ’n slegte rolprent. Stiegler se siening van waarom die Amerikaanse
politiek van toe-eiening en aanneming van die norm afwyk, kom daarop neer om te betoog dat
hierdie politiek op soortgelyke wyse werk as ’n buiteagent wat beheer oor almal se tersiêre
retensies probeer verkry en ons almal sodoende dieselfde rolprent laat kyk, selfs al glo ons dis
ons eie rolprent. Stiegler identifiseer twee bedreigings wat hierdie politiek vir die konstituering
van stabiele individue en groepe inhou.
3.2.3.1 Bedreigings vir stabiele individue en groepe
Die eerste van hierdie bedreigings hou verband met hoe die Amerikaanse politiek van toeeiening en aanneming die sonderlingheid van individue en groepe vernietig. Die konstituering
van ’n Ek en ’n Ons is twee aspekte van dieselfde proses, maar Ek en Ons verskil ook, en
moet inderdaad verskil. Indien nie, kan die Ons nie deur nuwe rasionele, outonome individue
herkonstitueer word nie, nóg kan sodanige individue gekonstitueer word. Die massiewe toeeiening van dieselfde tydsobjekte dreig om die verskil tussen Ek en Ons uit te wis en bedreig
dus albei.
Die verskil tussen die Ek en die Ons is ’n “komposisie van ontoereikendhede” wat ook “’n toeeiening [is], die projeksie van ’n toekoms vanuit ’n verlede wat nie dié van die Ek is nie, maar
dit waarop die individuasieproses van die Ek volg” (Stiegler 2001:150). Dit is, op grond van
wat ’n mens van die verlede van jou voorsate toe-eien, word hulle verlede jou eie, word jy ’n
sonderlinge individu, en kan jy as sonderlinge individu ’n toekoms projekteer. Maar onder die
Amerikaanse politiek van toe-eiening en aanneming bedreig die Amerikaanse weergawe van
die hede nie slegs die toe-eiening van verskillende verledes deur verskillende gemeenskappe
nie, maar verhef dit uiteindelik die hede ten koste van die verlede en die toekoms, wat
Stiegler beskou as ’n verlies aan gedifferensieerde tyd en die homogenisering van die tyd in
’n nimmereindigende hede.
Die hoogste moontlikheid vir die sonderlinge individu is uiteindelik om ná jou dood ’n spoor te
laat, wat van die tersiêre retensie afhang en deur die industriële beheer oor hierdie retensies
bedreig word (Stiegler 2001:153–5). Deur die drie dimensies van lineêre tyd (verlede, hede,
toekoms) op die maatskaplike vlak met eendimensionele teenswoordigheid te vervang, word
die verskil tussen Ek en Ons vernietig, oordrag ondermyn en bly daar in feite nie veel oor om
oor te dra nie.
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3.2.3.2 Sinchronisering en homogenisering van die bewussyn
Volgens Stiegler se uitleg is die tweede wyse waarop die Amerikaanse politiek van toe-eiening
en aanneming afwyk van die norm van toe-eiening en aanneming, dié se instrumentalisering
van sinchronisering ten einde ’n soort valse emosionele hoogtepunt (high Eng.) te ontketen
deur ons almal tegelykertyd dieselfde te laat voel, dink en ervaar. Stiegler redeneer op liturgiese
trant dat sinchronisasie die gesogte uitsondering is, die rare oomblik wanneer al die Ekke van
’n Ons almal dieselfde dink, voel en ervaar:
Sinchronisering is altyd aan die werk in openbare herdenkings, private of
openbare feeste en kultiese oomblikke, maar dan as oomblikke van uitsondering.
Die geluk ervaar deur die bewussyne verenig in die luister van musiek, wat
die meeste indien nie alle religieuse rituele asook sekulêre vierings begelei –
waarop dikwels gedans word, soos wat die jong geslag steeds doen – wys die
mate waartoe sinchronisasie oorspronklik gesog is. (Stiegler 2001:155)
In teenstelling met die reël van sinchronisasie as die uitsondering, poog die mark volgens
Stiegler om sinchronisasie die reël te maak – wat ook die rede is waarom ek elders (Rossouw
2014:889) aangevoer het dat die mark ’n kwasiliturgie inspan. Hierdie kwasiliturgie probeer
die hoëre toestand permanent maak, wat tot ’n geloofskrisis lei:
[D]ie soort sinchronisasie wat kwasipermanent en stelselmatig word met die
verskillende soorte media, en wat ook al hoe meer neig om die geval te wees in
die media-wording van al die instrumente van werk en sosialisering, insluitend
die skool [...] is deur hierdie selfde media die opkoms van ’n algemene
verlies aan individuasie en ’n verswelging van uitsonderlike oomblikke in die
aaneenlopende, gebeurtenisvolle vloei van die programindustrieë versprei aan
die hipermassas van bewussyne. Hierdie verlies aan individuasie [...] tref [...]
die samelewing in sy geheel en al sy leefwyses, wat in wese deur hierdie nuwe
manier “toegeëien” word, bemarking as “maak-asof tegnologie” (Debray) [...].
(Stiegler 2001:155-6)
Teen hierdie agtergrond kan die Ek sig verwar met die Ons (Stiegler 2001:155–6), wat vandag
ironies “individualisties” genoem word, en lei tot onwelheid (mal-être Fr.): “Hierdie tyd van
disindividuasie, waarvan die beskrywing ‘individualisties’ ’n aanduiding van sowel frustrasie
as ontkenning is, is ’n epog waar die ‘synsvraag’ die vraag na onwelheid word” (Stiegler
2001:156).
Uiteindelik word ons bedreig deur die moontlikheid dat ons nie langer deelnemende
produsente van die Ons is nie: “[Die ...] verbruiker-van-produkte bevind homself gestroop van
die moontlikheid tot deelname aan die definiëring en implementering van die retensionele
kriteria (kriteria van geheue) wat die lewe van sy gees konstitueer” (Stiegler 2001:160).
As ons vir Stiegler nie langer deelnemende produsente van ’n Ons is nie, is dit omdat ons
passiewe verbruikers is van ’n valse Ons wat nie geloofwaardig of volhoubaar is nie juis
omdat dit verbruik oorbeklemtoon terwyl dit produksie weg van verbruikers af sentraliseer.
Die industriële produksie van tersiêre retensies lei tot ’n massiewe standaardisering van die
seleksiekriteria, sodat hierdie bewussyne na mekaar begin lyk – wat Horkheimer en Adorno
vervreemding en reïfikasie genoem het (Stiegler 2001:117–8). Stiegler vertolk die gepoogde
eendimensionele verskraling van tyd op teologiese trant as die “moontlikheid van die einde
van die tyd” (Stiegler 2001:119) waarvan die onvermydelike gevolg “die polities-geestelike
apokalips” sal wees (Stiegler 2001:119).
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Met ander woorde: die industrialisering van die seleksiekriteria neem seleksie weg van die
bewussyn van die Ek wat verskil, na die “performatiwiteit anderkant alle bewussyn” en bring
dit dan tuis onder die kriteria van die mark. Aangesien die fiksies wat hierdie nuwe stelsels
aanbied, nie geloofwaardig is nie, is ’n krisis van begeerte op hande:
Terwyl hierdie masjien gemaak is om droombeelde op te wek, te verhewig en
weer op te wek, wat sigself nie kan handhaaf nie omdat hulle die vrug is van
’n stelselmatig berekende organisering van die verhoudings tussen subjekte
en objekte wat verbruikers en produkte geword het, is dit verdoem om sigself
om te keer. Dít lei tot die verswakking van begeerte, wat uiteindelik uitgeput
is vanweë die toenemende onderwerping aan berekening en die “in-différant”
(wat nie langer verskil bring of uitstel nie) bepaling van die onbepaalde, met
die gepaardgaande risiko van ’n wêreldwye wanorde [...]. (Stiegler 2001:119)
Let daarop dat Stiegler volhoubare begeerte aan geloofwaardige oortuigings verbind. Wanneer
begeerte aan berekening onderwerp word, dit is, van die oneindige ontkoppel word, verwelk
dit. Dit is wat St Augustinus aanvoer in sy Christelike siening van begeerte vir die oneindige
eros wat geloof onderlê.5 Dus is die eintlike bedreiging vir die ekonomie geestelik van aard.
Om saam te vat: Volgens Stiegler het die Amerikaanse politiek van toe-eiening en aanneming
die bloudruk vir ’n wêreldekonomie van geheue en verbruik geword. Dit wyk af van die normale
konstituering van individue en groepe, asook van normale toe-eiening en aanneming omdat dit
sonderlingheid en die uitsondering bedreig. Dit streef na ’n totale sinchronisasie van tyd en die
seleksiekriteria van waarneming en geheue. Dit wyk ook af van die reël van die sinchronisering
van individue in seldsame oomblikke van gedeelde gedagtes en emosies, en probeer hierdie
voorheen uitsonderlike toestand te veralgemeen. Dít word tentatief verwesenlik deur produksie
en deelname aan die maatskaplike orde weg van verbruikers te neem, en dit lei tot ’n staat van
ongeloof in die aangesig van verraaide beloftes en ongeloofwaardige fiksies. Die wêreld dreig
om die massagehoor van ’n swak rolprent te word, wat slegs in totale geestelike vernietiging
kan eindig. Hoe moet ons ’n pad uit hierdie geestelike krisis vind?
4. Stiegler se templaat vir ’n geloofwaardige rolprent
In ’n vroeëre artikel het ek daarop gewys dat terwyl ’n groot deel van TT2 gewy is aan die
diagnose van die kwale van die Westerse moderniteit, die kuur in daardie boek slegs op ’n
baie klein skaal behandel word (Rossouw 2014:880–2). Dit is, om die waarheid te sê, beperk
tot ’n oorweging van die herlewing en beskerming van dieselfde norme wat reeds in TT1
uitgesonder word, te wete onbepaaldheid en verskil. Die normatiewe bespreking word nog nie
uitgebrei na konkreter sosiopolitieke voorstelle nie.
In TT3 wy Stiegler egter die laaste derde van die boek aan ’n baie meer gedetailleerde
bespreking van die norme van onbepaaldheid en verskil, terwyl dit duidelik word dat hy die
onderwysstelsel beskou as sentraal tot die heroriëntering van die Westerse moderniteit wat moet
kom ten einde ’n volledige “polities-geestelike apokalips” te vermy. Sy oplossing is teologiespolities van aard, aangesien sy uitgesproke doel is om geloof in en die geloofwaardigheid van
die Westerse moderniteit en dié se toekoms te herstel. Die uitdaging vir Stiegler se teologiespolitieke oplossing is van ’n tweërlei en taamlik formidabele aard: sy alternatief moet enersyds
geloofwaardiger as die heersende kwasiteologie en -liturgie van die wêreldmark van tersiêre
retensies wees, én andersyds geloofwaardiger as die alternatiewe wat ouer religieuse en
filosofiese tradisies bied.
Soos ek sal probeer aantoon, misluk Stiegler deurdat hy die kriteria van die heersende vorm
van die Westerse moderniteit toe-eien – besonderlik in sy aanspraak dat die moontlike nou
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die werklike bepaal – terwyl hy sy alternatief bou op ’n simulakrum van die ouer tradisies,
spesifiek deur ’n aantal van hul motiewe te gebruik sonder om egter die volle arsenaal van hul
ontologieë, metafisikas, praktyke, en so meer toe te eien. Ek meen Stiegler se alternatief sit
die swak rolprent wat dit wil beëindig, voort. In afdeling 5 word na hierdie kwessie teruggekeer.
Vir eers word oorweging geskenk aan sy sienings van, onderskeidelik, die onderwysstelsel,
die normatiwiteit van onbepaaldheid en verskil, en hoe dit uiteindelik van toepassing is op die
oriëntasie-uitdagings van die tegnowetenskaplike era.
4.1 Waarom die skool weer almal se filmskool moet word
Reeds in die samevatting van sy bespreking van die rolprent van die bewussyn het Stiegler
aangedui dat die toekoms waarop hy hoop, een sal wees waar die geestelike en die materiële
in ’n nuwe politiek van toe-eiening en aanneming saamkom:
Die toekoms van die gees bestaan in ’n geopolitiek van kulturele tegnologieë
wat ook ’n politieke ekologie van die gees sal wees. Want ’n politiek van die
bewussyn (maar wat is die politiek indien nie in die eerste plek ’n politiek van
die bewussyn nie?) is noodwendig ’n politiek van die tegniek.
En dit ... is noodwendig ’n politiek van toe-eiening en aanneming. (Stiegler
2001:123)
Soos binnekort sal blyk, beskou Stiegler die skool en die breër onderwysstelsel as van
deurslaggewende belang vir sy ideale politiek van toe-eiening en aanneming. Dit is reeds in
die artikel waarop hierdie een volg, aangetoon dat vir Stiegler een van die onderskeidinge van
die industriële tegniese stelsel is dat waar geheuetegnologie voor die Nywerheidsomwenteling
altyd slegs ’n deel van die tegniese stelsel was, die industriële tegniese stelsel die eerste een
in die geskiedenis is waar geheuetegnologie die kern van die stelsel vorm. Omdat skrif volgens
Stiegler vir so lank die heersende geheuetegnologie gebly het, was ’n sekere kontinuïteit
van teologies-politieke magte moontlik, wat vanaf die Nywerheidsomwenteling ontwrig word
wanneer skrif en die gedrukte woord ontwrig word, en die dood van God aan die orde gestel
word (Stiegler 2001:201). Dit lei Stiegler daartoe om te betoog dat die passing tussen die
tegniese en die ouer maatskaplike stelsels altyd deur die geheuetegniese stelsel bepaal word,
oftewel, die geheuetegniese stelsel bepaal toe-eiening en aanneming (Stiegler 2001:202). Wat
ons huidige situasie onderskei, is dat die tegniese wêreldstelsel ’n geheuetegniese stelsel van
die industriële produksie van tersiêre retensies geword het, wat op sy beurt intersistemiese
passings en die proses van toe-eiening en aanneming ontwrig (Stiegler 2001:202). Dus is die
rol van die onderwysstelsel as die vernaamste geheuetegniese instelling sentraal in die stryd
om die normale toe-eiening van eietydse geheuetegnologieë.
Oordrag is die oorhandiging van ’n nalatenskap, ’n erfenis, ’n erflating, terwyl toe-eiening die
aktiewe ontvangs daarvan en om dit ’n mens se eie te maak, is (Stiegler 2001:209). As die
oordragstelsel nie langer werk nie, is toe-eiening nie langer moontlik nie – of word ander tersiêre
retensies toegeëien. Onderwysstelsels is sentraal tot tersiêre retensiestelsels, aangesien
hulle bowenal “plekke vir die verwerwing en verinnerliking van kalendêre en kardinale stelsels”
(Stiegler 2001:212) is – skole en ander onderwysinstellings speel gevolglik volgens Stiegler ’n
belangrike rol in die vorming van ons opvattings van tyd en ruimte. Dit is, wat die kerk vir die
produksie van geloof en tydruimtelikheid in die ortografiese epog was, is wat die skool vir die
Westerse moderniteit is.
Hier bo is vermeld dat Stiegler die 19de-eeuse nasiestate beskou as ’n historiese voorbeeld
van die verwesenliking van ’n stabiele stelsel van tersiêre retensies. Hy voer aan dat dit gesien
kan word in hoe rasionele subjektiwiteit (“ek dink”) deur middel van die skool in die 19de eeu
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verinnerlik is, 200 jaar sedert dit ná die verskyning van die gedrukte boek uitgedink is –
vermoedelik verwys hy hier na Descartes se cogito – en uiteindelik in tersiêre retensies en die
skool opgeneem is (Stiegler 2001:218). Dit het gelei tot die konstituering van ’n “demokratiese,
industriële Ons” (Stiegler 2001:219).
Stiegler wys gou daarop dat die konstituering van individue en groepe soos deur die nasiestaat
verwesenlik, gepaardgegaan het met sy eie geestelike oorlog met sterk teologiese ondertone
waarin “Wes-Europa gepoog het om sy teologies-politieke model toegeëien te kry: hierdie
oorlog van tipografie wat as ’n koloniale netwerk en ’n ‘republiek van lettere’ afgedwing is, is
’n oorlog van geeste” (Stiegler 2001:218).
Waar Stiegler dus in TT1 en TT2 verwys het na die sosiopolitieke ontwrigting wat met die
verskyning van ’n nuwe tegniese stelsel gepaardgaan, beskryf hy nou hierdie ontwrigting met
die meer spesifieke term van ’n geestelike oorlog. Volgens hom woed ’n soortgelyke geestelike
oorlog tans tussen die onderwysstelsel van die gedrukte woord en die geheuetegnologieë
van die rolprent en die televisie wat skrif en die gedrukte woord onttroon het. Met ander
woorde, soos die skool van die vroeë industriële nasiestaat seleksiekriteria aan die bewussyn
voorsien het, en sodoende verseker het dat goeie seleksies deur die Ek en die Ons in die
konstituering van die demokratiese, industriële Ons gemaak is, moet die skool ook in ons
era heroriënteer word sodat goeie seleksies soos goeie rolprente gemaak kan word vir die
wêreldwye, universele Ons wat Stiegler suggereer moet kom (Stiegler 2001:231–2).
4.2 Kennisfragmentering bedreig stabiele individue en groepe
In die inleiding hier bo is opgemerk dat kennis vir Stiegler se tegnoteologie is wat dogma vir
die Christelike teologie is, soos dit blyk in sy ontleding van die skool, kennis en geloof. Stiegler
meen die krisis van die skool vandag het te make met die fragmentering van kennis, wat ’n
effek van die tegnowetenskap is (Stiegler 2001:226). Dit is hierdie kennisfragmentering wat die
twyfel eie aan ons tyd onderskei: weens die gebrek aan ’n verenigde kenniskorpus gaan baie
niekennis deur as kennis. Dít word in die voortsetting van industrialisering verdoesel, maar
dit word nietemin wyd gevoel “deur die reuse massas bewussyne waarvan die ‘reïfikasie’ nie
daarin slaag om hulle van alle oordeel te stroop nie, van elke ‘arbiter’ soos ons gesê het, van
daardie ‘gesonde verstand’ waarvan gehoorhandelaars niks verstaan nie” (Stiegler 2001:123).
Dus is kennis vir Stiegler integraal tot geloof en sekerheid.
Stiegler kom tot die ooglopende gevolgtrekking van sy teologiese vertolking van eietydse
twyfel, naamlik dat die skool geloof moet aankweek. Vir dit om te geskied, gee hy ’n uitleg van
gesonde kennis en die opvoedkundige oordrag daarvan wat in terme van religieuse krediet en
geloof vertolk kan word. So ’n vertolking werk ’n dieper, meer kritiese verstaan van Stiegler se
wêreldbeskouing in die hand:
[D]ie onderwysstelsel is ’n oriëntasietoestel wat slegs kan funksioneer wanneer
dit nie positiewe of negatiewe nie, maar vraende (intérrogatif Fr.) vertroue
beliggaam, selfs in die aangesig van die jongste bewussyne, deur onderwysers
wat sowel gedrewe as geraak is deur hulle sorg vir kennis en hul vertroue
daarin; wanneer die stelsel die verskil tussen kennis en niekennis en hul
verbinding beliggaam; en, laastens, wanneer die stelsel ’n lewende ervaring
is van ’n verskil wat aangeleer moet word om gemaak en vervoeg te word, so
broos as wat dit kan en moet wees – wat ’n mens self moet beoefen om in staat
te wees om dit te kan oordra [...]. (Stiegler 2001:229)
Stiegler se geloofsobjek, dit waarin geloof by leerlinge aangekweek moet word deur
onderwysers wat dit beoefen – wie se lewens daarvan getuig, soos ’n mens in die kerk sou sê –

110

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

is dus kennis en die voortgaande onderskeiding tussen kennis en niekennis. Soos ongelowige
Thomasse moet onderwysers hierdie geloof aankweek deur gewillig te wees om dit wat na
bewering ware kennis is te bevraagteken, en sodoende by te dra tot die instandhouding van
die verskil tussen kennis en niekennis.
Vir Stiegler is die normatiewe doelwit om die huidige krisis van onwelheid op te los inderdaad
’n kwasireligieuse projek, naamlik om ’n verskil te maak deur die vestiging van ’n nuwe
kollektief wat rondom hoë ideale beslag kry.6 Wat nodig is, is “’n projektering van ’n Ons,
dit is [...] ’n vermoë om ’n diskoers van veruniverseling te konstitueer, wat uiteraard en selfs
onvermydelik ’n diskoers van stryd kan wees – van die verskil wat altyd nog gemaak moet
word” (Stiegler 2001:231–2).
Dit is op hierdie punt in sy argument dat Stiegler hom wend tot die ontologiese vraag na die
moontlike en die werklike in die lig waarvan hy verder uitwerk wat hy bedoel met die verskil
wat altyd nog gemaak moet word, besonderlik in ons tegnowetenskaplike era.
4.3 Moontlike werklikhede
Stiegler besin oor die moontlike en die werklike met verwysing na Kant en Heidegger ten einde
sy saak vir sy rolprentmatige geloof in geprojekteerde fiksies te versterk. Volgens Stiegler
handhaaf Kant nog die sogenaamde tradisionele metafisiese posisie omdat die moontlike vir
Kant steeds deur die werklike bepaal word soos dit na vore tree in die eenheid van appersepsie
op basis van die eenheid van alle moontlike verskynsels gefundeer in God – met God wat
uiteindelik die samehang van die objekte wat ons waarneem, verseker (Stiegler 2001:264).
Maar in Martin Heidegger se denke word die sogenaamde tradisionele metafisiese voorkeur
vir die werklike bo die moontlike omgekeer: volgens Stiegler se lesing van Heidegger is Dasein
dit wat altyd oor die moontlike in plaas van die werklike besorg is (Stiegler 2001:263), omdat
Dasein altyd deur die uiteindelike moontlikheid van sy dood bepaal word. En dit synde moontlik
eerder as werklik, vertolk Stiegler as ’n struktuur van projeksie “wat saamhang met dit wat ons
kinema genoem het, en wat ‘die beeld teenoor die feit stel’” (Stiegler 2001:263). Die werklike is
’n afgeleide van Dasein wat sy synsmoontlikhede deur projeksie opneem (Stiegler 2001:266).
Stiegler vra nou waarom Kant dit nodig geag het om die subjektiewe beginsel van differensiasie
vir oriëntasie in te span (Stiegler 2001:267). Stiegler omskryf die subjektiewe beginsel van
differensiasie as “die kriterium wat die rede benodig in gevalle van on-wetenskap waar dit
moet oordeel sonder objektiewe kennis waarvolgens dit sy oordeel met ’n objek van sy intuïsie
kan laat klop” (Stiegler 2001:267). Vir Kant is daar ’n grens aan die oordeel waar ons nie meer
kan beoordeel nie, naamlik die suprasintuiglike – God (Stiegler 2001:268). Volgens Kant kan
die rede hier oordeel deur die blote feit dat dit moet, wat die rede ervaar as ’n gevoel van
ontoereikendheid wat na Stiegler se mening met fiksie verband hou: “Hierdie gevoel is dié
van ontoereikendheid, van die induktiewe gebrek aan ’n ‘neiging tot kennis’, indien nie ’n
nuuskierigheid oor fiksies nie” (Stiegler 2001:268).
Met ’n fideïstiese skuif beweer Stiegler dat hierdie gevoel ’n liefde vir kennis of ’n begeerte
van die rede is wat nie as beginsel gestel kan word nie, maar nietemin vir die rede regulerend
is, en dit is waarom ons dit eenvoudig moet vertrou: “Ons moet vertroue in begeerte en in die
liefde vir kennis sonder kennis hê” (Stiegler 2001:269). As daar ooit ’n sekulêre oproep om
blinde geloof was, is dit dié uitspraak.
Stiegler sien dit as “die gebrek wat moet” (le défaut qu’il faut, Fr.). Hy beskryf dit as dit wat
die rede soos ’n “groot rolprentregisseur” in beweging bring en kom tot die gevolgtrekking dat
die rede self ook “’n gebrek wat moet” is (Stiegler 2001:269). Stiegler gee ’n rolprentmatige
vertolking van Kant se siening dat die rede verwant is aan God:
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Die rede, wat behoort aan ’n sintuiglike wese omsluit in ’n begin en ’n einde,
moet in staat wees om die risiko te neem om ervaring op een of ander manier
terugwaarts en voorwaarts te verleng deur ’n soort projektiewe vermoë – kom
ons sê rolprentmatige projeksie – sonder enige objektiewe of werklike data in
die sin van die sintuiglike. Terugwaarts moet dit in staat wees om die risiko te
neem om die oorsprong te bedink. Voorwaarts moet dit in staat wees om die
risiko te neem om die einde te bedink. En in albei gevalle vind dit dieselfde
ding: God as absolute verlede wat die absolute toekoms van die einde van
alles spieël. (Stiegler 2001:269)
Dit is hier in sy tegnoteologie dat Stiegler die Kantiaanse struktuur van geloof en rede omwerk
deur die Kantiaanse Godsbegrip te vervang met die tersiêre retensie en die blote noodsaak
om te glo. Dit is Stiegler se geloofsbelydenis, sy fideïstiese geloof in rolprentmatige geloof:
Op een of ander manier het die rede nodig om te glo in die eenheid van die vloei
van verskynsels, in hul montage, hul sekwensering; dit het nodig om daarin te
glo by die gebrek aan kennis [...]. Dit het nodig om daarin te glo ten einde in
staat te wees om hulle te projekteer, om hulle te orden volgens die hoogs
onwaarskynlike verenigingsproses van appersepsie, wat die Ek eweveel as die
Ons affekteer. (Stiegler 2001:270–1)
Dit is, geloof in die eenheid van die bewussyn is die voorwaarde vir die verwesenliking van
hierdie eenheid, om dit suksesvol te projekteer. Bowendien blyk dit dat die rolprentregisseur in
wie Stiegler sy geloof stel, die geloof in die rolprent is, die geloof in goeie rolprente.
En in die era van die tegnowetenskap, waar teorie en praktyk oorvleuel, word hierdie noodsaak
vir oriëntering volgens ’n differensiasiebeginsel waardeur die “rede noodwendig spekuleer en
fiksionaliseer” (Stiegler 2001:271), herbevestig. Volgens Stiegler stel Kant ’n opperste fiksie
as noodsaaklik ten einde te onderskei tussen verskillende fiksies en ’n mens te oriënteer:
Kant beweer daar is ’n fiksie (betreffende ’n streng objektiwiteit) waar ’n mens
nie anders kan nie as om dit tot die oorsprong en uiteinde van alle verskynsels
te verklaar, en dus tot die opperste werklike, die bron van alle moontlikhede.
Die subjektiewe beginsel van differensiasie stel ’n mens in staat om te kies
tussen fiksies ten einde jou te oriënteer na en vanuit ’n letterlik fiktiewe
opperste werklike [God], ’n verskyning (apparition, Fr.), wat ek ’n noodsaaklike,
onvermydelike projeksie wat die vereniging van die vloei bemoontlik, genoem
het [...]. (Stiegler 2001:273)
Dus, terwyl Stiegler Kant se geloof in God as ’n noodsaaklike fiksie lees, en terwyl hy self nie
God as ’n “noodsaaklike fiksie” handhaaf nie, handhaaf hy wel die fideïstiese noodsaak van
die irrasionele geloof in die eenheid van die bewussyn – presies soos Kant, maar sonder dié
se Godsbegrip. Stiegler se belydenis van geloof in geloof, en van geloof in goeie rolprente, in
fiksie – waarmee hy TT3 open (die universele begeerte na verhale) – word duideliker in die lig
van sy ontleding van die tegnowetenskap, waaraan vervolgens aandag geskenk word.
4.4 Tegnowetenskap en die oorwinning van die moontlike oor die werklike
Stiegler betoog dat die filosofie vanaf Aristoteles tot Kant volgehou het dat die wetenskap
die beskrywing van die werklike is, maar sedert die Nywerheidsomwenteling het die
bondgenootskap tussen kapitaal en tegniek gelei tot ’n situasie waar die wetenskap in diens
van die tegniek staan. Wetenskaplike navorsing draai om tegniese vernuwing, en uiteindelik
open dit reuse nuwe moontlikhede. Wetenskap in die vorm van die biologie wysig nou die

112

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

wette van reproduksie, wat alreeds ’n vorm van retensie (geheue) is, en die wetenskap kan
nou “hierdie groot ongereproduseerde reprodusent, God” ignoreer (Stiegler 2001:281). Waar
die wetenskap vir die antieke Grieke die afbakening van kontingensie is, is tegnowetenskap
die opening van reusemoontlikhede. Dit opper onmiddellik die “vraag aangaande kriteria
waarmee oor hierdie moontlikhede besluit moet word” (Stiegler 2001:282). Stiegler beskou
die bondgenootskap tussen kapitaal en tegnowetenskaplike ontwikkeling ondersteun deur
bemarking as ’n stelselmatige ontginning van alle moontlikhede, met die werklike wat aan die
moontlike onderwerp word (Stiegler 2001:282).
Dit is nou duidelik waarom Stiegler die industriële era omskryf as dié van fiksie by uitstek –
nie slegs weens die opgang van die rolprent en die televisie nie, maar ook weens dié van die
tegnowetenskap, waar die werklike die uitvinding van die moontlike word.
Stiegler voer aan dat die twee kriteria wat toegepas moet word by die beslissing oor watter
tegnowetenskaplike moontlikhede verwesenlik moet word, is of enige gegewe verwesenliking
in diens van wins of in diens van die Ons staan, en of dit sal bydra tot die maak van die verskil
wat altyd nog gemaak moet word. Laasgenoemde oorstyg wins “want hierdie verskil, wat ’n
fiksie is, kan slegs appelleer op ’n radikale on-waarskynlikheid en ’n gebrek aan rede” (Stiegler
2001:283–4). Stiegler sit dus sy gedagterigting oor die noodsaak van die fiksie waarin ons
moet glo om te kan handel, voort. Dit is nie verrassend dat hy hierdie noodsaaklike fiksie aan
Heideggeriaanse onbepaaldheid verbind nie: “Tog kan dit wees dat die gebrek hier as sodanig
so (’n) rede is, tegelykertyd ’n motief en ’n noodsaak – in feite die motief en die noodsaak
van die onberekenbare, insluitend die dood as dit wat Dasein onbepaal (indétermineFr.) [...]”
(Stiegler 2001:284).
Stiegler se lesing van Kant se vraag na hoe die rede begelei kan word en sigself in die
afwesigheid van ervaring oriënteer, is “die vraag van rasionele denke ontdaan van moontlike,
werklike ervaring, en wat sig dus verplig vind om te fiksionaliseer” (Stiegler 2001:294). Stiegler
redeneer dat hierdie vraag nou gevra word teen die agtergrond van tegnowetenskapfiksie
wat “nie slegs tot die produksie van monsters in staat is nie, maar ook van [...] diaboliese
wesens wat die wêreld as die Duiwel bedreig, of as wraak teen die moontlikheid van die
Duiwel” (Stiegler 2001:294). Die fiksie waarin die tegnowetenskap uiteindelik handel dryf, is
’n nuwe doel van die natuur, naamlik die vervolmaking wat eenmaal as slegs God s’n beskou
is (Stiegler 2001:295). Die “belofte van vervolmaking”, wat ’n “begeerte na die eenheid van
die Ons is”, is moontlik slegs op voorwaarde dat die gebrek van rede gehandhaaf word, dit is,
“[die]noodsaak [van die gebrek] as beginsel van differensiasie” (Stiegler 2001:295).
Teen dié tyd is dit ook nie verrassend nie dat Stiegler die ommekeer van die moontlike en
die werklike as nog altyd latent in die tegniek beskou (Stiegler 2001:301–2). Hy kom tot die
gevolgtrekking dat wat nodig is in die nuwe kritiek, is om te vra tot watter mate nuwe vermoëns
vir die produksie van verskille in die era van hiperreproduseerbaarheid moontlik is, en of
hierdie verskille in staat is om ’n “toe-eienbare wording”, dit is, “’n toekoms”, te konstitueer
(Stiegler 2001:326).
Om saam te vat: Stiegler voer aan dat die mensdom midde-in ’n nuwe geestelike wêreldoorlog
verkeer. Dit is ’n oorlog om die beheer oor tersiêre retensies en die seleksiekriteria van
hierdie retensies, waarin die skool en die breër onderwysstel ’n sleutelterrein is. Die eietydse
onderwyskrisis is die gevolg van die fragmentering van kennis wat voortspruit uit ’n hernude
gebrek aan onderskeiding tussen kennis en niekennis in hierdie tegnowetenskaplike era,
wat tot sistemiese twyfel lei. Wat hierdie era bowenal onderskei, is dat dit ’n beslissende,
permanente ontologiese ommekeer teweeg gebring het waar die moontlike nie langer deur
die werklike bepaal word nie, soos die “metafisiese” tradisie vanaf Aristoteles tot Kant dit
wou hê, maar waar die werklike nou ’n modaliteit van die moontlike word. Gevolglik is die

113

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

sleutelvraag wat nou ontstaan, veral vir die politiek, watter moontlikhede geselekteer moet
word, wat op sy beurt die vraag aangaande seleksiekriteria is. Stiegler doen aan die hand
dat die moontlikhede wat verwesenlik moet word, daardie is wat die Ons en die verskil wat
gemaak moet word, kan versterk, dit is, die handhawing van onbepaaldheid.
Die kritiese vraag wat ek vervolgens stel, is: Is Stiegler se geloofsbelydenis geloofwaardig?
5. ’n Resensie van Stiegler se rolprent oor rolprentmatige geloof
In die inleiding tot hierdie artikel is aangevoer dat dit in TT3 duidelik word dat Stiegler se projek
’n tegnoteologiese poging is om geloof in die Westerse moderniteit en die toekoms daarvan
te herstel. Hierdie stelling kan nou toegelig word deur die twee opsigte waarin ek die stelling
maak, aan te toon. Eerstens gaan Stiegler voort met sy poging om die tegniek in die plek
wat die Christendom vir God reserveer te plaas, naamlik dit wat die geskiedenis uiteindelik
bepaal en die samehang van die werklikheid verseker. Soos hier bo geblyk het met Stiegler
se lesing van Kant, word die tersiêre retensie in plaas van God die uiteindelike waarborg van
die eenheid van die bewussyn en van sosiopolitieke stabiliteit. Groot historiese breuke word
almal deur Stiegler deur die lens van die tegniek en die tegnologie gelees.
Die tweede opsig waarin ek my stelling maak, is dat Stiegler op ietwat ironiese wyse sy
verheffing van die tegniek tot goddelike hoogtes voortsit deur middel van meestal Christelike,
teologiese motiewe. In TT3 sluit hierdie motiewe geloof en geloofsoortuigings, eskatologiese
hoop, die belofte, Bisantynse ikonografie, die gees en aanneming in. Stiegler se gebruik van
teologiese motiewe en sy tegnoteologie roep ’n aantal kritiese vrae op waaraan later in hierdie
afdeling aandag geskenk word.
Afgesien van die teologiese teenargument wat hier saam met en teen Stiegler ontwikkel word,
is daar ook my historiese teenargument. Stiegler se lesing van die Amerikaanse geskiedenis
in TT3, asook sy waardering vir die 19de-eeuse Europese nasiestaat, is problematies.
Vervolgens word die historiese kwessies eers bespreek voor die teologiese kwessies en die
ontologiese vrae wat hulle oproep, behandel word. Daar word dus nou gekyk na Stiegler se
vertolking van die VSA en die Europese nasiestaat, en dan onderskeidelik na sy konsep van
toe-eiening en aanneming, sy Kantiaanse teologie en sy ontologiese posisie aangaande die
moontlike en die werklike.
5.1 Die historiese teenargument: die VSA en die 19de-eeuse Europese nasiestaat
Soos hier bo geblyk het, betoog Stiegler dat die VSA se toe-eiening van oudiovisuele
tegnologieë in twee opsigte bepalend was. Eerstens het dit die VSA in staat gestel om vanaf
die eerste dekade van die 20ste eeu ’n nasionale identiteit te bou waarvoor die behoefte
ontstaan het weens die feit dat wit kolonisasie die inheemse Amerikaners se tersiêre retensies
en gebied, wat sou kon dien as basis vir die bou van ’n nasionale identiteit, uitgewis het.
Hierdie behoefte het aan die einde van die 19de eeu dringender geword met die druk om
swart slawe-afstammelinge en nuwe Europese immigrante te integreer. Tweedens, vanaf
omstreeks die 1940’s het die VSA se bemeestering van oudiovisuele tegnologie dit in staat
gestel om die beeld van ’n verenigde Amerikaanse nasionale identiteit wêreldwyd te projekteer,
wat die wêreldwye toe-eiening van “the American way of life” en van Amerikaanse produkte
gefasiliteer het.
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5.1.1 Die VSA
Die eerste probleem met Stiegler se vertolking is die aanname dat die inheemse Amerikaners
’n verenigde volk in die moderne Westerse sin van die nasiestaat was, wat hulle inderwaarheid
nie was nie. En as hulle nie in dié sin ’n verenigde volk was nie, kon hul gebiedsassosiasies
ook nie dien as ’n tersiêre retensie waarop ’n Amerikaanse nasionale identiteit gebou kon
word nie. Bowendien negeer Stiegler die tersiêre retensies wat die vroeë wit koloniste vanaf
Brittanje saamgebring het, en wat wél die basis van die Amerikaanse politieke stelsel as
onderdeel van hul nasionale identiteit geword het.
In sy bespreking van Amerikaanse staatsvorming en die opkoms van ’n Amerikaanse nasionale
identiteit sonder die historikus Bruce D. Porter die Tudor-instellings uit wat hierdie vroeë wit
koloniste uit die Engelse Middeleeuse periode oorgeërf het as een van vier faktore wat bygedra
het tot die vorming van ’n Amerikaanse staat en nasionale identiteit. Hierdie instellings sluit
in: verteenwoordigende regering gekombineer met plaaslike belange, magsdeling tussen die
wetgewende, uitvoerende en juridiese gesag, ’n tweekamerwetgewer, en ’n kwasikoninklike hof
vir ’n grondwetlike monargie in die vorm van die Amerikaanse presidensie (Porter 1994:245).
Porter identifiseer twee ander faktore om te verklaar waarom die VSA wel uiteindelik ’n sterk
staat met ’n nasionale bewussyn geword het. Die eerste hiervan was die protonasionalisme wat
ontwikkel het uit die oorspronklike 13 kolonies se verenigde weerstand teen verhoogde Britse
belasting in die aanloop tot 1775 en die uiteindelike Amerikaanse onafhanklikheidsverklaring.
Met ander woorde, die eerste stappe na nasionale identiteit is in reaksie op ’n gemeenskaplike
eksterne vyand gedoen.
Maar dit is veral die laaste faktor wat Porter uitsonder wat die swakheid van Stiegler se
vertolking blootlê, te wete die rol wat oorlog in die vorming van die Amerikaanse staat en
nasionale bewussyn gespeel het. Hier is die Amerikaanse Burgeroorlog van 1861–1865 en die
Amerikaanse deelname aan die Eerste Wêreldoorlog van besondere belang vir die doeleindes
van hierdie artikel. Die Burgeroorlog, wat plaasgevind het vyf dekades voordat die rolprent
Birth of a nation vrygestel is, het die vraag of die Amerikaanse unie ontbindbaar was, beslis.
Dit was dan ook tussen 1860 en 1865 dat die VSA se inkomstebelastingkantoor gestig is om
belasting te hef, dat die dollar ingestel is, dat die belangrike staatsdepartemente van landbou
en immigrasie gestig is, asook die Amerikaanse Akademie van Wetenskap en, laaste maar nie
die minste nie, die Union Pacific en Cultural Pacific-spoorwegagentskappe (Porter 1994:258).
In 1915 het die toenmalige Amerikaanse president, Woodrow Wilson, die hoofprestasie van
die Burgeroorlog beskryf as “the creation in this country of what had never existed before – a
national consciousness” (Porter 1994:263). En al bogenoemde het plaasgevind voor die koms
van die golwe nuwe immigrante in die laat 19de eeu waarna Stiegler verwys.
Die Eerste Wêreldoorlog was selfs meer beslissend vir die vestiging van ’n Amerikaanse
nasionale identiteit en trouens sy wêreldwye projeksie – sowat drie dekades voor rolprente
soos Gone with die wind, om maar te swyg van die maanlanding van 1969. Dit was in
die nadraai van die Eerste Wêreldoorlog dat vroulike stemreg ingestel is (in 1919) en dat
inheemse Amerikaners burgerskap gegee is uit erkenning vir die bydrae van 10 000 inheemse
Amerikaanse oorlogsvrywilligers. Hierbenewens was dit die Eerste Wêreldoorlog “[that]
wrenched die American state into the industrial age” (Porter 1994:269) deur die staat by
industriële produksie te betrek en ’n besliste einde te bring aan die botsings tussen arbeid
en kapitaal wat met die aanvanklike Amerikaanse industrialisering tussen 1870 en 1900
gepaardgegaan het, en die ergste van die soort botsings was wat die wêreld tot in daardie
stadium gesien het (Porter 1994:269).
Die implikasies van hierdie gebeure is alte duidelik: die stadige vorming van die Amerikaanse
staat en nasionale bewussyn het baie meer as die vernietiging van inheemse tersiêre retensies
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gedurende wit kolonisasie behels. Hierbenewens was dit nie oudiovisuele tegnologieë wat die
Amerikaanse volk verenig het nie, maar oorlog – nes dit die geval elders vir die moderne,
territoriale Westerse state was.7 Dit wil nie sê dat hierdie tegnologieë nie ’n rol in die vorming
van die Amerikaanse nasionale bewussyn gespeel het nie, maar dit is histories meer korrek
om te redeneer dat hulle slegs een werktuig was in ’n hele stel gereedskap wat deur die
Amerikaanse staat gebruik is om nasionale eenheid te bereik, in plaas van die hoofwerktuig.
Om die waarheid te sê word die identiteit van die volk deur die skepping van die staat bepaal.
In Stiegler se vertolking, daarenteen, is die Amerikaanse staat deur die skepping van die nasie
voorafgegaan, terwyl ’n aantal stadige institusionele ontwikkelings vanaf 1775 uiteindelik
saamgevloei het in ’n nasionale identiteit, eers tydens die Burgeroorlog en toe gedurende die
Eerste Wêreldoorlog.
Dit is ook insiggewend om daarop te let dat wanneer dit kom by die projeksie van Amerikaanse
eenheid op die wêreldverhoog, die vernaamste, eerste oomblik nie 1939 se Gone with the
wind was nie, maar inderdaad die Eerste Wêreldoorlog. Die pionier van die bestudering
van propaganda, Walter Lippman, het sy baanbrekerstudie van openbare meningsvorming,
Public opinion, gebaseer op sy wedervaringe in die Amerikaanse propagandaliggaam, die
Komitee op Openbare Inligting, reeds in 1922 gepubliseer (Lippman 1922). Die titel van nog
’n eerstehandse weergawe van die werking van daardie liggaam deur George Creel in 1920
is ewe insiggewend: How we advertised America: The first telling of the amazing story of the
committee on public information that carried the gospel of Americanism to every corner of
the globe.
Die implikasie vir Stiegler se vertolking is dat die Amerikaanse nasionale identiteit nie
hoofsaaklik die gevolg van die VSA se toe-eiening van oudiovisuele tegnologie was nie, maar
die produk van staatsvorming en oorlogspogings, en dat oudiovisuele tegnologieë nie die
oorsaak nie, maar die verlenging van daardie identiteit was. Te oordeel aan Wu (2010) se
oorsig van die Amerikaanse rolprentbedryf had die hoofrede vir dié se mag minder te doen
met wat Stiegler sien as die empiristiese gees van die VSA as met die bra prosaïese feit van
massiewe skaalbesparings: in die VSA het die rolprentbedryf so goed op dreef gekom omdat
’n massagehoor wat baie groter as dié van enige Europese nasiestaat was, beskikbaar was.
Stiegler se vertolking van die Amerikaanse nasionale eenheid wat oudiovisuele tegnologie,
veral die rolprent en die televisie, teweeg sou gebring het, is ook betwisbaar. Soos Wu
aantoon, is die prentjie ietwat ingewikkelder. Die goue era van wat à la Stiegler ’n verenigde
televisie-aanbod genoem kan word, was in die drie dekades ná die Tweede Wêreldoorlog
inderdaad ’n periode van sterk Amerikaanse nasionale eenheid (ná die VSA se triomfantelike
bydrae tot dié oorlog). Maar met die koms van kabeltelevisie in die 1980’s het ’n massiewe
gehoorfragmentering plaasgevind. Wu (2010:213) verwys na ’n aantal kommentators wat aan
die hand doen dat die Amerikaanse kultuuroorloë rondom evolusie, aborsie, homoseksuele
regte, ens., met die opkoms van kabeltelevisie gepaardgegaan het.
Wu se ontleding bevestig dus slegs gedeeltelik Stiegler se stelling dat Amerikaanse nasionale
identiteit deur oudiovisuele tegnologie vasgelê is. Gegewe dat die Amerikaanse nasionale
identiteit sedert die 1980’s baie meer omstrede geword het, kan daar duidelik nie langer iets
soos ’n wêreldwye geprojekteerde, verenigde Amerikaanse identiteit wees nie. Die VSA is
vandag baie dinge vir baie mense: George W. Bush, Bob Dylan, Britney Spears, Paris Hilton,
Google, Apple, Facebook, kreasioniste, die doodstraf, en so meer. TT3 het verskyn voor
9/11 en die ineenstorting van Lehman Brothers in 2008, waarna Amerikaanse mag broser as
voorheen lyk.
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5.1.2 Europa
Wat van Stiegler se hoogs positiewe siening van die Europese nasiestaat en die “demokratiese,
industriële Ons” wat dit na bewering voortgebring het? Die eerste opvallende probleem met
hierdie siening is die oënskynlike teenstrydigheid tussen Stiegler se kreditering daarvan
met die skep van ’n “demokratiese, industriële Ons” enersyds, terwyl hy andersyds heelwat
gewag maak van die proletarisering wat met die industrialisering van die Europese nasiestate
gepaardgegaan het. Om dit anders te stel: dit is moeilik om te sien hoe Stiegler die kollektiewe
openbare deelname van hierdie state kan prys én terselfdertyd die verlies aan deelname wat
proletarisering in hierdie state meegebring het, kan betreur (Stiegler 2004:92).
’n Verdere vraag is of Stiegler se positiewe waardering van hierdie state vir die wyse
waarop hulle individuasie na bewering suksesvol nagestreef het, korrek is. Kenners van wat
meer korrek die moderne, territoriale staat in sowel die konfessionele (1650–1800) as die
nasiestaatvorm (1800–1950/70) daarvan genoem moet word, verwys na die dwangaard van
hierdie staat (Cavanaugh 2009:176–7). Die moderne, territoriale staat vestig sigself eers in ’n
allesomvattende oorlog teen die kerk en later teen ander territoriale state – die sogenaamde
Europese Godsdiensoorloë – en deur die dwang van sy burgers om by sy belange in te val.
Dit is ook hier waar ’n verklaring vir die “geestelike oorlog” wat Stiegler met die boekdrukkuns
verbind, gesoek moet word. Die koloniale geskiedenis van die Europese konfessionele en
nasiestate moet veel eerder verklaar word as ’n funksie van hul onderlinge wedywering, wat
saamhang met die heersende oortuiging gedurende die tweede helfte van die 19de eeu oor
die “skaarste” van “hulpbronne” wat ’n vername bron vir die regverdiging van koloniale en
imperialistiese ondernemings was (Kern 2003:234–6). Hierdie state het gedoen wat enige
koloniale mag sou gedoen het – hulle het dit wat tot hul beskikking was, gebruik om hul belange
na te jaag en hul sienings af te dwing, waarvoor die boekdrukkuns ’n vername instrument was.
In die dwang van hul burgers was onderwys ’n primêre werktuig, des te meer in ’n konteks
waar onderwys die vakuum van maatskaplike vorming wat gelaat is deur die onderwerping
van die kerk en die ontwrigting van sy liturgiese lewe, veral in Protestantse lande, moes vul.
Hierdie (ook liturgiese) vakuum verklaar meer van waarom die VSA so gretig was om die
rolprent en die televisie met hul gepaardgaande lewensritmes toe te eien. In hierdie opsig is
Robert Bellah se werk oor die konsep van die Amerikaanse burgerreligie insiggewend (Bellah
1991:168–92),8 en dit is moeilik om vas te stel waarom Stiegler dié verskynsel geheel en al
ignoreer – sowel as ’n vereniger van die Amerikaanse volk as ’n middel vir die regverdiging
van die Amerikaanse staat se aansprake op sy burgers. Stiegler is korrek om aan te voer dat
toe-eiening en aanneming die dringendste probleem van die Westerse moderniteit is, maar
anders as hy sien ek dit nie as voortspruitend uit die tegnologiese evolusie van die laaste 150
jaar nie, maar eerder as voortspruitend uit die wyse waarop die moderne, territoriale staat en
meer onlangs die mark kwasiteologieë voorhou wat in wese nabootsings van die Christelike
begrip van aanneming ná die vernietiging van die maatskaplike bande van die Middeleeuse
orde is.
Dit bring my by my teologiese teenargument, beginnende by aanneming.
5.2 Die teologiese teenargument
5.2.1 Aanneming
Twee geleerdes so verskillend soos die evolusiebioloog Jared Diamond en die ChristelikOrtodokse teoloog John Zizioulas is dit eens dat aanneming, oftewel mense wat mekaar op
basis van iets anders as bloedverwantskap soos familie behandel, ’n uitvinding van die religie
is – vir Diamond die religie in die algemeen (1998:278), vir Zizioulas die Christendom in die
besonder (1985:56–7). Ek bepaal my by Zizioulas se aanspraak, aangesien Stiegler self laat
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inTT3 aankondig dat hy in toekomstige werk die begrip aanneming verder sal ontwikkel met
verwysing na die model van die Christelike God as die hoogste aannemingsvader, terwyl hy
verklaar dat vir ’n vader se kinders om syne te word, hy hulle eers moet aanneem (Stiegler
2001:294). My betoog is dat Stiegler die Christelike motief van aanneming op ietwat ironiese
wyse inspan: in plaas daarvan dat hy dit as die oorspronklike model van Westerse aanneming
erken, relativeer hy dit, terwyl hy terselfdertyd aanspraak maak op die universaliteit van die
noodsaak van aanneming. Dan betoog hy op grond van dié universele aanspraak vir die
noodsaak op ’n nuwe organisering van aanneming – sonder om te erken dat aanneming in die
eerste plek ’n probleem geword het weens die moderne territoriale staat se ontwrigting van
Westerse aanneming soos in die Christelike Middeleeue beoefen.
Gesien uit hierdie perspektief was die “demokratiese, industriële Ons” self ’n ewe vervlietende
model van aanneming as dié van die mark waarteen Stiegler met reg polemiseer, aangesien
die mark en die staat albei die Christendom naboots in hul aansprake op en beloftes aan hul
onderdane en verbruikers. Albei maak aanspraak op die getrouheid van burgers of verbruikers
op grond van die geloof in ’n beloofde beter toekoms wat deur een of ander hoër ideaal soos
die vryheid van die volk of van individuele verbruikerskeuse verwesenlik moet word. Stiegler
bevestig dit self wanneer hy die 19de-eeuse ideale beskryf as “die eskatologiese gesag van ’n
laaste oordeel wat die 19de eeu emansipasie en vooruitgang genoem het” (Stiegler 2001:143).
In wese aanvaar hy implisiet die tese dat nasionalisme ’n sekulêre religie is wat soos die
Christendom individueer en differensieer of, om meer presies te wees, wat die Christendom
probeer naboots maar nooit werklik kan nie, aangesien die Christendom nie op basis van kennis
’n Ons vorm nie, maar op basis van liturgie as die voorwaarde van religieuse praktyk. Kennis
as middel van toe-eiening en aanneming is wel vir die staat van sleutelbelang, aangesien
dit een van sy hoofwerktuie is vir die dwang van burgers tot ’n identiteit wat alreeds baie
minder populêre deelname behels as wat die geval in Middeleeuse of Klassieke maatskaplike
instellings was. Die omwenteling in oordrag en toe-eiening en aanneming waarna Stiegler
verwys, is meer spesifiek die verskuiwing vanaf oordrag en toe-eiening en aanneming vanaf
die nasiestaat na die mark of selfs die verbruikerstaat (waar politici burgers oproep om die
ekonomie weer aan die gang te kry en hul patriotisme te toon deur te verbruik), wat volg op die
vroeë moderne verskuiwing van oordrag en toe-eiening en aanneming weg vanaf die kerk en
ander maatskaplike instellings soos die universiteit en die gilde na die territoriale staat.
Dat die verskuiwing in oordrag en toe-eiening en aanneming inderwaarheid een is vanaf die
nasiestaat na die verbruikerstaat word bevestig deur die twee betekenisse van die woord
adoption (Fr.) – wat ek met toe-eiening en aanneming vertaal – soos Stiegler dit gebruik, in
weerwil van sy voorstelling daarvan as sou dit in werklikheid een en dieselfde betekenis wees:
die toe-eiening van ’n tradisie, en die ingebruikneming van nuwe tegniese produkte. Myns
insiens stel Stiegler hierdie ietwat verskillende verskynsels gelyk omdat wat inderwaarheid in
die nasiestaat en die verbruikerstaat toegeëien word, ’n stel (geloofs-) oortuigings en praktyke
is wat ek ’n kwasiteologie noem, omdat dit die religie vir eiebelang parodieer – dié van geloof
in die nasie en die toekoms daarvan in die geval van die nasiestaat, en dié van ’n individuele
bestemming en toekoms in die geval van die verbruikerstaat. Uiteindelik is dit vandag steeds
die belange van die territoriale staat en sy virtuele verlenging wat bevorder word.
Weer eens bevestig Stiegler dit wanneer hy op ironiese wyse die metafoor van kommunie vir
’n wêreldwye TV-gehoor gebruik, ’n gehoor waarvan die kohesie oneindig swakker is as dié
van liturgiese gemeenskappe waar die bande oor ’n leeftyd van gedeelde praktyk vasgelê
word. Of wanneer die voorbeelde wat ons hom hier bo sien gee het van die sinchronisasie van
emosies, gedagtes en verwagtings in liturgiese gebeure soos religieuse of sekulêre vierings
deur Stiegler gebruik word om aan te voer “tot watter mate sinchronisasie oorspronklik gesog
is” (Stiegler 2001:155). In die mate waartoe die verbruikerstaat of die mark handel dryf in wat
Stiegler beskryf as “ongeloofwaardige fiksie”, spruit die ongeloofwaardigheid hier inderwaarheid
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uit die feit dat ’n produk in die naam van iets anders verkoop word. Dit wat na bewering
verkoop word, is nie wat in werklikheid verkoop word nie: totale beheer oor jou bestemming,
selfverwesenliking, die goeie lewe, gemeenskap, ’n lewensveranderende ervaring, en watter
ander tradisionele religieuse en filosofiese begrippe ook al deur die advertensiebedryf geplunder
word – iets wat Stiegler na regte beskryf as dat dit dreig om simbole in “diabole” om te keer.
Soos Stiegler self sê in ’n beskrywing van wat hy ’n “massaproses van toe-eiening” noem:
“Dieselfde program kan gelyktydig deur miljoene kykers gevolg word, miljoene bewussyne
kan gelyktydig onderdompel word in dieselfde vloei van ’n tydsobjek en onderwerp word aan
dieselfde effekte van geloof en toe-eiening en aanneming” (Stiegler 2001:184).
Anders gestel: as aanneming deur geloof deur die Christendom uitgevind is, is die industriële
Westerse moderniteit ’n parodie van die Christendom. As dit so is, is dit geen wonder nie
dat die industriële Westerse moderniteit op sy weerloosste is op die vlak van sy simbole en
(geloofs-) oortuigings, wat presies is wat Stiegler in TT3 blootlê. Maar hoe moet mens sy eie
poging om geloof in hierdie maatskaplike orde deur middel van sy Kantiaanse teologie te
herstel, verstaan?
5.2.2 Stiegler se Kantiaanse teologie
Soos hier bo geblyk het, verklaar Stiegler dat die heroriëntering wat dringend nodig is om
geloof in die Westerse moderniteit en die toekoms daarvan te herstel, saamhang met Kant
se werk en “sy teologiese grond wat onskeibaar daarvan is” (Stiegler 2001:24). Dit het ook
geblyk hoe Stiegler ’n sterk verbintenis tot die Kantiaanse begrip van die eenheid van die
bewussyn handhaaf, ofskoon hy dit hervertolk as die resultaat van die rolprentmatige aard
van die bewussyn en dié se afhanklikheid van die tersiêre retensie, terwyl hy die tersiêre
retensie in die plek van Kant se Godsbegrip stel om te betoog vir sowel die eenheid van die
individuele bewussyn as die stabiele samehang van die Ons. Terselfdertyd, en soortgelyk aan
hoe die moderne staat op verskillende wyses teologiese motiewe oproep om sy aansprake
te versterk, maak Stiegler ruimskoots gebruik van teologiese motiewe en taal, tot so ’n mate
dat selfs die duiwel betrek word. Op klassiek Kantiaanse wyse handhaaf Stiegler die skeiding
tussen geloof en rede. Stiegler betoog dat kennis integraal tot geloof is, en in hierdie geval dan
geloof in die Westerse moderniteit en die toekoms daarvan, wat tans aan twyfel onderworpe is
vanweë die onstabiliteit van kennis wat volgens Stiegler deur die tegnowetenskap veroorsaak
word. In die mate waartoe die skool die primêre instelling van die oordrag en toe-eiening van
kennis is, sien Stiegler dan die taak van die skool om geloof te hernu deur die differensiasie
tussen kennis en niekennis, asook deur hulle samevoeging. Dit strook met sy “komposisionele”
posisie waarvolgens teenoorgesteldes mekaar konstitueer.
Maar die treffendste aspek van Stiegler se Kantiaanse teologie is dit: op die kritieke punt in sy
hele argument, wanneer hy die leser van die geloofwaardigheid van sy teologie moet oortuig,
beroep hy hom, soos Kant, op blinde geloof!:
Op een of ander manier het die rede nodig om te glo in die eenheid van die vloei
van verskynsels, in hul montage, hul sekwensering; dit het nodig om daarin te
glo by die gebrek aan kennis [...]. Dit het nodig om daarin te glo ten einde
in staat te wees om hulle te projekteer, om hulle te orden volgens die hoogs
onwaarskynlike verenigingsproses van appersepsie, wat die Ek eweveel as die
Ons affekteer. (Stiegler 2001:270–1; my beklemtoning)
In Kantiaanse terme maak Stiegler blinde geloof hier die voorwaarde van die rede, van die
eenheid van die individuele bewussyn en die kohesie van die Ons, asook van die stabiliteit van
die maatskaplike orde. Stiegler kom tot hierdie ietwat twyfelagtige gevolgtrekking waarvolgens
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hy aansluit by die moderne teologiese aanname wat by Duns Scotus begin en waarvolgens
die tradisionele posisie, wat vanaf Aristoteles tot Aquinas staan, verwerp word:
For Aristotle and Aquinas, to know something was to receive into one’s mind
as species an eidos or “form” that first exists in combination with matter. But
once the analogical links of fittingness or conveniens and the inner actual
necessities of reality have been undone, all that we can directly know is no
longer the external world but that which Scotus called ens objectivum, a mere
“object” of knowledge in our minds, which may or may not accurately “picture”,
like a detached Kodak snapshot, the world “out there”. (Milbank 2011)
Dit is, wanneer die premoderne tradisie se realistiese kennisleer agtergelaat word, wanneer
geloof en rede geskei word, kom ’n soort rasionele fideïsme na vore wat ook in Stiegler se
werk voorkom. Milbank se beskrywing van die Scotiese kennisobjek as ’n “detached Kodak
snapshot” kan eweseer op Stiegler se rolprentmatige kennisopvatting toegepas word.
Dit is juis vanweë sy agterlating van ’n realistiese kennisleer – alle waarneming “is slegs
kinema” (Stiegler 2001:71) – dat Stiegler ’n sterk saak moet uitmaak vir wat hy beskou as
geloofwaardige, aanloklike fiksie soos gemanifesteer in sy ontologiese omruiling van die
moontlike en die werklike, waarby vervolgens stilgestaan word.
5.2.3 Die moontlike en die werklike
Soos hier bo geblyk het, beskou Stiegler die werklike as ’n modaliteit van die moontlike op
twee gronde: eerstens deur ’n toe-eiening van die Heideggeriaanse argument waarvolgens
Dasein dit is wat altyd met die moontlike in plaas van die werklike besorg is (Stiegler 2001:263),
aangesien Dasein altyd deur die uiteindelike moontlikheid van sy dood bepaal word; en
tweedens deur aan te voer dat die tegnowetenskap die tradisionele siening van die wetenskap
as ’n beskrywing van die reële op basis waarvan ons moontlikhede mag verwesenlik, omgekeer
het tot ’n siening waarvolgens die wetenskap nou ’n beskrywing is van die moontlikhede wat
deur die bondgenootskap tussen kapitaal en bedryf verwesenlik kan word. Vir Stiegler is die
wyse waarop die biologie vandag na bewering die wette van die natuur en van reproduksie
verander, die uiterste bewys van die oorwinning van die moontlike oor die werklike.
Vanuit hierdie implisiete aanvaarding van die oorwinning van fiksie betoog Stiegler dan dat
ons keuse nie langer tussen die werklike en die moontlike is nie, maar tussen goeie en slegte
moontlikhede of fiksies. Gevolglik benodig ons norme waarmee geoordeel kan word watter
moontlikhede goed en watter sleg is – vir Stiegler is dié norme onbepaaldheid en gemeenskap
(die Ons).
Die eerste probleem met Stiegler se ontologiese keuse vir die moontlike bo die werklike is
dat hy dit nie grond op ’n realistiese weergawe van wat in werklikheid vandag geskied nie.
Lank voor die opkoms van eietydse genetiese manipulasie het ’n soortgelyke, kwintessensiële
moderne vorm van manipulasie na vore gekom, naamlik dié van die natuur deur middel
van die verbranding van fossielbrandstowwe, ingenieursingrypings in watervoorsiening,
mynbou, ens. Teen hierdie tyd word dit bykans algemeen aanvaar dat die menslike grense
aan natuurmanipulasie bereik is, met die gevolg dat die menslike toekoms op hierdie planeet
self bevraagteken word. Bowendien is dit gewoon te vroeg om die langtermynsuksesse en
lewensvatbaarheid van genetiese manipulasie te beoordeel. Selfs die oogmerk om menslike
lewe geneties te reproduseer, word normaalweg nie as die wysiging van natuurwette
beskryf nie, maar as hul reproduksie. Dit is meer korrek om te sê dat die bedreiging van
die tegnowetenskap vandag juis voortspruit uit die onrealistiese aansprake en verwagtings
daarvan, en of ’n mens nou die natuurwette, karma, die wil van God of die “monsters” wat
Stiegler self vrees, inspan om teen die oormoed van die tegnowetenskap te waarsku, is van
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mindere belang. Om die “triomf” van die moontlike oor die werklike te aanvaar, kom neer op
die verdere legitimering van dit waarteen Stiegler polemiseer en om die Westerse moderniteit
se disoriëntasie voort te sit.
Die tweede probleem met Stiegler se ontologiese posisie is die politieke doodloopstraat
waarheen dit lei. Stiegler is allermins die enigste eietydse filosoof wat ’n politiek van die
moontlike voorstaan, maar hierdie posisie spruit weer eens uit die teologiese keuse wat
gemaak is deur die teoloog oor wie Heidegger sy proefskrif geskryf het, Scotus:
Scotus, unlike Aquinas, no longer thought of “contingency” as simply the
dependency of creatures upon God, but thought that in order for something to
be contingent, something else must always be equally possible, tracking the
real like an uneasy shadow. Furthermore, by a curious inversion Scotus made
this lurking shadow of the possible more primary than the actuality whose
light one might have supposed to have cast this shadow in the first place.
(Milbank 2011:6)
Die probleem vir hierdie posisie is die volgende: as die verwesenliking van die moontlike nie
langer teleologies is nie, dan tel enige moontlikheid soveel soos enige ander moontlikheid.
Stiegler probeer hierdie probleem oorkom met sy twee norme, onbepaaldheid en gemeenskap.
Om egter te betoog dat wat ook al verwesenlik word, die moontlikheid van onbepaaldheid
moet handhaaf, is eenvoudig om die verbruikerstaat en die tegnowetenskap, waarvan die
weergawe van onbepaaldheid as “keusevryheid” bekendstaan, te eggo. Weer eens word
keusevryheid betekenisloos te midde van die afwesigheid van ’n telos aan die hand waarvan
tussen keuses besluit kan word.
Stiegler se antwoord hierop is om te probeer onderskei tussen die onbepaalde en die onverskillige,
laasgenoemde synde deur hom met die mark verbind: “Ontologiese onverskilligheid is dit wat
’n hegemoniese seleksieproses begin wat ontologiese verskil deur berekening kanselleer, wat
eerstens beteken dat die ‘Syn nie die synde is nie’” (Stiegler 2001:263).
Die onderskeid tussen onbepaaldheid en onverskilligheid los egter nie die bovermelde
probleem op nie: Wat is die verskil tussen ’n filosofiese beroep op doelloosheid as die doel
self en die mark se beroep op keusevryheid? Om die waarheid te sê, die mark is vir talle
mense aantrekliker en oortuigender juis omdat dit selfverwesenliking deur middel van keuse
as telos verhef. So gesien, herinner Stiegler se kredo van rolprentmatige geloof ongelukkig
aan wanneer ’n mens iemand wat deur ’n rolprent ontstel is, wil kalmeer deur vir die persoon
te sê: “Dis net ’n film.”
Wat van Stiegler se ander norm, gemeenskap? Deur te suggereer dat die gemeenskap waaroor
dit hier gaan, universeel moet word, herhaal hy nie slegs dieselfde appèl as dié van die mark
en die vae liberale begrip van die “internasionale gemeenskap” nie, maar soos die mark en die
liberalisme parodieer hy inderwaarheid premoderne filosofiese en religieuse tradisies wat per
slot van rekening die begrip van ’n universele gemeenskap (God se Koninkryk, die sangha,
die oemma, ens.) uitgevind het. Wat hierdie meer tradisionele gemeenskapsvorme onderskei,
is dat hulle ’n baie sterk telos het (wysheid, verligting, verlossing, ens.) en dat hul universaliteit
altyd in verhouding tot ’n teenoorgestelde (die dwase, die onverligte, die heidene, ens.)
omskryf word. In die geval van Stiegler, gegewe sy groot skatpligtigheid aan die Christelike
tradisie, is sy voorspraak vir die “begeerte na die eenheid van die Ons” die voortsetting van
die Christelike gemeenskapsbegrip (en van nasionalisme se parodie daarvan) deur ander
middele as Christelikes.
Laastens is daar ook ’n ernstige vraag oor Stiegler se keuse vir die moontlike bo die werklike,
wat voortspruit uit sy fenomenologiese ontleding van wat gebeur wanneer ons na ’n rolprent
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kyk. Soos hier bo uiteengesit, begin hy dié ontleding deur aan te voer dat daar ’n universele
menslike begeerte na verhale bestaan, maar byna onmiddellik daarna betoog hy ten gunste
van die rolprent se appèl op die menslike bewussyn op grond van die feit dat die rolprent die
verlede met die werklikheid verbind. Dit is, as hierdie aanspraak tot sy logiese eindpunt gevolg
word: die rolprent se appèl berus nie slegs op die bevrediging wat dit aan ons begeerte na
verhale gee nie, maar bowenal op ons begeerte na wáre verhale, verhale wat die werklikheid
ophelder, realistiese verhale. Stiegler se stilswyende aanvaarding van die appèl van die
werklike moet verklaar word óf deur te betoog dat die werklikheid die opperste fiksie is, óf
deur te betoog dat die aangebore menslike begeerte nie allereers na fiksie is nie, maar na die
waarheid – soos premoderne religieuse en filosofiese tradisies inderdaad aanvoer, in welke
geval Stiegler se verheffing van die moontlike bo die werklike selfs nog twyfelagtiger word.
Soos Plato inderdaad reeds in die Faidrus oor die Sofiste aangevoer het, berus die geldigheid
van hul aanspraak daarop om mense te leer om goed te praat sonder om op die waarheid ag
te slaan reeds op ’n waarheidsaanspraak (Plato 2005: seksie 273 d1-e5).
6. Ten slotte
Ter afsluiting betoog ek dat ofskoon Stiegler se rolprentmatige fenomenologie van die
bewussyn gewis help om die snelle verspreiding van die rolprent en die televisie te verklaar,9
asook die massiewe uitwerkings wat hulle op die menslike tydservaring had, is ek nie oortuig
daarvan nie dat hierdie formalistiese verklaring die primêre verklaring is van waarom “the
American way of life” so invloedryk geword het.
Soos ek dit verstaan, spruit die aantrekkingskrag van “the American way of life” en die ontwrigting
van die menslike tydservaring voort uit die liturgiese vakuum wat die Westerse moderniteit
geskep het met die opkoms van die moderne, territoriale staat en sy gepaardgaande ontwrigting
van ouer liturgieë (vir ’n bespreking hiervan kyk Rossouw 2010). Kulturele geheueverlies het
geleidelik ingetree, wat die aangebore menslike verlange na die waarheid en die transendente
ontvanklik gemaak het vir die valse goeie van die moderne, territoriale staat in sy konfessionele,
nasie- en verbruikersgedaantes. Dit is nie om dowe neute dat Stiegler sy aansprake op die
transsubstansiërende en eskatologiese kragte van die rolprent baseer op ’n verwysing na ’n
uitstaande voorbeeld van moderne, liturgiese ontwrigting nie, ’n “vervelige Sondagmiddag” –
die dag wat die hoogtepunt van die Christelike liturgiese week is.
Soos teen hierdie tyd duidelik behoort te wees, beskou ek Stiegler se siening van die Westerse
moderniteit as problematies, veral aangesien dit die rol van die tegniek oorskat en die rol van
die moderne, territoriale staat onderskat. In hierdie artikel en elders (Rossouw 2014) is aan
die hand gedoen dat die rol van die moderne, territoriale state in die konstituering van die
Westerse moderniteit besonder duidelik is ten opsigte van die liturgiese ontwrigting wat dit
veroorsaak deur ouer, liturgies bemiddelde opvattings van tyd en ruimte met sy konstrukte van
tyd en ruimte te vervang.
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Eindnotas
Tensy anders aangedui, verskyn alle kursivering in die oorspronklike werk. Ek het Stiegler
deurgaans in die oorspronklike Frans gelees. Alle aanhalings uit sy tekste is my vertalings
uit die oorspronklike Frans en verwys na die oorspronklike Franse tekste. Waar vertalings
van Stiegler se tekste in Engels beskikbaar is, het ek my vertalings met daardie vertalings
gekontroleer ten einde die beste moontlike vertaling te verseker. Om Stiegler se Frans met
sy woordspelings, neologismes en besondere styl te vertaal, is nie altyd maklik nie. Die
gepubliseerde Engelse vertalings was dikwels van waardevolle hulp, maar was soms nie
heeltemal bevredigend nie, in welke geval ek my bes gedoen het om die Engelse vertaling te
verbeter ten einde reg aan Stiegler se baie presiese frasering te laat geskied. Waar ek aanhaal
uit Franse tekste van ander skrywers, is die vertalings ook myne, tensy anders aangedui.

1

2

Roberts (2006) gee ’n toeganklike oorsig van sommige van die belangrikste temas in TT3.

Die passasies deur Kant wat Stiegler aanhaal is op bl. 80 van Alexis Philonenko se Franse
vertaling van Kant seWas heißt: sich im Denken orienteren?, oorspronklik in Oktober 1786 in
die Berliner Monatschrift gepubliseer. Die Philonenko-vertaling, Qu’est-ce que s’orienter dans
la pensée?, is in 2001 gepubliseer deur Jules Vrin, Parys. Die vertaling hier is my eie uit die
oorspronklike Duits. Ek bedank die Kant-kenner Danie Strauss van die Universiteit van die
Vrystaat vir sy voorstelle vir my vertaling.

3

Kyk Sinnerbrink (2009) se ontleding van hoe “Stiegler’s transformation of Heidegger
and Derrida retrieves and renews the interrupted Frankfurt school tradition of culture
industry critique”.

4

Taylor (1992:139) som Augustinus se siening van begeerte en die oneindige soos volg op:
“En nes in ons perverse sondetoestand ons begeerte na die goeie soveel minder as ons insig
was, gaan ons liefde vir God wanneer ons na Hom gerig is, enige ordemaat – hoe goed dit ook
al is – te bowe. Wanneer dit by God kom, is die regte maat om mateloos lief te hê.”

5

In sy bespreking van die kenmerke van beskawings wat ná die opkoms van religieë ontstaan
het, en deur Karl Jaspers met die Aksiale Era verbind is, skryf Eisenstadt (2003:274):
“Gemeenskaplik aan Joodse en Christelike utopieë – asook aan sommige Islamitiese
utopieë wat nie hier in enige fyner besonderhede bespreek word nie – en gewortel in hul
basiese oriënterings, was sterk neigings om die herkonstruksie van die basiese definisies
van die ontologiese werklikheid te kombineer met dié van maatskaplike en politieke sentra
gebaseer op ’n visie van ’n nuwe maatskaplike, politieke orde.” Stiegler begeef hom in net so
’n herkonstruksie van die basiese definisies van die ontologiese werklikheid met sy voorkeur
vir die moontlike bo die werklike, soos in die volgende paragrawe aangetoon word.

6

Kyk Ertman (1997) se invloedryke oorsig van hoe die moderne, territoriale Westerse staat
gekonstitueer is deur meer gebied via oorlog gefinansier met belasting in te palm.

7

Taylor (2007:448) bespreek Bellah se begrip van die Amerikaanse burgerreligie: “The
fundamental idea, that America had a vocation to carry out God’s purposes, which alone makes
sense of the passages that Bellah quotes […] from [John] Kennedy’s Inaugural Address, and
even more from [Abraham] Lincoln’s second Inaugural […] has to be understood in relation to

8
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this conception of an order of free, rights-bearing individuals. This was what was invoked in
the Declaration of Independence, which appealed to ‘the Laws of Nature and of Nature’s God’.
The rightness of these laws, for both Deists and Theists, was grounded in their being part of
Providential Design. What the American Revolutionaries added to this was a view of history as
the theatre in which this Design was to be progressively realized […].”
Hansen (2009:301) het sy eie kritiese voorbehoude oor Stiegler se verklaring van waarom
die rolprent so snel en so wyd versprei het:

9

[...] Stiegler’s project remains perfectly faithful, on a more general level, to die
Husserlian motif of the primacy of consciousness.
This fidelity, I would suggest, cripples the force of Stiegler’s opening of timeconsciousness, and more generally, of the experience of temporality, to
technics; specifically, it narrows what can count as a technical mediation of
time to those technologies of temporal inscription – technical temporal objects
– which respect, provide surrogates for, and generally remain homologous to
the operations – and the time-scale – of human (time-) consciousness.
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2092: God van Klank
Joan-Mari Barendse
Joan-Mari Barendse, Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap,
Universiteit van Suid-Afrika

Opsomming
Wilken Calitz se toneelstuk 2092: God van Klank speel af in die jaar 2092. In die toekomstige
Suid-Afrika is die Nuwe Suid-Afrikaanse Inligting Party aan bewind. Hulle stel Die Verbod op
Produsering van Klank in 2052 in waarvolgens musikante óf tereggestel word óf die Selibaat
Klousule onderteken, waardeur hulle beloof dat hulle nooit weer musiek sal maak nie. Teen
2092 is daar slegs een musikant oor: Hernon Abel Freytag.
2092: God van Klank is oor die algemeen goed ontvang. In resensies word dit beskou as ’n
waarskuwing oor die moontlike onderdrukking van die kunste in postapartheid Suid-Afrika.
Sensuur is ’n algemene tema in distopiese literatuur, en Calitz se stuk sluit by dié tradisie aan.
Opvallend van 2092: God van Klank is die talle verwysings na die biologiese evolusie van
musiek, ’n gegewe wat dissiplinêr ondersoek kan word binne die raamwerk van biomusikologie.
In hierdie artikel maak ek gebruik van die biomusikoloog Brown (2003) se mening dat musiek by
die mens ontwikkel het met die doel om samewerking in ’n groep te bewerkstellig. In distopiese
bloudrukke word hierdie dinamiese groeperende funksie van musiek dikwels ingespan om
die inwoners van ’n onderdrukkende samelewing te beheer. Terselfdertyd kan die sosiale
komponent van musiek ook gebruik word om verset téén onderdrukkers in ’n distopiese bestel
aan te moedig. In hierdie artikel bepaal ek hoe musiek en woorde oor musiek as wapen van
verset in Calitz se toneelstuk funksioneer. Ek stel verder krities ondersoek in na hoe Calitz die
idee van musiek as ’n inherente genetiese eienskap van die mens, asook die onderdrukking
van hierdie inherente menslike eienskap in ’n samelewing, hanteer.
Laastens ondersoek ek die moontlike betekenis van 2092: God van Klank binne die konteks
van kulturele angs en ontnugtering in postapartheid Suid-Afrika, veral soos wat dit deur die
Afrikaner ervaar word.1
Trefwoorde: biomusikologie; distopiese literatuur; 2092: God van Klank; toekomstige SuidAfrika; Wilken Calitz
Abstract
A critical investigation of the function of biomusicological elements in Wilken Calitz’s
2092: God van Klank (2092: God of Sound)
Wilken Calitz’s play 2092: God van Klank is set in a dystopian South Africa in 2092. In the South
Africa of the future depicted in the play the New South African Information Party (NSAIP) under
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the leadership of the dictator Isodore is in control of the country. The NSAIP had imposed the
Ban on the Production of Sound in 2052. Under the ban, musicians had to sign the Celibate
Clause promising that they would never make music again. Musicians who refused to sign the
clause were executed. By 2092 there is only one musician left: Hernon Abel Freytag.
In my analysis of the play I use the unpublished script as well as a document handed out to the
audience. This document is entitled “An Ode to Music” and is presented as a manifesto written
by Hernon Freytag. In the play and manifesto numerous references are made to the biological
evolution of music. The biological evolution of music is investigated in the disciplinary field of
biomusicology, a relatively new field within musicology. The biomusicologist Brown (2003:15)
defines the field as follows:
Biomusicology is a new scientific discipline whose subject matter is the
evolutionary origins, brain mechanisms, and universal cultural properties of
music and musical behavior. It is a synthetic discipline that sits at the interface
between science and art, and between biology and culture.
As a starting point in this paper I make use of Brown’s (2003:15) statement that music evolved
in humans to create social cohesion in a group. In the field of biomusicology there are different
views on the original evolutionary function of music. Some consider the ability to make music
as a function that evolved to improve sexual selection (see Miller 2000:329–60), while others
see it as the development of a communication mechanism between mother and child (see
Dissanayake 2009:21, 26). According to Brown (2003:15) making music as an individual does
not contribute to survival: it is energy-consuming and can attract predators. If music is made
together, though, social cohesion is created in a group and the protection the group offers the
individual outweighs the costs of making music.
Then there is the theory that music is a “spandrel”, that is an evolutionary by-product of another
adaptation, for example language. One of the most controversial advocates of this theory is
Steven Pinker. According to him (1997:528) “music is useless as far as biological cause and
effect are concerned”: “M]usic could vanish from our species and the rest of our lifestyle would
be virtually unchanged.”
In his discussion Brown (2003:17) furthermore points to the emotive power of music:
“music’s ability to enhance, persuade, transform [and] motivate”. In dystopian blueprints this
characteristic of music is often used by the oppressors to control the citizens in a society. On
the other hand, it can also be used to encourage resistance against the oppressors. In this
paper I explore how music and words about music function as weapons of resistance in 2092:
God van Klank. I furthermore critically investigate Calitz’s portrayal of the ability to make music
as an inherent genetic trait of humans, and the repression of this trait in a society.
Recalling censorship of the arts in apartheid South Africa, many critics see Calitz’s play as a
warning about possible censorship in post-apartheid South Africa. Since 2092: God van Klank
is an Afrikaans play set in South Africa, I also analyse the play within the context of cultural
angst and disillusionment in post-apartheid South Africa, especially how it is experienced by
the Afrikaner.
In the play Hernon is instructed by Isodore to entertain a group of special guests (the audience)
in what could be his last performance. The guests must decide whether Hernon, the last
musician in South Africa (or maybe even on earth; it is not clear), should be kept alive as “a
life artefact” or executed. Hernon’s final act of resistance is not to adhere to Isodore’s request
and he refuses to play music. Instead he recites long pieces from his manifesto. Considering
the emotive power of music, it is strange that Hernon does not at least try to influence the
audience by playing music. In the end Hernon is taken away by guards, presumably to be
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executed. In the play it is suggested that music will die along with Hernon. At this stage music
has been banned for only forty years. If music is part of the genetic make-up of humans it is
impossible that it can vanish from a society in such a short time.
There is a contradiction in the play: Calitz portrays music as an integral part of human existence,
but he also refers to Pinker’s theory that music has no evolutionary function. In 2092: God van
Klank there is a peculiar mix between biological evolutionary references and references to a
godly creator. In the manifesto it is written that music has vanished from society because the
“God of Sound” has left and that there will be sound again only if the God of Sound returns.
In Hernon’s last words in the play he says that the only chance for humanity to make music
again is if the Golden Record on the Voyager spacecraft is discovered by extraterrestrials
and brought back to earth. In 1977 the Voyager 1 and Voyager 2 spacecrafts were sent into
space. On board each had a so-called Golden Record, a record containing different images,
natural sounds, music, and messages from earth. One of the recordings is a symphony of
Beethoven, which is described by Hernon as “one track for all the musicians on earth”. This
focus on Western art music can be observed throughout the play. It can be compared with the
outdated view in comparative musicology that music outside the Western culture is inferior.
This is problematic in a postcolonial South African context.
2092: God van Klank is a fascinating play that offers various possibilities of interpretation.
Calitz’s dystopian depiction is important in exploring the marginalised position of the Afrikaner
in post-apartheid South Africa. A history of South African and worldwide protest music shows
that it is in times of oppression that the power of music is at its strongest. In2092: God van
Klank, though, any possible resistance through music is completely suppressed. Music’s
ability to create social cohesion is therefore never fully explored.
The biological evolutionary framework evoked in the play, with music as an inherent trait of
humans, is undermined by the premise that the ability to make music can be completely
suppressed in a society and can somehow vanish from the genetic make-up of humans. In
Calitz’s dystopia there is no hope and music eventually have no power.
Keywords: biomusicology; dystopian literature; 2092: God van Klank; futuristic South Africa;
Wilken Calitz

1. Inleiding
Wilken Calitz se toneelstuk 2092: God van Klank speel af in die jaar 2092. In die toekomstige
Suid-Afrika waarin die stuk afspeel, is musiek volgens Die Verbod op Produsering van Klank,
Wet 567 van 2052 verbied. Die wet word ingestel deur die Nuwe Suid-Afrikaanse Inligting Party
(NSAIP), onder die leiding van die diktator Isodore. Musikante moet die Selibaat Klousule
onderteken, waardeur hulle beloof dat hulle nooit weer musiek sal maak nie. Diegene wat
weier om die klousule te onderteken, word tereggestel. Teen 2092 is daar slegs een musikant
oor wat hom teen die NSAIP verset: Hernon Abel Freytag. Vóór die oorname van Suid-Afrika
deur die NSAIP het Hernon musiek doseer aan die Universiteit van Kaapstad, maar daarna
het hy die bestuurder van ’n boontjiefabriek geword (Calitz s.j.a).2
Opvallend van 2092: God van Klank is die talle verwysings na die biologiese evolusie van
musiek, ’n gegewe wat dissiplinêr ondersoek kan word binne die raamwerk van biomusikologie.3
In hierdie artikel maak ek gebruik van die biomusikoloog Brown (2003:15) se mening dat
musiek by die mens ontwikkel het met die doel om samewerking in ’n groep te bewerkstellig.
In distopiese bloudrukke word hierdie dinamiese groeperende funksie van musiek dikwels
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ingespan om die inwoners van ’n onderdrukkende samelewing te beheer. Terselfdertyd kan
die sosiale komponent van musiek ook gebruik word om verset téén onderdrukkers in ’n
distopiese bestel aan te moedig (Brown 2003:17).
2092: God van Klank is duidelik geïnspireer deur Calitz se agtergrond as musikant. As sy
alter ego Ewig Verwey vorm hy saam met Henry Cloete, oftewel Blackie Swan, die satiriese
musiekgroep Die Skynmaagde. Calitz en Cloete klassifiseer hulle eie musiek as “postapokaliptiese Afrikaanse folk-grunge” (Calitz en Cloete s.j.). Calitz behartig die musiekregie
en klankbaan van verskeie produksies by kunstefeeste soos die Woordfees en Aardklop. In
2011 stig hy saam met sy vrou Marí Borstlap die produksiehuis dubbelpunt [:]. Dubbelpuntproduksies is onder andere verantwoordelik vir Calitz se eenmanmusiekuitvoering getiteld
Chromatique (Malan 2014) en 2092: God van Klank.4
2092: God van Klank is oor die algemeen goed ontvang (De Beer 2014; Du Toit 2014:13;
Griebenow 2013 en 2014 en Pople 2013:14). In 2013 is dit bekroon met die US Woordfees
se Uitskieterproduksie WOORDtroFEE en verder ook genomineer as beste produksie by dié
fees (Malan 2013:18 en Pople 2013:14). In 2014 is dit weer op die planke by die Woordfees en
het ’n uitverkoopte speelvak. Twee maande ná die fees is die stuk weens openbare aanvraag
weer in Stellenbosch opgevoer (Nicholas 2014; Du Toit 2014:13).
Die toneelstuk bestaan uit drie “dele”: die “aankoms”, waar die gehoor deur ’n persoon in
militêre drag, die sogenaamde seremoniemeester, verwelkom word en na hulle sitplekke gelei
word; die “openingstoespraak deur Haar Hoogheid Isodore” wat op ’n televisieskerm aan die
gehoor gespeel word; en die laaste deel, wat in die dramateks beskryf word as die “konsert en
teregstelling”.5 Die gehoor is Isodore se “gerespekteerde en handgenooide gaste” wat die eer
het om Hernon se laaste musiekvertoning te aanskou. Volgens Isodore moet die gehoor ná
die vertoning besluit of Hernon “as lewende artifak [sic] moet bly lewe of weens hoogverraad
moet sterf”. As ’n verdere vorm van verset teen die NSAIP weier Hernon egter om te speel en
die toneelstuk neem die vorm aan van ’n relaas tussen hom en die seremoniemeester. Aan die
einde van die toneelstuk word Hernon deur wagte weggelei, vermoedelik om wel tereggestel
te word (Calitz s.j.a).
In Afrikaans geniet spekulatiewe uitbeeldings van ’n toekomstige distopiese Suid-Afrika vanaf
2000 toenemende gewildheid. Die toename in distopiese fiksie kan gekoppel word aan die
einde van die euforie rondom die nuwe Suid-Afrika in die post-Mandela era. Sosiopolitieke
probleme het al hoe sterker op die voorgrond getree in hierdie tyd (Barendse 2013:43–50).
Smuts (2000:2) verwys spesifiek na “’n gevoel van ontnugtering” wat onder die wit bevolking
ontstaan. Die rede vir hierdie “ontnugtering” is, volgens Smuts (2000:2), werkloosheid,
regstellende aksie (wat deur sommige lede van die wit bevolking as diskriminasie beskou
word), ekonomiese agteruitgang, die stygende misdaadsyfer en geweld in die stede.
Gevestigde Afrikaanse skrywers soos P.J. Haasbroek (Oemkontoe van die nasie, 2001), Koos
Kombuis (Hotel Atlantis, 2002 en Raka die roman, 2005) en Eben Venter (Horrelpoot, 2006)
publiseer distopiese toekomsfiksie in hierdie tyd (Barendse 2013 en 2014; Visagie 2009).
Sargent (1994:9) definieer literêre distopie as die uitbeelding van ’n denkbeeldige samelewing
wat aansienlik slegter is as die werklike samelewing. In distopiese literatuur word huidige
probleme in ’n samelewing vooruit geprojekteer en die ergste moontlike toekoms daarvan
word geskets. Baccolini en Moylan (2003:1–2) wys op die waarskuwende aard van die literêre
distopie:
The dystopian imagination has served as a prophetic vehicle, the canary in a
cage, for writers with an ethical and political concern for warning us of terrible
sociopolitical tendencies that could, if continued, turn our contemporary world
into the iron cages portrayed in the realm of utopia’s underside.
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In resensies word Calitz se toneelstuk dan ook verbind aan die hedendaagse sosiopolitieke
klimaat in Suid-Afrika. Dit word spesifiek beskou as ’n waarskuwing oor die moontlikheid van
die onderdrukking van die kunste en vryheid van spraak in postapartheid Suid-Afrika. In Die
Burger van 6 Junie 2014 word 2092: God van Klank beskryf as “’n blik op ’n moontlike SuidAfrikaanse toekoms vir die kunste: een sonder musiek en met die onderdrukking van die mens
se skeppingsdrang”.
Du Toit (2014) se uitspraak oor die stuk is:
With a government who sees its arts and culture portfolio as a dumping ground for
failed ministers – including its latest occupant [verwysende na Nathi Mthethwa],
under whose former governance 34 miners were shot down at Marikana and
who recently told journalists that he doesn’t appreciate “derogatory kinds of
artists” like Brett Murray – productions such as 2092: God van Klank remains
[sic] both extremely relevant and urgent viewing.
Behalwe die identifisering van die ruimte waarin Calitz se toneelstuk afspeel as Suid-Afrika
(spesifiek Kaapstad) in 2092 (Calitz s.j.a), is daar egter geen verwysings na sosiopolitieke
probleme wat spesifiek aan postapartheid Suid-Afrika verbind kan word nie. Calitz se stuk kan
in enige land en in enige tyd afspeel.6 Die direkte koppeling van Calitz se stuk aan postapartheid
politiek deur resensente kom daarom ietwat ongegrond voor. Gesien die geskiedenis van
sensuur, protesmusiek en protesteater in Suid-Afrika kan die sensuurwette in die toekomstige
Suid-Afrika wat Calitz skets, moontlik beskou word as ’n verwysing na sensuur onder die
apartheidsregering: ’n waarskuwing dat die geskiedenis in die toekoms herhaal kan word. Dit
kan egter net sowel gesien word as ’n verwysing na die beheer van die kunste deur Stalin in
die Sowjetunie en Hitler in Nazi-Duitsland. Die afkorting van die naam van Calitz se diktatoriale
party, die NSAIP, herinner ook dan aan die afkorting van die volle naam van die Nazi Party:
DieNationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, afgekort as NSDAP.
Sensuur is egter nie iets waaroor daar net in die geskiedenisboeke geskryf word of in
toekomstige distopieë soos Calitz se toneelstuk bepeins word nie. In die 21ste eeu is dit
steeds ’n realiteit in baie lande: Somalië, Afghanistan, Iran en Noord-Korea is voorbeelde van
lande waar skeppende kunste, en veral ook die uitsaaidienste, streng beheer word (Inskeep
2001; Jackson 2010; Taruskin 2009:168; Zeller 2006). Ek beskou Calitz se stuk daarom as
kommentaar op die onderdrukking van die skeppende kunste binne ’n globale en universele
raamwerk, eerder as net ’n plaaslike raamwerk.
2092: God van Klank is wel ’n Suid-Afrikaanse toneelstuk wat in Afrikaans opgevoer word. Die
moontlike betekenis van 2092: God van Klank binne die konteks van die kulturele angs en
ontnugtering in postapartheid Suid-Afrika, veral soos wat dit deur die Afrikaner ervaar word, kan
daarom in die bespreking nie buite berekening gelaat word nie. Wat sensuur in postapartheid
Suid-Afrika aanbetref, laat die omstrede Wetsontwerp op die Beskerming van Staatsinligting
en die reaksie van die regerende ANC-party op Brett Murray se skildery The Spear (2012),
waarin president Jacob Zuma met ontblote geslagsdele uitgebeeld word, waarskuwingsligte
flikker oor die behoud van vryheid van spraak in die nuwe Suid-Afrika. Die moontlike
onderdrukking van kunste en vryheid van spraak in postapartheid Suid-Afrika kan op hierdie
stadium egter nog nie vergelyk word met die streng sensuurwette van die apartheidsverlede
nie (sien byvoorbeeld McDonald 2009). In apartheid-Suid-Afrika is spesifiek musiek nie
net deur sensuurwette beheer nie, maar het die SAUK ook verdere beheer uitgeoefen as
mondstuk van die apartheidsregering, deurdat hulle besluit het wat uitgesaai word en wat nie
(Jansen van Rensburg 2013:68–9). Coplan (1985:199) wys daarop dat die streng beheer van
musiek in apartheid Suid-Afrika vir swart protesmusikante geen ander keuse gelaat het as om
in ballingskap te gaan nie:
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In South Africa, an “international” black group really means one that appeals
to South African whites. Black performers must then choose between limited
careers and second-rate treatment in South Africa or exile abroad. The
Manhattan Brothers, Miriam Makeba, Letta Mbulu, Hugh Masekela, Dollar
Brand, Jones Gwangwa, Dudu Pukwana, Louis Moholo and Julian Bahula are
just a few of the superb talents who have chosen exile [...] The most extreme
form of alienation of artists from their home communities is in itself a powerful
indictment of apartheid.
Wat die tradisie van spesifiek anti-apartheid Afrikaanse protesmusiek aanbetref, is die Voëlvrybeweging die vernaamste voorbeeld (Senekal en Van den Berg 2010:101–2). Volgens Senekal
en Van den Berg (2010:98, 104, 119) is daar twee dekades na dié beweging ’n opbloei in
postapartheid Afrikaanse protesmusiek. Hulle identifiseer “misdaad, armoede en korrupsie”,
asook ’n gevoel van onmag by Afrikaners as gevolg van “pleknaamverandering, Regstellende
Aksie en Swart Ekonomiese Bemagtiging” as die hooftemas in postapartheid Afrikaanse
protesmusiek (Senekal en Van den Berg 2010:99).
Soos genoem, dien distopiese literatuur dikwels as ’n spieëlbeeld op die werklikheid, en ’n
wêreldgeskiedenis van sensuur en die onderdrukking van kreatiwiteit word ook in dié genre
weerspieël. Nienaber (2008:3) wys daarop dat hierdie gegewe reeds teenwoordig is in vroeë
distopiese romans soos Yevgeny Zamyatin se We (1924) en George Orwell se Nineteen
Eighty-Four (1949). Hierby kan gevoeg word Aldous Huxley se Brave New World (1932). In
hedendaagse distopiese fiksie is dit steeds ’n gewilde gegewe, byvoorbeeld in Alan Moore se
grafiese roman V for Vendetta (voltooi in 1989), waarvan ook ’n film gemaak is, en die film
Equilibrium (2002). Nienaber (2008:33–4) voer aan dat kuns in die geheel nie verbied word in
V for Vendetta nie, maar slegs kuns, en spesifiek musiek, wat nie die onderdrukkers se saak
bevorder nie:
Die enigste musiek wat Evey ken, is die militêre musiek wat deur die Mouth
uitgesaai word. V sê: “Theyeradicated some cultures more thoroughly than
they did others.” Hy noem as voorbeeld die musiek van Billy Holiday, Black
Uhuru, Trojan en Tamla en dat dit vervang is met “His master’s voice. Every
hour. On the hour”.
’n Kenmerk van distopiese fiksie is dat daar ’n element van verset teen die onderdrukkende
maghebbers is (Baccolini en Moylan 2003:5). Binne die distopie wat geskets word in 2092:
God van Klank is “musiek”, volgens Isodore, Hernon “se wapen van protes” (Calitz s.j.a). Hier
bo is daar verwys na protesmusiek as ’n vorm van verset teen onregte in ’n samelewing. Die
verbod op musiek, die gebruik van musiek as propaganda, en die voorkoms van protesmusiek
dui daarop dat musiek ’n magtige wapen kan wees.
Binne die raamwerk van biomusikologie word die sosiale funksie van musiek en die mag wat
dit in die samelewing het, beklemtoon. Volgens Brown (2003:15) het die mens die vermoë
om musiek te maak ontwikkel hoofsaaklik om samewerking in ’n groep te bewerkstellig. Hy
voer aan dat hierdie sosiale funksie van musiek veroorsaak dat dit vir positiewe en negatiewe
doeleindes ingespan kan word:7
Music’s ability to enhance, persuade, transform, motivate and move can be
used for both socially-positive and socially-negative ends. It can support hate
as much as tolerance, destruction as much as healing. The important social
consequence of this is that music is one of the most politically controlled
features of any society, and this has been well documented by the onslaught
of musical propaganda and musical censorship in the 20th century and today.
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(Brown 2003:17)
Mithen (2006:22), wat, soos Brown, fokus op die sosiale samehorigheid wat musiek in ’n
groep skep, wys ook op die wyse waarop musiek mense se emosies kan beïnvloed:
In summary, music is a non-referential system of communication. Yet although
a piece of music does not “tell” us anything about the world, it can have a
profound impact on our emotion – for instance, by making us feel happy or
sad. It can also make us move, by the phenomenon of entrainment. We can
therefore describe music as “manipulative” rather than referential in character.
“Entrainment” (letterlik “samesleping”) verwys na mense se onwillekeurige beweging wanneer
hulle na musiek luister (hulle vingers, tone of hele lyf beweeg) (Mithen 2006:15). Musiek werk
dus nie net in op mense se emosies nie, maar beïnvloed ook hulle fisiese optrede. Volgens
Taruskin (2009:168) is dit as gevolg van die verskynsel van “samesleping” dat musiek in
totalitêre state dikwels verbied en beheer word. Volgens hom is dit die skakel tussen musiek
en die mens se “grosser animal nature” wat deur maghebbers as ’n bedreiging beskou word
(Taruskin 2009:169). Hy wys verder daarop dat die wyse waarop mense meegevoer word
deur musiek ook hulle morele waardes kan beïnvloed:
For surely it is the all but irresistible kinesthetic response that music evokes
that makes it such a potent influence on behavior, thence on morals and belief.
That is what sets music off from literature and painting, and attracts the special
attention of censors despite its relative abstractness, which might seem to
exempt it from the need for political policing. (Taruskin 2009:169)
Na aanleiding van Brown (2003:15, 17) se stellings dat die evolusionêre funksie van musiek is
om samehorigheid in ’n groep te bewerkstellig en Mithen (2006:22) en Taruskin (2009:168–9)
se uitsprake oor “samesleping”, maak dit dus sin vir ’n diktatoriale regering om musiek te
beheer, en daardeur moontlike verset te onderdruk. In hierdie artikel maak ek gebruik van
’n biomusikologiese raamwerk om te kyk hoe musiek en woorde oor musiek as wapen van
verset in Calitz se distopie funksioneer. Ek stel verder krities ondersoek in na hoe Calitz die
idee van musiek as ’n inherente eienskap van die mens, en die onderdrukking van hierdie
inherente eienskap in ’n samelewing, hanteer.
2. ’n Oorsig van biomusikologie
Voordat ek ’n oorsig gee van die gebied van die biomusikologie, is dit nuttig om eers te kyk na
teorie rondom wat bedoel word met die begrip musiek.
Volgens Nettl (s.j.) word definisies van musiek in taalwoordeboeke hoofsaaklik op die Westerse
tradisie van musiek gebaseer. In sulke woordeboeke word musiek oor die algemeen as ’n
reeks of kombinasie van klanke beskryf. Die Oxford English Dictionary en die Webster’s Third
International Dictionary sluit ook verwysings na strelende klanke soos die sang van voëls en die
kabbeling van water in by hulle definisie van musiek (Nettl s.j). Nettl wys daarop dat die vraag
oor wat musiek is, op ’n veel meer komplekse wyse behandel word in musiekwoordeboeke.
Uiteenlopende definisies kom voor, en sommige musiekwoordeboeke vermy die definiëring van
die begrip heeltemal. In die elektroniese weergawe van die New Grove-musiekensiklopedie,
Grove music online, formuleer Nettl (s.j.) dan die volgende omskrywing:
One may define music as an art, that is, an activity whose practice requires
special knowledge and ability, analogous to painting, sculpture, and literary and
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verbal art; as a form of communication in which all humans participate, analogous
to language or speech; and as a set of distinct physiological processes. Its
status as an art requires that its aesthetic aspects be considered among its
essentials and that therefore music be seen as a system whose components
have varying degrees of beauty or value. The rhetoric of musicology is filled with
explicit and implied comparisons, with statements setting off master composers
from others, concerning the search for “masterworks”, valuing the concepts
of genius and talent and distinguishing the true art from the functional. The
musicological concept of music is dominated by a contradiction. […] The issue
of definition is complicated further by the fact that each society uses its culture
to structure and classify the world in its own way, based on its view of nature,
the supernatural, the environment, humanity. It ought to be possible to define
music in an interculturally valid way, but the fact that definers inevitably speak
with the language and from the cultural perspective of their own societies is a
major obstacle. Only a few societies have a word whose meaning corresponds
roughly to the English “music”; and it is doubtful that the concept of music in
the breadth it enjoys in Western cultures is present in the cognitive maps of
all cultures. Nevertheless, musicologists generally regard music as a cultural
universal.
Daar bestaan dus nie ’n vaste definisie vir die begrip musiek nie. Nettl (s.j.) se omskrywing
raak egter, soos vervolgens bespreek word, aan soortgelyke kwessies wat in biomusikologie
aan bod kom, byvoorbeeld die idee dat musiek ’n sekere sosiale rol vervul in ’n samelewing
en verbind kan word aan taal.
Brown (2003:15), een van die voorste navorsers in biomusikologie, definieer die veld soos
volg:
Biomusicology is a new scientific discipline whose subject matter is the
evolutionary origins, brain mechanisms, and universal cultural properties of
music and musical behavior. It is a synthetic discipline that sits at the interface
between science and art, and between biology and culture.
Die term biomusicology word vir die eerste keer in 1991 deur Nils L. Wallin gebruik met
die publikasie van sy boek Biomusicology: Neurophysiological, neuropsychological, and
evolutionary perspectives on the origins and purposes of music. Peretz (2006:2) wys daarop
dat omdat biomusikologie so ’n jong veld is, daar baie teenstrydighede en verskillende
uitgangspunte binne die veld bestaan. ’n Nuttige uiteensetting van die veld word gegee deur
Brown, Merker en Wallin (2000:3–24) in die inleiding tot ’n bundel getiteld The origins of
music, waarin artikels van verskeie skrywers oor die onderwerp opgeneem is.
Biomusikologie kan volgens Brown e.a. (2000:5) in drie onderafdelings verdeel word:8
• Evolusionêre musikologie
• Neuromusikologie
• Vergelykende musikologie.
Alhoewel die biologiese oorsprong en ontwikkeling van musiek as ’n selfstandige veld eers
betreklik onlangs ontwikkel het, voer Dissanayake (2009:17) aan dat evolusionêre teorieë oor
die oorsprong en funksie van musiek reeds in Charles Darwin se idees na vore gekom het. In
1871 skryf Darwin (aangehaal in Brown e.a. 2000, motto) die volgende:
As neither the enjoyment nor the capacity of producing musical notes are
faculties of the least direct use to man in reference to his ordinary habits
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of life, they must be ranked amongst the most mysterious with which he is
endowed. They are present, though in a very rude and as it appears almost
latent condition, in men of all races, even the most savage […].
Binne evolusionêre musikologie word die oorsprong en ontwikkeling van musiek nie slegs binne
die hominiede groep ondersoek nie, maar word daar na die analoë9 ontwikkeling van musiek
in die vorm van sang in diere soos voëls, walvisse en robbe gekyk (Fitch 2006:194). Brown
e.a. (2000:6–7) is van mening dat daar nie eenstemmigheid bestaan oor wat as diereroepe
(calls) en wat as dieresang geklassifiseer kan word nie. In sy bespreking definieer Fitch
(2006:182–3) dieresang as ’n komplekse aangeleerde vokalisasie. Hy maak ’n onderskeid
tussen “sang”, wat aangeleer word, soos in die geval van voëls en walvisse, en die klank wat
krieke of paddas voortbring, wat nie aangeleer is nie.
Daar word verder binne evolusionêre musikologie gefokus op die biologiese seleksiefaktore
onderliggend aan die evolusie van musiek (Brown e.a. 2000:5). Daar word ook gebruik gemaak
van fisiese antropologie (die bestudering van hominiede fossiele se vokale en breinanatomie)
en musikale argeologie (die studie van musikale artefakte soos antieke instrumente) om
inligting oor die oorsprong van musiek te bekom (Brown e.a. 2000:15–6).
Neuromusikologie kyk na die areas van die brein wat te doen het met die verwerking van
musiek, die neurologiese en kognitiewe meganismes van musikale verwerking, asook die
ontwikkelingsgeskiedenis van musikale vermoë en vaardigheid.
In vergelykende musikologie word die funksie en gebruike van musiek, die voordele en
koste verbonde aan die maak van musiek en die universele kenmerke van musikale sisteme
en musikale gedrag ondersoek (Brown e.a. 2000:5). Soos in die geval van evolusionêre
musikologie vind ook studies oor die oorsprong van musiek binne ’n vergelykende raamwerk
reeds plaas voordat biomusikologie as ’n volwaardige dissipline erken word. Reeds in die
1940’s ondersoek o.a. die musikoloë Curt Sachs en Erich von Hornbostel, wat deel was
van die Berlynse skool van vergelykende musikologie (vergleichende Musikwissenschaft),
die oorsprong van musiek vanuit ’n evolusionêre perspektief (Brown e.a. 2000:3). Volgens
laasgenoemde bron het evolusionêre studies oor musiek ná die 1940’s ’n slegte naam gekry
omdat evolusionêre teorieë in dié tyd aan rassisme gekoppel is. Peretz (2006:2) en Brown
e.a. (2000:3) wys ook op die opkoms, in die VSA ná die Tweede Wêreldoorlog, van ’n kultuurantropologiese benadering binne musikologie, waarin daar op kultuurspesifieke eerder as
interkulturele universele eienskappe van musiek gefokus is. Wat voorheen bekend gestaan
het as vergelykende musikologie, het gevolglik vanaf omtrent 1950 ontwikkel om die moderne
dissipline etnomusikologie te word (Rice s.j.). Brown e.a. (2000:21–2) wys daarop dat Westerse
musiek binne tradisionele vergelykende musikologie of etnomusikologie hoofsaaklik bó die
van ander kulture geplaas is:
There is no question that much scholarship in comparative musicology was
permeated by racialist notions about the superiority of European tonal music,
and that much faulty reasoning was used in creating “unilinear” evolutionary
arguments about the origins of musical systems. (Brown e.a. 2000:21)
Binne hedendaagse biomusikologie probeer teoretici om weg te breek van die soms rassistiese10
uitgangspunte van tradisionele vergelykende musikologie en fokus op die vermoë om musiek
te maak as universele eienskap van die mens:
It is a credit to the members of the Berlin school that they were attempting to
develop a general theory of music, one that applied to all human beings and all
musics. The spirit of this universalist approach to music and musical behavior

134

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

unquestionably permeates this entire volume. In sum, we believe that it is high
time that the Berlin school of comparative musicology be viewed beyond the
racialism that was so predominant in all areas of scholarship at the time […].
(Brown e.a. 2000:21–2)
Binne biomusikologie bestaan daar verskeie debatte rondom die evolusionêre funksie van
musiek. Een van die bekendste teorieë is dat die vermoë om musiek te maak ’n funksie is
wat ontwikkel het om die proses van seksuele seleksie te bevorder. Dit is ’n aanname wat
reeds deur Darwin gemaak is en wat in hedendaagse evolusionêre teorie verder gevoer word
deur Geoffrey Miller (Dissanayake 2009:19; Peretz 2006:24; sien Miller 2000:329–60 vir ’n
uiteensetting van Miller se argument). Levitin (2006:245) meen ook dat musiek hoofsaaklik
ontwikkel het as ’n teken van biologiese en seksuele lewenskragtigheid wat sodoende die
aandag van moontlike seksuele maats sou trek.
Volgens Brown (2003:15) is die vermoë om musiek te maak die gevolg van groepseleksie
eerder as seksuele seleksie: “I believe that ‘group selection’ is not only the sole theory capable
of explaining the emergence of music in the human species but also that music is probably the
strongest piece of evidence for group selection in human evolutionary biology.” Om musiek
te maak is baie veeleisend en kan ook die aandag van predatore trek. Om alleen musiek te
maak, dra dus nie by tot die oorlewing van die individu nie.11 As musiek egter aangewend word
om samewerking in ’n groep te verbeter,12 word die risiko wat die maak van musiek inhou,
oorskadu deur die beskerming wat die groep aan die individu bied: die individu se kans op
oorlewing word dus beter (Brown 2003:15).
Soos Brown, fokus Mithen (2006:215) ook op die oorlewingsvoordele wat musiek inhou in
groepsverband, en volgens hom is dit die vernaamste rede vir die ontwikkeling van die vermoë
om musiek te maak by die mens. Ook ander navorsers beskou die funksie van musiek as
’n meganisme wat die sosiale samehorigheid binne ’n groep, asook die verhouding tussen
ma en kind, versterk (Fitch 2006:202–3; Dissanayake 2009:21, 26). Mithen (2006:69) wys
op die ooreenkoms tussen musiek en die taal wat mense gebruik om met babas te praat
(“motherese” en “infant-directed speech (IDS)”). Mithen (2006:201–2) is van mening dat vroeë
mense ’n tipe sangerige babataal ontwikkel het om van ’n afstand af, byvoorbeeld wanneer
moeders na kos soek, met babas te kommunikeer.
In sy bespreking sluit Mithen (2006:26–7, 69) aan by een van die sentrale kwessies binne
biomusikologie: die verband tussen taal en musiek. Daar bestaan nie sekerheid of taal of
musiek eerste ontwikkel het nie, en of dit dalk interafhanklik ontwikkel het nie (Brown e.a.
2000:7; Gray e.a. 2001:54; Peretz 2006:11). Volgens Brown e.a. (2000:7) het ons hominiede
voorsate moontlik gesing voordat hulle gepraat het. Brown (2000:271) ondersoek die
moontlikheid van ’n “musilanguage”-stadium in die evolusie van taal en musiek by die mens –
’n gemene voorganger waaruit albei ontwikkel het.
Ook Mithen (2006:70) is, na aanleiding van sy navorsing oor babataal, ’n voorstander van
dié teorie:13 “[O]n the basis of child development, it appears that the neural networks for
language are built upon or replicate those for music.” Volgens hom (2006:196) het musiek
’n biologiese basis en word babas musikaal gebore. In sy gevolgtrekking verwys hy na die
bekende etnomusikoloog en sosiale antropoloog John Blacking se bevindings:
John Blacking had a profound knowledge of how music was made and used
in societies around the world. He did not, however, have the types of evidence
that I have been able to marshal and interpret within this book – that from
archaeological and fossil record, that about monkeys and apes, about child
development, and about what goes on inside the brain. My conclusion is the
same as John Blacking’s in How Musical Is Man?: “it seems to be that what is

135

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

ultimately of most importance in music can’t be learned like other cultural skills:
it is there in the body, waiting to be brought out and developed, like the basic
principles of language formation”. (Mithen 2006:278)
Dan is daar die uitgangspunt dat musiek ’n “spandrel” is, dit is ’n neweproduk van ander
evolusionêre aanpassings, byvoorbeeld taal (Dissanayake 2009:21; Fitch 2006:199; Peretz
2006:11). Een van die bekendste voorstanders van dié uitgangspunt is Steven Pinker met
sy “aarbeikaaskoek”-teorie. Volgens Pinker (1997:525) het die mens nie deur evolusie ’n
smaak vir aarbeikaaskoek ontwikkel nie. Ons het wel skakels in ons brein ontwikkel wat vir
ons plesier verskaf elke keer as ons die soet smaak van ryp vrugte, die tekstuur van vette en
olies in neute en vleis en die lafenis van vars water ervaar. In aarbeikaaskoek word hierdie
plesierelemente (suiker, vet en klammigheid) in ’n onnatuurlike oordosis toegedien en die
skakels word oorgestimuleer. Aarbeikaaskoek word volgens Pinker (1997:525) voorberei en
geëet met die uitsluitlike doel om die plesierknoppies in ons brein te stimuleer. Volgens Pinker
(1997:534) is musiek ouditiewe kaaskoek wat die skakels van ander aanpassings, onder
andere taal, oorstimuleer en het dit geen evolusionêre oorlewingswaarde nie:
As far as biological cause and effect are concerned, music is useless. It
shows no signs of design for attaining a goal such as long life, grandchildren,
or accurate perception and prediction of the world. Compared with language,
vision, social reasoning, and physical know-how, music could vanish from
our species and the rest of our lifestyle would be virtually unchanged. Music
appears to be a pure pleasure technology, a cocktail of recreational drugs that
we ingest through the ear to stimulate a mass of pleasure circuits at once.
(Pinker 1997:528)
Pinker se stelling is dus heeltemal in teenstelling met Brown (2003:15) se teorie, wat ’n
duidelike evolusionêre funksie (sosiale samehorigheid wat lei tot die beskerming van die
individu) toeskryf aan die vermoë om musiek te maak.
Volgens Fitch (2006:174–5) is daar nie werklik ’n bevredigende antwoord op die vraag na
die oorspronklike funksie van musiek nie, omdat die funksies van evolusionêre aanpassings
dikwels oor die tyd heen verander. Ek is dit eens met Fitch (2006:174) dat musiek in ’n
verskeidenheid van domeine ontwikkel het (kognitief, emosioneel, perseptueel, ens.) en
daarom meer as een funksie het. Wat egter duidelik is, is dat musiek ’n sentrale rol speel
in die funksionering van ’n samelewing deurdat dit samehorigheid bewerkstellig en mense
emosioneel en fisies kan beïnvloed.
Na aanleiding van die bespreking tot dusver kyk ek in afdeling 3.1 na die uitbeelding van musiek
as protes teen die NSAIP in 2092: God van Klank. Ek skakel my ontleding onder andere aan
die funksie(s) wat toegeskryf word aan die vermoë om musiek te maak binne biomusikologie.
In afdeling 3.2 fokus ek hoofsaaklik op hoe Calitz in die toneelstuk die biologiese evolusie van
die vermoë om musiek te maak by die mens hanteer.
3.1 Musiek as “wapen van verset” in 2092: God van Klank
In 2092: God van Klank is alle bronne oor musiek en musiekinstrumente vernietig en word
musiek nie meer gemaak nie. Volgens Hernon het inwoners onder die ouderdom van 45
jaar nog nooit musiek gehoor nie (Calitz s.j.b) en die woord musiek is vir die meeste mense
onbekend (Calitz s.j.a). Daar is dus nie eers sprake van patriotiese, propagandistiese musiek,
soos wat in baie distopiese voorstellings voorkom, wat deur die maghebbers gebruik word
om die samelewing te probeer beheer nie. Soos bespreek in afdeling 1, as gevolg van die
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samehorigheid wat musiek in ’n groep kan bewerkstellig, kan dit ook ’n baie suksesvolle wapen
in die hande van die versetgroep in die distopie, en nie net die onderdrukkers nie, wees. In
2092: God van Klank neem protes teen die NSAIP ’n ander vorm aan. Die gehoor word ingelig
dat Hernon in hegtenis geneem is omdat hy ’n manifes getiteld “’n Ode aan Musiek” geskryf en
versprei het. Hernon beland dus nie in die moeilikheid as ’n direkte gevolg van musiek maak
nie, maar eerder weens die verspreiding van ’n manifes oor musiek. In die toneelstuk verwys
Hernon na Reto Riekert se “juweel van ’n toneelstuk” (Calitz s.j.a). Met die lees van die manifes
word dit duidelik dat ’n musikant en dramaturg genaamd Reto Riekert ’n toneelstuk getiteld
Die God van Klank geskryf en net een keer opgevoer het voordat dit verbied is. Hernon neem
vyf monoloë uit Riekert se toneelstuk in die manifes op. Riekert is alreeds in 2063 tereggestel
omdat hy Die Verbod op Produsering van Klank oortree het (Calitz s.j.b).
Volgens Isodore is dit die inhoud van die manifes wat aanleiding gee tot “die afgelope tien
maande se onluste en klimaat van ondankbaarheid en opstandigheid” (Calitz s.j.a). Dit is dus
nie noodwendig die speel van musiek wat die inwoners opstook nie. Dit wil voorkom of Isodore
bang is dat mense weer musiek sal begin maak deur daarvan te lees en te leer. Dit lyk ook
asof hierdie opstand onderdruk word met die inhegtenisname van Hernon. Dit wil voorkom
asof die NSAIP uiteindelik daarin slaag om musiek aan die einde van die toneelstuk heeltemal
te onderdruk: al wat hulle nog moet doen, is om vir Hernon dood te maak. Soos in afdeling 3.2
verder bespreek word, is die uitbeelding van die byna totale vernietiging van musiek binne ’n
kwessie van 40 jaar deur dié party problematies binne die raamwerk van biomusikologie. As
musiek ’n inherente faset van die mens se genetiese samestelling is en daarom ’n sentrale
rol in die samelewing speel, is dit onmoontlik dat musiek binne so ’n kort tydbestek heeltemal
uitgewis kan word.
Dit is opmerklik dat Hernon se uiteindelike verset, benewens die druk van ’n paar dissonante
akkoorde op die klavier, is om nié musiek te maak nie. Isodore se doel met sy uitvoering is
om ’n makabere soort vermaak aan haar gaste te verskaf voordat Hernon tereggestel word
(Calitz s.j.a). Dit is dus te verstane dat hy nie aan die diktator se eise wil voldoen nie. Aan die
ander kant kan die gaste hom egter ook red: die finale oordeel oor sy teregstelling is in hulle
hande. Gesien die emotiewe en manipulatiewe mag van musiek, is dit vreemd dat Hernon
musiek nie eens probeer inspan om ’n simpatieke reaksie onder Isodore se gaste te ontlok
nie. In ’n samelewing waar musiek reeds vir 40 jaar verbied is (Calitz s.j.b), sou mens hoop dit
kon ’n kragtige uitwerking hê. Selfs al is Isodore se volgelinge téén Hernon en sterk onder die
invloed van haar propaganda, kan sy musiek hulle moontlik tot so ’n mate aanraak dat hulle
hom nie summier sal laat teregstel nie. Hernon maak egter eerder van die geleentheid gebruik
om, onder andere, gedeeltes uit Reto Riekert se toneelstuk voor te dra. Sy “wapen van verset”
(Calitz s.j.a) is dus nie gespeelde musiek nie, maar eerder die weerhouding van musiek, saam
met baie woorde (veral beeldspraak) oor musiek.
In die geval van Hernon en Reto Riekert is dit ook algemene sensuur op die kunste, en nie
uitsluitlik sensuur op musiek nie, wat toegepas word. In die inleiding tot die dramateks word
daar aangevoer dat “musiek en ander kunsvorme weens die gevaar wat dit inhou vir die
staat” verbied is (Calitz s.j.a). Benewens die verwysings na Hernon se manifes en Riekert
se toneelstuk, dus tekste, wat verbied is, word daar verder nie veel aandag gegee aan die
verbod op ander kunsvorme in die NSAIP-distopie nie. Hernon se manifes en Reto Riekert
se toneelstuk hou egter albei tematies verband met musiek. Die rede hoekom musiek verbied
is in die toekomstige Suid-Afrika, soos uiteengesit in die inleiding tot die dramateks, is dat
“musiek nie tot suiwer inligting verwerk [kan] word nie en daarom kan dit nie beheer word soos
alle ander inligting in die land nie” (Calitz s.j.a).
Musiek kan egter in mindere of meerdere mate tot “suiwer inligting” verwerk word in die
vorm van musiekpartiture, langspeelplate, CD’s, ens. In die rekenaarwetenskapveld Music
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Information Retrieval (MIR) word musiek ook tot suiwer data verwerk. Musiek wat tot “data”
verwerk is, dien wel slegs as ’n bloudruk vir musikale ervaring. Soos hier onder bespreek, is
dit die effek wat die speel van hierdie “data” op die mens het, eerder as die “data” self, wat ’n
bedreiging inhou vir die onderdrukkers se behoud van mag binne ’n distopie.
In die manifes word weer gemeld dat Isodore Die Verbod op Produsering van Klank, Wet 567
van 2052 ingestel het omdat klank “nie beheer en bestuur kan word nie en daarom gevaar
inhou vir [haar] alleenreg op besluitneming en beheer” (Calitz s.j.b). Daar kan geredeneer
word dat musiek juis die beheer van klank is. Isodore kry dit ook reg om musiek/klank op
die mees ekstreme manier te beheer: sy verbied dit en stel musikante tereg. Die redes wat
aangevoer word vir Isodore se verbod op musiek, maak dus nie werklik sin nie. Die strukture
en prosesse binne diktatoriale samelewings is egter dikwels Kafka-agtig van aard en maak
meestal hoegenaamd nie sin nie. Na aanleiding van die teoretisering oor die emotiewe mag
van en die gevolglike sensuur op musiek binne diktatoriale regerings soos uiteengesit in
afdeling 1, is dit eerder die effek wat musiek op mense het as musiek self wat nie deur Isodore
beheer kan word nie.
Die verbod lui: “Enige individu wat hom of haar skuldig maak aan die aktiwiteit van melodieuse
klank teweegbring, vokaal of instrumentaal, ter dood veroordeel sal word volgens die diskressie
[sic] van Haar Hoogheid, Isodore” (Calitz s.j.b). In die toneelstuk en manifes word daar dus
gewissel tussen die konsep van musiek wat verbied word en klank wat verbied word. Soos in
afdeling 2 gewys, is die onderskeid tussen klank en musiek binne die veld van biomusikologie,
veral in die geval van dieresang, nie altyd duidelik nie. Om musiek/klank te beheer, moet daar
egter duidelike riglyne wees oor wat presies dit is wat in Calitz se distopie verbied word. Die
verbod spesifiseer wel dat dit slegs “melodieuse klank” is wat onwettig is. Alle musiek kan ook
nie as “melodieus” beskou word nie, dus is dit weer eens nie duidelik presies wat dit is wat
verbied is die toekomstige Suid-Afrika in die toneelstuk nie.
Alhoewel daar nêrens in die toneelstuk of manifes gespesifiseer word of dieresang/klank ook
beheer word nie, wil dit wel voorkom asof die onderdrukkers die mag van dieresang besef
deurdat Hernon in die moeilikheid beland as gevolg van die verspreiding van sy manifes. Die
seremoniemeester beskryf die manifes as “die kamstige wonder van klank in die natuur” (Calitz
s.j.a). Soos genoem, is die kwessie van dieresang een van die hoofareas van ondersoek binne
evolusionêre musikologie.14 Die verband tussen menslike musiek en dieremusiek kom ook na
vore in Calitz se toneelstuk. Hernon is self besig met ’n tipe biomusikologiese ondersoek
deurdat hy ’n “versamelaar van diereklanke” is (Calitz s.j.a). Volgens Hernon is “die diereryk
ons een voor” (Calitz s.j.a). Marler (2000:31–2) wys daarop dat diereklanke menslike musiek
voorafgegaan het, en volgens hom kan die bestudering van dieresang waardevolle insigte in
die ontwikkeling van musiek by die mens bied: “Given that animal songs that are learned and
that depend on phonocoding for signal diversity are, like human music, primarily nonsymbolic
and affective, their study may be a source of insights into the animal origins of human music.”
Dit is ’n argaïese uitgangspunt om, soos Hernon, te onderskei tussen die “diereryk” en die
“menseryk”. Binne ’n evolusionêre konteks is die mens tog deel van die “diereryk”. Soos hier
onder verder bespreek word, is Calitz se teks dikwels antroposentries en ook Eurosentries
van aard, ten spyte van die verwysings na dieremusiek/sang. Tog wys Marler en Hernon se
uitsprake daarop dat dieresang tot insig van en inspirasie tot die maak van die musiek by die
mens kan lei.
Die ontstaan van dieresang word soos volg in die eerste monoloog, getiteld “Lug tot klank”,
uiteengesit. Die lug word beskryf as “die onsigbare baarmoeder waaruit klank ontstaan”. Die
klankgolwe is “senings van klank” wat “soos spinnekopwebbe oor die aardbol genet” is. In
“Lug tot klank” is dit diere, en nie die mens nie, wat die “senings van klank” eerste “na gelang
van Darwin se beroep” inspan. Volgens die monoloog is die mens op hierdie stadium nog

138

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

“salig onbewus van die klank-webbe”. Daar word verwys na die dolfyn wat sy maat roep; die
walvis wat haar kalf roep; en die “Rooigeborste Oerwoud Mannekyn” wat nie sy stembande
nie, maar sy “riffelvlerk viool” gebruik om “die dames in sy boom se vlerkhand te neem” (Calitz
s.j.b). In “Lug tot klank” word die evolusionêre funksie van die ontwikkeling van dieresang dus
toegeskryf aan seksuele seleksie en ouersorg. Dit is funksies wat binne die gebied van die
biomusikologie ook aan die evolusie van musiek by die mens toegeskryf word.
In die vierde monoloog, “Die hand as oer-ledemaat wat lewe laat voortbestaan”, word
aangevoer dat alhoewel diere soos die kat, lemur, vlermuis, padda en dolfyn se pote of vinne
ooreenkomste met die menslike hand toon, dit nie vir dieselfde doel gebruik word nie. Volgens
die monoloog gebruik die mens sy hand vir “hoër” funksies soos die maak van musiek, terwyl
diere dit bloot vir oorlewingsfunksies gebruik. Hier word die gebruik van musiekinstrumente
deur die mens as ’n hoër vlak van musikale ontwikkeling as sang (’n musikale aktiwiteit wat
ook deur diere bemeester is) uitgebeeld.15 Daar word in hierdie monoloog sterk op Westerse
kunsmusiek gefokus:
Die hand ...
... waaronder simfonieë en ’n wêreld gebore is
vol katedrale wat net lank genoeg eggo
sodat klank uit ’n orrel goddelik kan klink
Konsertsale, met fyn meetinstrumente opgetrek
om die suiwerste klank teweeggebring deur die hand. (Calitz s.j.b)
Die idee van musiek as ’n oorlewingsmeganisme kom sterk na vore in die vyfde monoloog,
“Oor 40 000 jaar”. Volgens die monoloog sterf die mens in ’n wêreld sonder musiek egter
nie ’n fisiese dood nie, maar veel eerder ’n emosionele dood. Die mens se emosionele dood
as gevolg van ’n gebrek aan musiek word gelykgestel aan diere se fisiese dood as hulle nie
pote het nie: “[S]onder hand, soos vin of klou tuimel die hart na benede/ en sterf in ’n droë
rivierloop” (Calitz s.j.b). In Calitz se toneelstuk sterf die mense egter ’n fisiese dood deurdat
hulle tereggestel word as hulle wel musiek maak. Musikante word geskets as martelare wat
eerder fisies sal sterf as om in ’n wêreld sonder musiek emosioneel te probeer oorleef. Hulle
verset word nooit meer as ’n klein, ondergrondse beweging wat uiteindelik heeltemal onderdruk
word nie: Hernon is die laaste musikant en volgens die toneelstuk sterf musiek saam met hom.
Die fokus op Westerse kunsmusiek in die stuk kan moontlik ook gelees word as kommentaar
op tradisionele Eurosentriese denke oor musiek. Die vermoë om musiek te maak, verloor in
2092: God van Klank as’t ware die sosiale rol waarvoor dit aanvanklik by die mens ontwikkel
het. Dit is slegs Hernon, ’n eensame musikant, geskets as ’n martelaar in sy ivoortoring, wat
oorbly. Uit hierdie posisie is dit byna onmoontlik vir musiek om as ’n wapen van verset te
ontwikkel.
Musiek word wel, al is dit hoofsaaklik in Westerse terme, as ’n noodsaaklike deel van die mens
se bestaan uitgebeeld in die toneelstuk. In die derde monoloog, “Musiek onthou die oorloë”,
word byvoorbeeld gewys op die sentrale rol wat musiek in die geskiedenis van die samelewing
gespeel het en die emotiewe, revolusionêre mag van musiek:
Musiek onthou die verlede
Dit is waar sy krag volkome lê
Nie elke noot is bedoel vir berusting of sake van die hart nie
O nee, nasies breek en bloed sal vloei. (Calitz s.j.b)
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Aan die ander kant verwys Calitz in die tweede monoloog “Die gehoorsisteem, emosies en
komponiste” direk na Pinker (1997:525, 528, 543) se kontroversiële “kaaskoek”-teorie wat
musiek as ’n funksielose byproduk van ’n ander evolusionêre aanpassing beskou:
Klank wat musiek word: soos kaaskoek vir die brein om te verslind
Elke bestanddeel prikkelend op die tong
Maar saam: een prag ontploffing van plesier (Calitz s.j.b)
Dit is ’n teenstrydigheid in 2092: God van Klank: in ’n toneelstuk waarin die uitwissing van
musiek in die menslike samelewing betreur word, word daar na Pinker (1997:528) verwys
volgens wie dit geen verskil aan die mens se bestaan sal maak as musiek vir altyd sou verdwyn
nie. Calitz se insluiting van ’n verwysing na Pinker se teorie kom ondeurdag voor.
In die volgende afdeling word daar verder ondersoek ingestel na Calitz se uitbeelding van die
biologiese evolusie van musiek in 2092: God van Klank.
3.2 Die uitbeelding van die biologiese evolusie van musiek by die mens in 2092: God
van Klank
Soos in die vorige afdeling genoem, word daar in die eerste monoloog daarop gewys
dat dieresang menslike musiek voorafgegaan het. In dié monoloog is die mens se eerste
kennismaking met die “klank-webbe” wanneer “’n japsnoet-kind” met ’n skaapbeen sit en
speel:
’n klip in die een hand en ’n skaap se voorpoot in die ander
Dié se murg klaar uitgesuig en halfgeskroei deur vuurherd as
Kyk hom so en kyk hom daar en blaas die stoffies weg
Gats! Daar piep die ding met ’n hollerige stem. (Calitz s.j.b)
Daar word dan verder beskryf hoe die “grotmankindjie” ontdek dat die klank verander as hy ’n
natuurlike gaatjie in die been toedruk en dan voortgaan om self gaatjies te maak – hy maak
dus ’n fluit uit die been (Calitz s.j.b). Beenfluite is die oudste mensgemaakte instrumente
wat in argeologiese uitgrawings gevind is. Volgens Kunej en Turk (2000:235; vergelyk Fitch
2006:196–7) het musiekinstrumente reeds in die Paleolitiese tydperk bestaan. ’n Beenfluit
uit die begin van die Bo-Paleolitiese tydperk (30 000 tot 40 000 jaar oud) is in Duitsland
gevind. Fitch (2006:197) en Kunej en Turk (2000:236) verwys verder na die beenfluit wat in
Slowenië gevind is, en wat uit die Middel-Paleolitiese tydperk (35 000 tot 50 000 jaar oud)
dateer. Daar bestaan egter nie eenstemmigheid oor of dit werklik ’n fluit is nie. Die gebruik van
musiekinstrumente deur die mens kan egter selfs ouer wees, omdat meer fluite waarskynlik
uit materiaal soos hout en riete gemaak is en nie bewaar gebly het nie (Fitch 2006:197; Kunej
en Turk 2000:235).
Die kind se spel met die been, wat toevallig aanleiding gee tot die maak van musiek, wys
dat enige klank as inspirasie kan dien vir die ontdekking van musiek en die ontginning van ’n
genetiese musikaliteit.
In Hernon se “brief aan ’n stil generasie”, wat in die manifes opgeneem is, skryf hy dat die
mens vir die eerste keer sedert “48 000 jaar v.C.” weer sonder “klank” is. Dit is min of meer die
tyd waaruit die oudste beenfluite dateer en daaruit kan afgelei word dat Hernon moontlik die
maak van die fluit as die begin van musiek by die mens beskou. Hy skryf verder in die brief:
Dieselfde pad gaan weer gestap moet word wat [die] mens in sy geheel gedoen
het om dié fenomeen [verwysende na musiek] as ’n aktiwiteit van verryking,
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aanbidding, haat, liefde en seker die belangrikste van als, ’n aktiwiteit van
inkeer, te tem. Of dit nog 48 000 jaar gaan neem sal niemand weet nie. Wat
ek wél weet is dat klank slegs weer kan klink wanneer die God van Klank sou
terugkeer aarde toe. Indien nie, heers stilte vir ewig. (Calitz s.j.b)
Na aanleiding van die verwysing na die ontstaanstyd van die eerste menslike beenfluite kan
“die pad” wat die mens as spesie nou weer “moet stap” binne ’n evolusionêre raamwerk
beskou word. Op hierdie stadium in Calitz se fiktiewe nuwe Suid-Afrika is musiek vir nog
maar net 40 jaar verbied. In die aanhaling word egter voorgestel dat die mense se vermoë
om musiek te maak as’t ware uit hulle genetiese samestelling verdwyn het, met die gevolg
dat die evolusie van musiek weer van vooraf moet begin. Dit is ’n wetenskaplik ongegronde
argument dat evolusionêre veranderinge binne so ’n kort tyd kan plaasvind. Verder: as
musikaliteit ’n inherente eienskap van die mens is, wat in die toneelstuk ondersteun word
deur die talle verwysings na die biologiese evolusie van musiek, is dit onwaarskynlik dat die
maak van musiek ooit lank genoeg onderdruk kan word om tot sulke drastiese evolusionêre
veranderinge aanleiding te gee.
Ten spyte van sy gebruik van ’n evolusionêre raamwerk kan daar volgens Hernon se brief egter
nie musiek wees sonder die teenwoordigheid van ’n bonatuurlike wese, ’n “God van Klank”,
nie. Alhoewel die moderne tydsgees se idees omtrent evolusie sterk beïnvloed word deur
ateïstiese denkers soos Richard Dawkins, Daniel Dennett en Stephen Pinker, val verwysings
na ’n God of gode nie altyd buite evolusionêre diskoerse nie. Ruse (1999:68) wys daarop dat
evolusie aanvanklik vir Darwin ’n bevestiging eerder as ’n afwyking van sy geloof was. Later
het Darwin ’n agnostikus geword, maar nie alle verwysings na ’n Skepper God uit verdere
uitgawes van On the origin of species gehaal nie. Volgens Ruse (1999:69) was ’n teleologiese
raamwerk steeds onderliggend aan Darwin se latere werk, ten spyte van sy agnostisisme (vgl.
Van den Heever 2012:54). Dit is opvallend dat daar in ’n toneelstuk met soveel verwysings na
die biologiese evolusie van musiek gebruik gemaak word van die jaartelling-aanduiding v.C.
(Calitz s.j.b) en nie VHJ (voor huidige jaartelling) nie, wat veel meer gepas sou wees binne
’n biomusikologiese evolusionêre konteks. 2092: God van Klank kan daarom ook binne ’n
Christelike paradigma gelees word.
In Reto Riekert se eerste monoloog, “Lug tot klank”, is die God van Klank daar wanneer die
mens die eerste musikale klank uit die fluit voortbring:
Met die kry die grote oog uit die hemele
’n kraaipoot-plooitjie van ’n diep glimlag
en ’n blye gevoel op sy goddelike maag
Dis die lag van die God van klank16
Die God van klank wat trillings gee
Die God van klank wat klanksenings uitskiet
[...]
Die God van klank is diep tevrede
met die nuwe ontwikkeling
Weer klink ’n diep tevrede lag deur die wolke
want die mens het uiteindelik
die senings van klank, die trillings in die lug
die onsigbare vrugwater waaruit klank ontstaan
getem, vasgetrek en sy eie gemaak
elke klank ’n naam gegee
Nou sal hy self sy spinnekop-senings oor die aarde span
met klank. (Calitz s.j.b)
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Die beeld van die lug as ’n baarmoeder met vrugwater waaruit klank ontstaan, toon
ooreenkomste met die idee van die oersop waaruit alle lewe ontstaan het. Hiér is egter weer
’n oorvleueling van die evolusionêre teorie en skeppingsleer deurdat daar ook eggo’s van die
Bybelse skeppingsverhaal is. Net soos die mens as beeld van God geskep is om te heers oor
die ander diere van die aarde (Genesis 1:26 in Die Bybel Nuwe Testament 1989:2) heers die
mens oor klank. Soos die mens ’n naam aan elke dier gee (Genesis 2:20 in Die Bybel: Nuwe
Vertaling,1989:2), gee hy in “Lug tot klank” ’n naam aan elke klank (Calitz s.j.b).
In hierdie monoloog is die goddelike mag egter nie die skepper van musiek nie, maar van alle
klank. Dit is ’n moontlike rede waarom Calitz verwys na die “God van Klank” en nie die “God
van Musiek” nie. Die God van Klank gee die klankgolwe (die “trillings” en “klanksenings”) en
die mens self is verantwoordelik vir die “tem” daarvan. Klank, wat deur die God van Klank
geskep word, word musiek eers as dit deur die mens getem word (Calitz s.j.b).
Die idee dat klank nie gelyk aan musiek is nie, kom ook na vore as Hernon die volgende sê
oor die musikante wat tereggestel is: “Net oor hulle hul hande gebruik het en … klank gemaak
het./ Nee: musiek!” (Calitz s.j.a).
In die tweede monoloog, “Die gehoorsisteem, emosies en komponiste”, is die onderskeid
tussen die mens en die “God van Klank” egter nie so duidelik nie:
Want klank word eers musiek as dit in die kop gaan sit en aan die hart kom
vat
Die brein is die laboratorium vir die alchemis van klank
Die God van klank maak musiek uit vibrasies. (Calitz s.j.b)
Waar die God van Klank in “Lug tot klank” slegs klankgolwe geskep het, maak hy nou “musiek
uit vibrasies”. Dit wil voorkom asof die “God van Klank” hier aan die komponis gelykgestel
word. Hier kom die Romantiese stereotipe van die virtuose musikant wat soos ’n god musiek
maak, na vore. In “Lug tot klank” is die fokus ook op die mens as die skepper van musiek. Die
mens maak nie slegs klank nie, maar skep musiek. Die mens se beheersing van klank word in
Calitz se toneelstuk dus bo dié van die diereryk geplaas. Soos wat Van den Heever (2012:59)
in haar bespreking oor die tema van evolusie in Ingrid Winterbach se Die boek van toeval en
toeverlaat wys, word die mens in Bybelse eerder as evolusionêre terme as die toppunt van
die skepping beskou. Weer eens is die antroposentriese uitgangspunt van Calitz se toneelstuk
duidelik.
Alhoewel Hernon sê dat “die diereryk ons een voor” (Calitz s.j.a) is, word die moontlikheid dat
die mens se vermoë om musiek te maak aangewakker kan word deur na dieresang/musiek
te luister, nooit in die toneelstuk ontgin nie. Hernon se laaste woorde voordat die toneelstuk
eindig, is ’n byna woordelikse voordrag van die laaste gedeelte van die vyfde monoloog, “Oor
40 000 jaar”. In die monoloog is die mens se enigste kans om wéér musiek te maak indien ’n
bron van menslike musiek gevind word:
Miskien oor veertigduisend jaar as die Voyager ruimtetuig
met ’n slag op die naaste ster sou land
en vreemde kreature nuuskurig [sic] rond kom snuif
sal die “Golden Record” aanboord begin draai
Die plaat gemoedelik ruis oor die
onvernietigbare Uranium groefies
sorgvuldig gekeur –
Gamelaanse troumusiek is daarop, ’n Aboriginie dansie
Johnny B Good [sic], Chuck Berry ... selfs ’n boodskap van Jimmy Carter
en laastens as die naald al drieg [sic] om af te spring
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Dank, Vader, een snit vir al die musikante op aarde
’n Beethoven strykkwartet. No. 13 in B mol, Opus 130
Adagio Molto Esprissivo [sic]
Mooier as die sterre in die hemelruim
’n Lied van ons geliefde aarde, liewe vriende
Gespeel deur sterflikes op ’n planeet ver van julle af
waar dit nie meer klink nie
Die laaste klanke is in julle ore
en op julle aankoms by ons sal stilte steeds heers
Neem tog dan ons hande in julle eie
en leer ons om weer klank te maak
want die God van Klank het ons vannaand [sic] oplaas verlaat. (Calitz s.j.b)
Dié bron kom in die vorm van die “Golden Record” voor. In 1977 is die Voyager 1- en Voyager
2-ruimtetuie in die buitenste ruim ingestuur, elk met so ’n “Golden Record” aan boord. Die
plaat bevat 115 beelde wat hoofsaaklik die menslike bestaan op die aarde uitbeeld, asook
opnames van natuurlike klanke soos reën, branders en diereklanke, musiek van verskillende
kulture, ’n verskeidenheid groetboodskappe in 55 tale en gedrukte boodskappe van die
voormalige sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies (VN), Kurt Waldheim, en die eertydse
Amerikaanse president Jimmy Carter (NASA-webwerf).17 In Calitz se toneelstuk word daar
glad nie na die opnames van diereklanke verwys nie. Daar word verder ’n onderskeid tussen
tradisionele, populêre en Westerse kunsmusiek getref. Op ’n neerbuigende wyse word daar
verwys na “’n Aboriginie dansie” en nie “’n Aboriginie dans” nie; dit word dus ook nie beskou
as ’n volwaardige dans wat ernstig opgeneem hoef te word nie. Reto Riekert beskou, soos
denkers binne die tradisionele vergelykende musikologie, slegs Westerse kunsmusiek as van
waarde vir die musikant.
Hernon spreek die hoop uit dat ruimtewesens die plaat sal vind en dit terug sal bring aarde toe
sodat die mens weer sal leer om musiek te maak.
Die mens se onvermoë om self weer die klankgolwe te tem, word daaraan toegeskryf dat
die God van Klank die mens vir altyd verlaat het. In Calitz se toneelstuk word die biologiese
evolusie van musiek dus nooit werklik van die invloed van ’n bonatuurlike wese geskei nie.
Binne ’n biomusikologiese evolusionêre raamwerk maak dit ook nie sin dat die mens se vermoë
om musiek te maak, deel van sy genetiese samestelling, gaan verdwyn as die goddelike mag
nie meer teenwoordig is nie.
Aan die einde van die toneelstuk, nadat Hernon deur die wagte weggelei word, word die
“Cavatina” uit Beethoven se strykkwartet, waarna Hernon verwys, al hoe harder gespeel terwyl
die gehoor die gebou verlaat. ’n Paar bladsye bladmusiek waai rond, volgens die beskrywing
in die dramateks “asof die gees van die god van klank [...] vir oulaas gewaar kan word” (Calitz
s.j.a). Weer eens is die fokus op Westerse kunsmusiek. Verder word die “gees van die god
van klank” gelykgestel aan musiek in die mees abstrakte vorm: as note op papier.
4. Gevolgtrekking
2092: God van Klank is ’n boeiende toneelstuk wat verskeie interpretasiemoontlikhede bied.
Distopiese voorstellings soos Calitz s’n is besonder waardevol om die Afrikaner se marginale
posisie in postapartheid Suid-Afrika te verstaan en bevraagteken. Die sterk reaksie wat
2092: God van Klank ontlok en die gewildheid van die stuk by ’n gesaghebbende Afrikaanse
kunstefees soos die Woordfees, wys dat Calitz se toneelstuk oor die beheer van musiek ’n
gevoelige snaar aanraak in ’n tyd wat gekenmerk word deur Afrikaners se kulturele angs. Daar
is iets te bespeur van ’n vrees dat Westerse tradisies, byvoorbeeld Westerse kunsmusiek,
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soos Hernon, ’n stil dood sal sterf in postapartheid Suid-Afrika. Dit is nie ’n ongegronde vrees
nie: die voortbestaan van kunsmusiek oor die algemeen, nie slegs Westerse kunsmusiek
nie, word wel bedreig in postapartheid Suid-Afrika. Dit kan byvoorbeeld gesien word in die
drastiese afname in die bywoning van kunsmusiekkonserte. Binne ’n postkoloniale SuidAfrikaanse konteks is dit egter problematies dat Westerse kunsmusiek, en die musiek van
Beethoven spesifiek, uiteindelik in die stuk as die hoogste vorm van musiek, as die “een snit
vir al die musikante op aarde” (Calitz s.j.b) beskou word. Dit herinner aan die verouderde
uitgangspunt binne tradisionele vergelykende musikologie waarin die universele waardes
van musiek alleenlik aan die Westerse kultuur gemeet word en ander kulture se musiek as
ondergeskik beskou word.
Volgens Griebenow (2014) is 2092: God van Klank “’n dwingende, oorweldigende soeke na
enige manier om die skoonheid van die lewe te verwoord”. Die verwysings na die biologiese
evolusie van musiek wys tog dat die stuk bedoel is om meer te wees as slegs die betreuring van
die verlies van dit wat “mooi” is in Westerse terme. Dit is egter die beeld van die afgesonderde
klassieke musikant as martelaar, in die vorm van Hernon wat weier om sy musiek vir sy
onderdrukkers te speel, waarmee die gehoor gelaat word. Die sosiale rol van musiek binne
evolusionêre biomusikologie, soos uiteengesit deur byvoorbeeld Brown, kan veel meer in
die toneelstuk ontgin word. ’n Geskiedenis van Suid-Afrikaanse en wêreldwye protesmusiek
wys dat dit juis in tye van krisis is dat die mag van musiek die sterkste na vore kom. In die
toneelstuk word alle verset egter, selfs al is dit in die vorm van Hernon se individuele verset,
heeltemal onderdruk.
Calitz skets ’n skrikwekkende en kragtige beeld van ’n toekomstige Suid-Afrika waarin
kreatiewe uitdrukking beheer en onderdruk word. Die biologiese evolusionêre raamwerk
waarop ingespeel word in die stuk, met musiek as ’n inherente eienskap van die mens, is
egter teenstrydig met die gegewe dat musiek uiteindelik heeltemal onderdruk kan word en uit
die mens se genetiese samestelling kan verdwyn. In Calitz se distopie is daar geen hoop nie
en het musiek uiteindelik geen mag nie.
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Eindnotas
Hierdie artikel is ’n verwerking van ’n referaat wat op 30 September 2014 by die ALV-kongres
in Pretoria gelewer is.

1

My dank aan Wilken Calitz wat die ongepubliseerde dramateks aan my beskikbaar gestel
het. Ek wil hom verder bedank vir ’n uiters interessante en stimulerende toneelstuk wat
verskeie interpretasiemoontlikhede bied. In my ontleding van die biomusikologiese gegewens
in Calitz se stuk maak ek gebruik van die dramateks, asook ’n dokument wat, saam met ’n
swart masker, aan die begin van die opvoering aan elke lid van die gehoor uitgedeel is. Die
titel van die dokument is “’n Ode aan Musiek”, wat aangebied word as ’n “manifes” geskryf
deur Hernon Freytag. In die ontleding sal die verwysing (Calitz s.j.a) gebruik word om na die
dramateks te verwys en (Calitz s.j.b) om na die manifes te verwys.

2

3

’n Oorsig van die veld van biomusikologie word in afdeling 2 gegee.

Die toneelstuk is ook as ’n radiodrama verwerk en is beskikbaar op RSG se webwerf: http://
www.rsg.co.za/Program-Potgooi/95/Radioteater.

4

Ek het op 10 Maart 2014 ’n opvoering van 2092: God van Klank bygewoon. Dié opvoering
was deel van die Woordfees, en is opgevoer in die kelder van die P.J. Olivier-kunssentrum in
Stellenbosch.

5

’n Tekortkoming van die stuk is dat dit nie duidelik is of musiek slegs in Suid-Afrika of in die
hele wêreld verbied is nie. Daar word nooit melding gemaak van enige kontak tussen die
toekomstige Suid-Afrikaanse samelewing en die res van die wêreld nie.

6

Sien Lüdemann (2009:639–57) se artikel “Musiek en kulturele diversiteit in Suid-Afrika”
waarin hy teoretiseer oor die problematiek van die biomusikologiese samehorigheidsteorie
binne ’n multikulterele samelewing soos postapartheid Suid-Afrika.

7

Alhoewel Brown e.a. (2000:5) aanvoer dat die artikels in die boek hoofsaaklik fokus op
die eerste onderafdeling, evolusionêre musikologie, word dit met die lees van die artikels
(insluitende hulle eie inleiding) duidelik dat daar nie altyd so ’n netjiese onderskeid getref kan
word tussen die afdelings nie en dat hulle dikwels oorvleuel. Hulle indeling van die veld gee
egter ’n goeie oorsig van al die aspekte wat binne die veld van biomusikologie gedek word.

8

Fitch (2006:181) onderskei tussen die analoë en homoloë evolusionêre ontwikkeling van
’n gemene eienskap in verskillende spesies. Indien ’n eienskap in ’n gedeelde voorouer
van verskillende spesies ontwikkel, is dit ’n homoloë eienskap en indien dit onafhanklik in
verskillende spesies ontwikkel, is dit ’n analoë eienskap.

9

Volgens Brown e.a. (2003:21) moet daar onderskei word tussen “racialism” en “racism”
en kan vergelykende musikologie eerder van die eersgenoemde as van die laasgenoemde

10
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beskuldig word. Die verhewe status wat daar oorspronklik in die veld aan Westerse musiek
gegee is, kan egter as rassisme gesien word.
Voorstanders van musiek as meganisme vir seksuele seleksie, soos Levitin (2006:244–6),
maak ’n onderskeid tussen ’n lang lewensduur en genetiese oorlewing. Die argument is dat
oorlewing binne die evolusionêre konteks nie dui op hoe lank ’n individu oorleef nie, maar of ’n
individu die kans kry om te paar en dus sy/haar gene oor te dra. Volgens hierdie uitgangspunt
maak dit dus nie saak as individuele musikale aktiwiteite onnodig energie verbruik of predatore
lok nie. Dit is belangriker vir die individu om ’n maat te lok deur musiek, te paar, en sodoende
hulle genetiese oorlewing te verseker.

11

Brown (2003:15) verduidelik dat musiek gewoonlik gekoppel word aan groepsaktiwiteite
soos jag, oes, troues, geboortes en godsdienstige seremonies; dus aktiwiteite wat lede van ’n
groep nader aan mekaar bring. Alhoewel Levitin (2006:251) die funksie van musiek hoofsaaklik
aan seksuele seleksie toeskryf, wys hy daarop dat musiek aanvanklik ’n groepsaktiwiteit was
waaraan almal deelgeneem het. Dit is slegs in die afgelope 500 jaar dat die verskynsel van
’n groepie kundiges, die musikante, wat musiek maak vir die res van die samelewing, die
toeskouers, na vore kom.

12

Mithen (2006:127) noem hierdie musiektaal “Hmmmmm”: “Holistic, manipulative, multimodal, musical and mimetic”.

13

In hedendaagse musikologie ontwikkel daar verder die subvelde van ekomusikologie en
soömusikologie, waarin daar ook op dieresang en dieremusiek gefokus word; dit is dus ’n
belangrike gegewe binne musikologie.

14

Daar is wel diere wat hulle pote vir die voortbring van klank gebruik. Fitch (2006:183) verwys
na diere soos sjimpansees wat met hulle pote teen bome en ander strukture trom slaan. Dit
is gewoonlik met die doel om dominansie te wys; dit is dus debatteerbaar of dit as musiek
beskou kan word.

15

Calitz wissel in die dramateks en manifes tussen die gebruik van “God van Klank”, “God van
klank” en “god van klank”.

16

Dit is relevant om binne die konteks van ’n artikel oor evolusie te noem dat Carter se
boodskap verband hou met die oorlewing van die menslike spesie:

17

This is a present from a small distant world, a token of our sounds, our science,
our images, our music, our thoughts, and our feelings. We are attempting to
survive our time so we may live into yours. We hope someday, having solved
the problems we face, to join a community of galactic civilizations. This record
represents our hope and our determination, and our good will in a vast and
awesome universe. (Aangehaal in Peters en Woolley s.j.)
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Die “sluipmoordenaar”1 en die “patriot”: Hendrik
van den Bergh, John Vorster, John Harris en die
Johannesburgse stasiebom, 24 Julie 1964
Kobus du Pisani
Kobus du Pisani, Geskiedenis, Skool vir Sosiale en Owerheidstudie, Noordwes-Universiteit,
Potchefstroomkampus

Opsomming
Tydens spitstyd op Vrydagmiddag 24 Julie 1964 het ’n bom by die Johannesburgse stasie
ontplof. Een van die beseerdes, ’n bejaarde vrou, is dae later in die hospitaal dood. Die
bomplanter, John Harris, is op die dag van die ontploffing gearresteer, voor die einde van
1964 verhoor, skuldig bevind aan moord en ter dood veroordeel. Sy appèl was onsuksesvol
en hy is op 1 April 1965 gehang. Bewerings is oor die jare deur verskillende persone gemaak
dat Hendrik van den Bergh, wat destyds die hoof van die veiligheidspolisie was, en John
Vorster, wat die minister van justisie was, voor die ontploffing van die bom geweet het, maar
niks gedoen het om dit te keer nie, en daarom medepligtiges was aan die misdaad waarvoor
Harris tereggestel is. In hierdie artikel word historiese kritiek aangewend om te bewys dat
die aantygings teen Van den Bergh en Vorster vals is. Die artikel demonstreer dat historici
’n verantwoordelikheid en plig het om die mynveld van historiese onwaarhede wat deur
propagandiste vir en teen apartheid agtergelaat is, op te ruim.
Trefwoorde: African Resistance Movement; anti-apartheidsveldtog; Hendrik van den Bergh;
historiese kritiek; Hugh Lewin; John Harris; John Vorster; propaganda; sabotasie; stasiebom;
waarheid
Abstract
The “assassin” and the “patriot”: Hendrik van den Bergh, John Vorster, John Harris
and the Johannesburg station bomb, 24 July 1964
During peak hour on Friday afternoon, July 24, 1964, a bomb exploded at the Johannesburg
station. One of the injured, an elderly lady, died some days later in hospital. Her granddaughter
sustained facial burns that permanently maimed her. Some twenty other persons were less
seriously injured. The bomb planter, John Harris, was arrested on the same day, was brought
to trial before the end of 1964, found guilty of murder and sentenced to death. His plea of
not being accountable owing to a temporary mental disorder was rejected. His appeal was
also unsuccessful. On April 1, 1965 he was hanged. Ever since that date allegations have
been made by, among others, Gordon Winter, Peter Hain, Terry Bell, Alan D. Elson and David
Beresford that Hendrik van den Bergh, who was chief of the security branch of the South
African Police at the time of the station bomb, and John Vorster, who then was minister of
justice, had known about the bomb before it exploded, but had done nothing to prevent its
explosion. According to these accusations Van den Bergh and Vorster were accessories to the
crime for which Harris was hanged.
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In this article historical criticism is used to prove beyond doubt that the allegations against Van
den Bergh and Vorster are false. The author shows that both the South African government
and its enemies in the anti-apartheid movement exploited the station bomb incident to make
propaganda. He argues, using the station bomb as a case study, that historians have the
responsibility to try to clear up the minefield of historical untruths generated by propagandists
for and against apartheid.
Keywords: African Resistance Movement; anti-apartheid campaign; Hendrik van den Bergh;
historical criticism; Hugh Lewin; John Harris; John Vorster; propaganda; sabotage; station
bomb; truth

1. Inleiding
Propagandiste gebruik halwe waarhede, verdraaiings en leuens om hul argumente te
ondersteun. ’n Uitgerekte propaganda-oorlog, soos die een oor apartheid, laat gevolglik ’n
mynveld van historiese onwaarhede agter.
Weinig stelsels en beleide is meer gebrandmerk as apartheid. Anti-apartheidspropagandiste
was uiters suksesvol in die onthulling van die euwels van apartheid. Baie van hulle het “Afrikanerbashing” gebruik om die Afrikaners en hul leiers deur skuld-deur-assosiasie-smeerveldtogte
as wrede onderdrukkers uit te beeld. Vir hierdie leiers was dit bykans onmoontlik om hulself
doeltreffend teen valse beskuldigings te verdedig, juis omdat die internasionale mening so
sterk teen apartheid gekant was.
Die waarheid is ontwykend en broos (Lowenthal 2013) en Leopold von Ranke se “wie es
eigentlich gewesen”-ideaal lyk dikwels onbereikbaar. Sedert die verskyning van Hayden
White se Metahistory (1973) het die Rankeaanse benadering dan ook onder hewige kritiek
van postmoderniste deurgeloop (Spiegel 2013:494). Tog bly die soeke na die waarheid oor
die verlede vir die meeste historici die sentrale etiese verantwoordelikheid van hul beroep
(Gorman 2004:103; Clark 1967:15, 209; Thompson 2004:27).
Wanneer onbevestigde beskuldigings en bewerings gemaak word wat leuens en valse gerugte
aan die gang hou, het historici ’n plig om dit te ontmasker. In hierdie artikel wil ek die verskynsel
van onwaarhede wat deur anti-apartheidspropagandiste versprei is, onder die soeklig plaas
deur te fokus op slegs een stel bewerings wat met ’n bekende gebeurtenis in die stryd teen
apartheid geassosieer word. Vooroordele maak mense vatbaar vir hierdie soort propaganda.
’n Bewering in ’n boek van David Beresford wat in 2010 verskyn het, het die Johannesburgse
stasiebom weer in die herinnering geroep. Dit het nuwe lewe geblaas in die ou bewerings dat
brigadier (later generaal) H.J. (Hendrik) van den Bergh, destyds hoof van die veiligheidspolisie
en later hoof van die Buro vir Staatsveiligheid (BSV), en B.J. (John) Vorster, minister van
justisie in H.F. Verwoerd se kabinet en latere eerste minister, selfs nog voor dit ontplof het, al
bewus was van die bom en “vir die propaganda-effek” toegelaat het dat dit ontplof (Beresford
2010:333−4). Die toespeling is dat Van den Bergh en Vorster, eerder as Harris, wat met sy
lewe moes boet vir die daad, die ware skuldiges is wat verantwoordelik gehou moet word
vir die dood, beserings en skade wat deur die bom veroorsaak is en dat hulle harteloos,
gewetenloos en immoreel was.
Ter wille van die soeke na die historiese waarheid is dit nodig om hierdie bewering deeglik te
ondersoek. Standaardprosedures van historiese kritiek word in die artikel toegepas om die
bewerings en ontkennings oor Van den Bergh en Vorster se voorafkennis van die bom in die
fynste besonderhede te ontleed. Die ontleding toets die betroubaarheid en geloofwaardigheid
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van die skrywers en bronne, asook die waarheidsgetrouheid en/of waarskynlikheid van elke
afsonderlike stelling in die verskillende bewerings oor die kwessie. Daardeur kan bo redelike
twyfel vasgestel word of Van den Bergh en Vorster wel voor die tyd van die bom geweet het
en kon verhoed het dat dit ontplof.
2. Voor die bom: bevestigde feite oor Harris en die ARM
Van 1963 af was Van den Bergh se veiligheidstak van die polisie bewus van John Harris se
bestaan. Kragtens die Wet op die Onderdrukking van Kommunisme is ’n inperkingsbevel,
onderteken deur Vorster, op 12 Februarie 1964 teen Harris uitgereik weens sy politieke
bedrywighede vir SANROC (South African Non-Racial Olympic Committee), ’n antiapartheidsorganisasie wat Suid-Afrika se deelname aan die Olimpiese Spele wou stopsit
(Beresford 2010:323–4; Harris 1964c:256–7).
Nog voordat die inperkingsbevel op Harris bedien is, het Rosemary Wentzel hom gewerf
om by ’n sel van die African Resistance Movement (ARM) in Johannesburg aan te sluit. Sy
deelname aan ARM-sabotasiebedrywighede was van korte duur, omdat sy kamerade hom as
’n veiligheidsrisiko beskou het, aangesien die inperkingsbevel moontlik kon meebring dat hy
deur die polisie dopgehou sou word (Harris 1964c:264–5). Indien hy wel deur Van den Bergh
se mense dopgehou is, sou hulle waarskynlik net sporadies seker gemaak het dat hy nie die
voorwaardes van sy inperkingsbevel verbreek deur politieke vergaderings by te woon of die
landdrosdistrik van Johannesburg te verlaat nie.
ARM-sabotasie in Mei 1964 wat vyf elektriese maste in die omgewing van Kaapstad en
Johannesburg beskadig het (Gunther 2004:246; Brokensha en Knowles 1965:72–4), het Van
den Bergh se personeel aangevuur om die saboteurs uit te snuffel. Op 4 Julie 1964 het hulle ’n
deurbraak gemaak toe Adrian Leftwich, ’n senior lid van die ARM in Kaapstad, en sy vriendin,
Lynn van der Riet, aangehou is (Brokensha en Knowles 1965:75–8; Leftwich 2002:12–7;
Gunther 2004:246–7; Lewin 2011:88–91). Leftwich het baie geweet van die lidmaatskap en
bedrywighede van die ARM-selle in Kaapstad en Johannesburg (Gunther 2004:247; Lewin
2011:92). Sowel hy as Van der Riet het ingegee onder ondervraging. Leftwich het die meeste
ARM-lede se name vir sy ondervraers gegee (Leftwich 2002:17–8).
Tussen 4 en 9 Julie het verskeie ARM-lede oor die landsgrense geglip, soos Claire (2006:213–
20) vertel. Ander was minder gelukkig en is gearresteer (Brokensha en Knowles 1965:84–91;
Leftwich 2002:16; Gunther 2004:247; Lewin 2011:92–4). Altesame 29 ARM-lede is aangehou.
Veertien van hulle is verhoor. Leftwich, Van der Riet en John Lloyd het staatsgetuies geword
en is na die verhore toegelaat om die land te verlaat. Tien ARM-lede is skuldig bevind en het
tronkstraf van tot 15 jaar gekry (Gunther 2004:247; Brokensha en Knowles 1965:136, 146).
Leftwich het nie geweet dat John Harris ’n ARM-lid was nie en het dus nie sy naam vir die
polisie gegee nie (Leftwich 2002:18; Lewin 2011:91). Teen 9 Julie 1964 was Harris en Lloyd die
enigste ARM-lede in die land wat nog nie in aanhouding was nie. Harris was in Johannesburg
en Lloyd was op besoek in Natal. Van den Bergh se personeel was onbewus dat twee ARMlede nog op vrye voet was.
Op die aand van 8 Julie 1964 het Hugh Lewin en Ronnie Mutch, lede van die Johannesburgse
ARM-sel, Harris by sy tuiste in Roodepoort besoek en hom ingelig dat die ARM in duie gestort
het. Mutch was op die punt om die land te verlaat en Lewin het verwag om spoedig in hegtenis
geneem te word. John Harris en John Lloyd sou die enigste oorblywende “operateurs” van
hulle ARM-sel wees. Lewin en Mutch het Janet Helmstead se naam vir Harris gegee. Dennis
Higgs, wat die land al in Mei 1964 verlaat het (Claire 2006:200–1), het plofstof, lonte en
ontstekers in haar kantoor by die Universiteit van die Witwatersrand weggesteek (Lewin
2011:91; Harris 1964c:265–6).
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Lewin en Harris se weergawes van die gesprek op 8 Julie verskil van mekaar. Volgens Lewin het
hy en Mutch dit duidelik gemaak aan Harris dat hy ’n lae profiel moes handhaaf en niks verder
op sy eie moes probeer doen nie. Lewin het dieselfde boodskap aan Harris oorgedra tydens
’n tweede besoek voor dagbreek die volgende oggend (Lewin 2011:91, 95, 107). Daarteenoor
het Harris in sy getuienis by sy verhoor gesê dat hy hul besoek vertolk het as ’n aangee van
die stokkie aan hom om die ARM se werk voort te sit. Hy het dit as sy verantwoordelikheid
beskou om iets te doen wat ’n keerpunt in die land se geskiedenis sou bewerkstellig (Harris
1964c:267). Harris se vrou, Ann, het in haar getuienis by die verhoor bevestig dat sy gedrag
na Lewin en Mutch se besoek verander het (A. Harris 1964:525, 528, 529, 532).
Op 9 Julie het Harris met Janet Helmstead geskakel. Twee dae later het hy die plofstof uit haar
kantoor verwyder. ’n Deel daarvan het hy by die Johannesburgse spoorwegstasie gestoor en
die ander deel in die kelder van die Swersky’s se huis in Forest Town. Ann Swersky was sy
medestudent in die politiekestudies-honneursklas by die Universiteit van die Witwatersrand
(Helmstead 1964:244–5; Harris 1964c:267, 269; Harris 1964d:386).
Harris het John Lloyd, wat intussen na Johannesburg teruggekeer het, verskeie kere tussen
14 en 21 Julie ontmoet. Hulle het potensiële sabotasiedade oorweeg om te demonstreer dat
die ARM nog aktief was (Lloyd 1964:218, 220; Harris 1964c:276, 291).
Teen 18 Julie het Harris besluit dat ’n ontploffing tydens spitstyd in die binnehof van die
Johannesburgse stasiegebou baie effektief sou wees (Harris 1964c:289). In sy getuienis by
sy verhoor het Harris vertel dat die idee om ’n bom by die stasie te plant by hom opgekom het
toe Ann Swersky genoem het dat die ondergrondse beweging in Israel, Irgun, die Britte vooraf
gewaarsku het wanneer hulle bomme geplant het.2
Hy het toe besluit om ’n bom by die stasie te plant en die spoorwegpolisie betyds te waarsku
sodat hulle die area waar die bom was, kon ontruim en dus die gevaar van beserings aan
enige persoon kon uitskakel (Harris 1964c:288, 293–4).
John Lloyd en Ann Swersky was die enigste persone vir wie Harris oor sy plan in sy vertroue
geneem het. Niemand anders, nie eers sy vrou Ann nie, het geweet wat hy in die mou gevoer
het nie (Harris 1964d:393). Op 21 Julie het Harris begin om die bom aanmekaar te sit. Toe
dit op 24 Julie voltooi is, het dit uit agt stokke dinamiet, twee ontstekers, ’n smeltdraad, ’n
viergellingkan halfpad vol petrol, en ’n Zobo-sakhorlosie as tydmeganisme bestaan (Harris
1964d:399,403; Harris 1964b:12). Hy was gereed om sy plan in werking te stel.
3. Aantekeninge oor historiese kritiek
Postmoderne historici het die moontlikheid dat die waarheid oor die verlede enigsins
epistemologies vasstelbaar is, bevraagteken (Frank Ankersmit aangehaal in Saari 2005:5).
Hierdie siening is deur historici met ’n konvensionele benadering betwis. Saari (2005:19)
skryf: “Historians do know, in the ordinary sense in which the term ‘know’ is used in historical
discourse, many things about the past which is epistemically accessible to them insofar as
they have evidence about what happened.”
Selfs Hayden White (2005:147), bekend vir sy kritiek op positivistiese historici se “illusies”
van objektiwiteit, wetenskap en realisme, moes toegee dat die historiese werklikheid meer
as verbeeldingsvlugte inhou: “The real would consist of everything that can be truthfully said
about its actuality plus everything that can be truthfully said about what it could possibly be.”
In die lig van meer onlangse historiese diskoerse het dit duidelik geword dat daar vele
gedaantes van die waarheid bestaan en dat die waarheid ontwykend vir die navorser kan
wees. Dit impliseer nie dat die strewe na historiese waarheid laat vaar moet word nie. In
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hierdie artikel is die uitgangspunt dat die historiese waarheid wel deur ’n geskiedskrywer
vasgestel en weergegee kan word. Die Rankeaanse beginsels van bronnekritiek is steeds
geldig (Boldt 2014:472).
Historiese kritiek word in die artikel toegepas op die inligting wat met die stasiebominsident
verband hou. Skeptisisme is die essensie van historiese kritiek. Die uitgangspunt is dat aan
die begin van die standaardprosedure van historiese kritiek die vermoede moet bestaan dat
die teks van enige gegewe bron in sy geheel of gedeeltelik onwaarhede mag bevat. Interne
bronnekritiek is die meganisme wat gebruik word om die betroubaarheid van elke bron te
bepaal om vas te stel of die inhoud daarvan geloofwaardige getuienis bevat. Dit ondersoek
die vermoë, bedoelings, oogmerke en motiewe van die skrywer in ’n poging om uit te vind of
dit wat as feite aangebied word, werklik as sodanig aanvaar kan word (Clark 1967:128; kyk
ook Gottschalk 1950).
Die prosedure van interne kritiek behels dat eerstens vasgestel moet word of die skepper(s) van
die bron betroubaar is deur sy/haar/hulle bedoeling, oogmerk, kennis, waarheidsgetrouheid
en akkuraatheid te ondersoek. Daarna moet die bron vertolk word om deur te dring na die
ware betekenis van die inhoud daarvan. Laastens moet die geloofwaardigheid van die
afsonderlike “feite” in die bron deur ’n logiese proses van uitskakeling getoets word. Dit wat
ooglopend onwaar is en dit wat baie onwaarskynlik is, moet eers geïdentifiseer en uitgeskakel
word. Daarna kan gefokus word op dit wat aanvaarbaar, waarskynlik en klaarblyklik waar is.
Handleidings oor die historiese metode bevat lyste van al die aspekte wat deur die historiese
kritiek getoets moet word (Garraghan 1946:168; Shafer 1980:166–7; Marwick 2001:180–2).
Drie elemente van die heuristiek word gewoonlik deur historici in die hantering van
getuienis benut:
•

Bevestiging. Die inligting in dokumente word vergelyk. ’n Feit word bewys indien al die
bronne daaroor saamstem. Indien bronne wat onafhanklik van mekaar ontstaan het,
oor inligting saamstem, word die geloofwaardigheid daarvan verhoog, maar dit moet
steeds aan die toets van kritiese teksontleding onderwerp word. Wanneer bronne oor
bepaalde inligting verskil, sal die historikus voorkeur gee aan die gesaghebbendste
bron, dus die bron wat deur ’n ooggetuie of kenner opgestel is.

•

Bronontleding. Die skrywer, datum van ontstaan en plek van ontstaan van ’n bron moet
bepaal word om die egtheid of akkuraatheid van die inhoud daarvan te beoordeel.
Hoe nader die skepper van ’n bron aan die gebeurtenis was wat daardeur beskryf
word, hoe waarskynliker is dit dat die inligting histories betroubaar is. ’n Primêre bron,
gebaseer op die weergawe van ’n eerstehandse ooggetuie, is meer betroubaar as ’n
tweedehandse sekondêre of derdehandse tersiêre bron. Indien die inligting nie direk
van ’n ooggetuie kom nie, moet die historikus naspeur op watter primêre getuienis dit
gebaseer is en of die skrywer die vermoë en ingesteldheid het om ’n geloofwaardige
weergawe te verskaf.

Kontekstualisering. Daar moet vasgestel word wanneer, waar en in watter historiese
omstandighede ’n gebeurtenis plaasgevind het voordat die egtheid en akkuraatheid
van inligting daaroor getoets kan word. Die historikus moet op die uitkyk wees vir
weersprekings binne ’n teks en die waarskynlike waarheid van elke element van die
teks ondersoek. In gevalle waar bronne verskil en daar geen ander manier is om die
geloofwaardigheid van inligting te toets nie, verkies die historikus die bron wat gesonde
verstand die beste weerspieël (Thurén 1997).
In die res van die artikel word die tegnieke en prosedures van historiese kritiek toegepas op
bronne en stellings oor die 1964-stasiebominsident.
•
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4. “Hulle het vooraf geweet” – Winter en Hain se bewerings
’n Maand nadat Harris in Pretoria tereggestel is, is die apartheidsregering vir die eerste keer
in die openbaar vir die dood en beserings wat deur die stasiebom veroorsaak is, geblameer.
Dit is gedoen deur die voorsitter van die VN se Spesiale Komitee oor die Beleid van
Apartheid van die Republiek van Suid-Afrika (Marof 1965). Sedertdien is herhaaldelik vanuit
anti-apartheidskringe gepoog om die blaam vir die gevolge van die stasiebom op die SuidAfrikaanse regering af te skuif deur aan te voer dat die polisie en hul bevelvoerders toegelaat
het dat die bom ontplof deur nie betyds op Harris se waarskuwings daaroor te reageer nie.
My oogmerk is om interne bronnekritiek toe te pas om vas te stel of hierdie gepoogde
verskuiwing van die blaam vir die stasiebom gebaseer is op geloofwaardige feitelike gegewens
of op gefabriseerde halwe waarhede of onwaarhede. Al die verskillende weergawes van die
stasiebominsident moet dus aanvanklik skepties benader word as waarskynlik ongeloofwaardig,
totdat bewys kan word dat een of meer van hulle waar of ten minste baie naby aan die volle
waarheid is. Die egtheid en akkuraatheid van elke enkele stelling in elke bron wat betrekking
het op die vraag of Van den Bergh en Vorster vooraf van die bom geweet het wat hulle in staat
sou gestel het om te verhoed dat dit ontplof, moet beoordeel word.
In 1981 het Gordon Winter in sy boek Inside BOSS: South Africa’s Secret Police beweer dat
Van den Bergh en Vorster in kennis gestel is van die bom voordat dit ontplof het:
H.J. [Van den Bergh] het my iets anders in die privaatheid van sy kantoor vertel.
Hy het erken dat die spoorwegpolisie hom ingelig het oor die anonieme oproep
wat hulle om 4.08 ontvang het om te waarsku dat die bom geplant is. H.J. het
sy waarskuwing teen 4.20 gekry en toe sy noodlyn gebruik om die minister van
justisie, John Vorster, te bel. (Winter 1981:96; my vertaling)
Winter het in die 1960’s met ’n kriminele rekord na Suid-Afrika gekom en nadat hy meer as
twee jaar tronkstraf vir diefstal in die VK uitgedien het (Swanepoel 2007:59). In Suid-Afrika
het hy as joernalis kontak met Vorster en Van den Bergh gemaak (Winter 1981:20–2, 34–5).
Terwyl hy in die 1960’s en 1970’s openlik by Suid-Afrikaanse koerante werksaam was as ’n
misdaadverslaggewer, het hy agter die skerms as ’n informant vir Republikeinse Intelligensie
(RI) en later die Buro vir Staatsveiligheid (BSV) gewerk. In anti-apartheidskringe is na die BSV
verwys as BOSS (Bureau for State Security). Winter het daarop aanspraak gemaak dat hy
Van den Bergh se gunsteling (“blue-eyed boy”) was wat toegang tot binne-inligting gehad het
(Winter 1981:24, 38, 43).
Winter is in 1966 uit Suid-Afrika gedeporteer. Na bewering was die deportasie net ’n rookskerm,
sodat hy in Londen sy werk as ’n agent vir die BSV kon voortsit. In 1974 het hy na Suid-Afrika
teruggekeer (Anon. 1976). In 1978 het hy uit Suid-Afrika gewyk en daarna Inside BOSS geskryf
om die beweerde vuilspel van RI en die BSV aan die kaak te stel (Anon. 1976; Winter 1997).
Dit is onwaarskynlik dat Winter so naby aan Vorster en Van den Bergh was as wat hy beweer
het. ’n Voormalige BSV-agent, Piet Swanepoel, het ’n boek, Really inside BOSS, geskryf ter
verdediging van die Suid-Afrikaanse intelligensiedienste in die apartheidsera en as teenvoeter
vir “Afrikaner-bashing”. Volgens Swanepoel was Winter maar net ’n deeltydse BSV-informant
en “die wêreld se mees bedrewe leuenaar” (Swanepoel 2007:57, 59, 60). Hy beweer dat James
Sanders, skrywer van Apartheid’s friends: the rise and fall of South Africa’s secret service,
Winter in ’n private e-pos beskryf het as ’n “besonder korrupte joernalis” met ’n “geneigdheid
tot selfbevordering en oordrywing” (Swanepoel 2007:61; my vertaling).
Swanepoel meen dat dit ondenkbaar is dat Van den Bergh potensieel skadelike binnegeheime
aan iemand soos Winter sou uitgelap het (Swanepoel 2007:57). Hy beweer dat Winter
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BSV-dokumente in die hande gekry het wat hy (Swanepoel) aan ’n ander joernalis, Aida
Parker, gegee het (Swanepoel 2007:58). Inside BOSS is uitverkoop, maar ondanks aanvraag
daarvoor nooit herdruk nie. Swanepoel skryf dit daaraan toe dat die uitgewers, Penguin, deur
verskeie persone vir laster gedagvaar is en baie geld moes betaal om die eise buite die
hof te skik (Swanepoel 2007:79). Swanepoel is in sy boek weliswaar miskien self geneig tot
oordrywing en sensasie, maar sy uitbeelding van Winter versterk die twyfel oor Winter se
betroubaarheid as getuie.
Dit lyk onwaarskynlik, maar nie heeltemal onmoontlik nie, dat Van den Bergh geheime inligting
oor die stasiebom aan Winter sou meegedeel het. Daarom is dit nodig om die volgende stap
van interne kritiek toe te pas deur die geloofwaardigheid van die afsonderlike stellings in sy
weergawe van die stasiebominsident te toets.
In Inside BOSS het Winter die volgende stellings oor die beweerde voorafkennis van Van den
Bergh en Vorster oor die stasiebom gemaak:
•

Van den Bergh is deur die spoorwegpolisie van Harris se bomwaarskuwing in
kennis gestel.

•

Hy het die telefoonoproep daaroor om 16:20 op 24 Julie 1964 ontvang.

•

Hy het sy noodlyn (“hot line”) gebruik om Vorster in te lig.

Die eerste stelling is heel waarskynlik waar. J.H. Openshaw van die Rand Daily Mail het by
Harris se verhoor getuig dat hy, dadelik nadat hy die bomwaarskuwing gekry het, dit aan die
hoofkwartier van die spesiale tak (dit is die veiligheidspolisie) in The Grays gerapporteer het
(Openshaw 1964:148). Dit kan aangeneem word dat die persoon in die gebou wat Openshaw
se oproep geneem het sy hoof, Van den Bergh, onmiddellik in kennis sou stel.
Winter se tweede stelling, oor die tyd, is waarskynlik onakkuraat. In sy getuienis by die verhoor
het Harris self gesê dat hy die waarskuwingsoproepe tussen 16:20 en 16:25 gemaak het (Harris
1964b:308). Die drie persone wat hy gebel het om sy waarskuwing te gee, het getuig dat hulle
die oproepe tussen 16:20 en 16:25 (Openshaw 1964:51), tussen 16:25 en 16:27 (Vermeulen
1964:45) en ongeveer 16:27 (Van Rooyen 1964:46) ontvang het. In sy uitspraak het die regter
die dispuut oor die presiese tyd van die waarskuwingsoproepe behandel en Vermeulen en
Van Rooyen se getuienis aanvaar (Ludorf 1964:838). In die lig van hierdie getuienis is dit
dus onwaarskynlik dat Van den Bergh al voor 16:20 in kennis gestel kon gewees het. Dit het
waarskynlik eers omtrent tien minute later gebeur.
Die bewoording van Harris se waarskuwing is in die hof betwis. Harris (1964c:307) het beweer
dat hy in sy waarskuwing aan kaptein Vermeulen gesê het dat die bom in die middel van
die stasie se binnehof is en dat die binnehof onmiddellik ontruim moes word. Vermeulen
(1964:45, 126, 127) het ontken dat Harris die presiese plek waar die bom is, aangedui het
en verklaar dat Harris net gesê het dat dit iewers in die stasiegebou is. Winter (1981:93) het
in sy boek ook beweer dat Harris die plek presies aangedui het, maar sy weergawe van die
waarskuwing is natuurlik uit sekondêre en tersiêre bronne saamgestel en was die produk van
sy eie verbeelding.
Selfs indien Harris die presiese plek waar die bom was, aangedui het, sou die spoorwegpolisie
dit baie moeilik reggekry het om binne ’n kwessie van enkele minute die bom te vind, die
mense in die nabyheid daarvan te ontruim, en die area af te sper (Van den Berg 2010).
Dit maak nie regtig saak of Van den Bergh om 16:20 – 13 minute voor die ontploffing – of
om 16:30 – drie minute voor die ontploffing – van die bom bewus geword het nie. Dit sou
aan hom tussen drie en 13 minute tyd gegee het om iets te doen om te verhoed dat die bom
ontplof. Met die tegnologie wat in 1964 beskikbaar was, sou dit vir hom onmoontlik gewees

155

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

het om betyds van ver af oor ’n landlyn opdrag te gee dat die stasie ontruim moes word. Dit
was net te veel gevra om te verwag dat hy die ontploffing met sulke kort kennisgewing kon
verhoed. Daarom is die bewerings vanuit anti-apartheidskringe dat Van den Bergh en die
polisie “niks” gedoen het om te keer dat die bom ontplof nie, niks meer as blote propaganda
nie. Hulle het eenvoudig te min tyd gehad om vinnig genoeg op Harris se waarskuwing te
reageer (Swanepoel 2012). In sy getuienis by Harris se verhoor het hoofkonstabel J.F.M.
van Rensburg van die spoorwegpolisie gesê dat om 16:30 op 24 Julie 1964, nadat majoor
Opperman hom laat weet het dat daar ’n bom op die stasie is, hy tien tot 13 konstabels gestuur
het om vir ’n verdagte persoon of voorwerp te soek. Voordat hulle iets gevind het, het die bom
ontplof (Van Rensburg 1964:188–90).
Winter se derde stelling handel daaroor dat Van den Bergh per noodlyn vir Vorster oor die bom
ingelig het. Dit verskil van Vorster se weergawe, wat jare voor die verskyning van Winter se
boek in John D’Oliveira se biografie, Vorster – the man, gepubliseer is. Vorster het D’Oliveira
meegedeel dat toe die bom ontplof het, hy in ’n teater in Johannesburg die 75ste herdenking
van die stigting van die Suid-Afrikaanse Rugby-unie bygewoon het en salig onbewus was
van wat op Parkstasie gebeur het. Hy was nog in die ouditorium, besig om na ’n film oor
die rugby-unie te kyk, toe iemand met ’n flits hom kom soek het. Buite die ouditorium het ’n
speurder hom oor die bomontploffing ingelig en hy is vinnig van daar af na die stasie geneem
(D’Oliveira 1977:151).
D’Oliveira se boek was daarop gemik om Vorster se beeld te bou, hoewel die skrywer verklaar
het dat sy politieke siening die teenoorgestelde van Vorster sin was (D’Oliveira 1977:6).
D’Oliveira se boek is gebaseer op primêre navorsing in die vorm van bandopnames van
onderhoude met Vorster en mense wat hom goed geken het, aangevul met materiaal uit
Tini Vorster se plakboeke oor haar man se loopbaan. Die kassetbande van die onderhoude
is steeds by die Argief vir Eietydse Aangeleenthede in Bloemfontein beskikbaar. D’Oliveira
(1977:7−8) het toegegee dat daar in die skryfproses dalk klein onjuisthede kon deurgeglip het,
maar feitlik die hele inhoud van die boek word as akkuraat en betroubaar bevestig wanneer dit
met ander betroubare bronne vergelyk word.
Dat Vorster toe die stasiebom ontplof het, wel by die rugbyvierings teenwoordig was, word
deur koerantberigte bevestig (Sondagstem 1964). In 1964 was daar nog nie draagbare fone
nie. Die hot line waarvan Winter praat, sou hoogstens ’n afsonderlike landlyn vir Van den Bergh
se eksklusiewe gebruik gewees het om met Vorster by sy kantoor of huis te kommunikeer.
In die ouditorium by die rugbyviering sou Vorster nie naby die hot line gewees het waar Van
den Bergh hom kon bereik nie. Winter se bewering hieroor kan nie waar wees nie. D’Oliveira
se weergawe, gebaseer op sy onderhoud met Vorster, dat Vorster eers ná die ontploffing
van die bom bewus geword het, selfs al word dit nie deur ander bronne geverifieer nie, lyk
baie waarskynlik.
Dit is duidelik dat Winter se weergawe uit ’n mengsel van feite, halwe waarhede en leuens
bestaan en dus as onbetroubaar beskou moet word. Nogtans is dit vir baie jare deur antiapartheidsaktiviste, soos Peter Hain, gebruik om die aanspraak te ondersteun dat die polisie
genoeg tyd gehad het om op Harris se waarskuwing te reageer, maar dat hulle nagelaat
het om dit te doen. Toe Hain nog ’n skoolseun was, het hy die boodskap in 1965 by die
gedenkdiens vir Harris, wat ’n vriend van sy gesin was, gelees. Oor die jare het Hain volgehou
met sy standpunt dat die Suid-Afrikaanse regering en die polisie kon verhinder het dat die
stasiebom ontplof, maar verkies het om dit nie te doen nie (Routledge en MacKinnon 1995;
Trewhela 2013). Kennelik wou Hain vir Harris verhef tot ’n vryheidstrydheld wat vir sy verset
teen apartheid met sy lewe moes boet, terwyl die apartheidsleiers wat die bom opsetlik laat
ontplof het, skotvry daarvan afgekom het.
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5. “Hulle het genoeg tyd gehad om te reageer” – Bell se weergawe
In 2003 is nuwe bewerings oor die stasiebom in ’n boek van die joernalis Terry Bell gemaak.
Hy het daarop aanspraak gemaak dat die polisie “lank voor die tyd” al geweet het dat die
bom geplant gaan word en genoeg tyd gehad het om te verhoed dat dit ontplof. Hy het ook
Winter (1981:97–8) se bewering herhaal dat die bom waarskynlik verskuif is nadat Harris dit
in die binnehof van die stasie neergesit het (Bell 2003:47, 48). Die toespeling is dat iemand, in
opdrag van hoër gesag, in die paar minute voor die ontploffing die tas met die bom na ’n plek
verskuif het waar dit meer beserings en lewensverlies kon veroorsaak.
In ’n artikel in City Press het Bell geskryf dat getuienis in “verklarings en amptelike dokumente”
op ’n sterk waarskynlikheid dui dat Van den Bergh al ’n paar uur voor die stasiebomontploffing
geweet het dat ’n bom op die Johannesburgse stasie geplant gaan word. Toe Harris die bom
in die stasie se binnehof geplaas het en sy waarskuwings na die spoorwegpolisie en koerante
deurgebel het, sou hierdie waarskuwings, volgens Bell, aan Van den Bergh gerapporteer
gewees het, wat ’n “direkte lyn” na Vorster gehad het. Die stasie is nie ontruim nie, die publiek
is nie oor die luidsprekerstelsel gewaarsku nie, en daar was geen polisie in die nabyheid toe
die bom om 16:33 ontplof het nie (Bell 2005:21).
Indien die bewering van Bell dat Van den Bergh al ure voor die tyd geweet het dat die bom op
die stasie geplant gaan word, waar is, moes iemand Van den Bergh oor die bom ingelig het.
Wie sou dit kon gedoen het?
Die enigste persone, behalwe Harris self, wat nog in Suid-Afrika was toe die bom ontplof het
en bewus was daarvan dat hy plofstof tot sy beskikking gehad het, was Janet Helmstead,
Hugh Lewin, Ann Swersky en John Lloyd.
Helmstead, uit wie se kantoor Harris die plofstof verwyder het, is ’n dag na die ontploffing
ondervra. Harris het haar naam vir sy ondervraers gegee (Harris 1964a). Sy het in Harris
se verhoor getuig dat Dennis Higgs haar versoek het om die dinamiet in haar kas by die
kantoor te versteek en dat Harris dit verwyder het (Helmstead 1964:244–5). Harris het nie in
sy verklarings aan die polisie of sy getuienis in die hof enige verdere kontak met Helmstead
vermeld nie. Sy het beslis nie geweet van sy planne om ’n bom op die stasie te plant nie. Selfs
al het sy geweet, was daar geen rede waarom sy van haarself ’n medepligtige sou maak deur
die veiligheidstak van die polisie vooraf in te lig oor die plofstof in Harris se besit nie.
Hugh Lewin is op 9 Julie 1964 in hegtenis geneem, die dag nadat hy en Ronnie Mutch vir
Harris ingelig het waar die plofstof is. Hulle boodskap aan Harris was dat hy ’n lae profiel moes
handhaaf en nie nodig gehad het om enigiets te doen nie. Lewin het nooit verwag dat Harris
op sy eie ’n bom sou plant nie. In sy herinneringe erken Lewin dat hy Harris se naam aan sy
ondervraers by The Grays gegee het, maar eers op die Vrydagaand nadat die bom ontplof het
en hy van die aanhoudingselle in Jeppestraat vir verdere ondervraging daarheen gebring is
(Lewin 1981:35; Lewin 2011:110).
In sy getuienis by sy verhoor het Harris verklaar dat hy net twee persone, Swersky en Lloyd,
vooraf oor sy stasiebomplan ingelig het. Kon een van hulle dalk die veiligheidspolisie oor
Harris se voorneme ingelig het?
Harris het aangedui dat hy Swersky in die twee weke voordat hy die bom geplant het, oor
sy skema in sy vertroue geneem het (Harris 1964d:380). Sy het toegelaat dat hy van die
tasse waarin die “materiaal” was, in die kelder van haar en haar man se huis in Forest Town
kon stoor. In sy verhoor het Harris gesê dat hy Swersky meegedeel het dat hy ’n bom op
die stasie gaan plant (Harris 1964c:287). Dit was sy wat die kan gekoop het vir die petrol
wat aan die ploftoestel geheg is (Harris 1964b:11). Onbevestigde bewerings is gemaak dat

157

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

Swersky ’n groter rol in die plant van die stasiebom gespeel het as wat Harris laat blyk het
(Beresford 2010:337; Bell 2003:47, 48). Harris het haar nooit as ’n medepligtige geïmpliseer
nie en volgehou dat die bom sy plan was en dat hy alleen daarvoor verantwoordelik was
(Harris 1964d:388, 401).
Die feit dat sy geweet het van Harris se plan en versuim het om die polisie daaroor in te lig,
het Swersky in elk geval ’n medepligtige gemaak (Beresford 2010:336). Sy het uit Suid-Afrika
na Israel gevlug en nie teruggekeer om in Harris se verhoor te getuig nie, al is vrywaring van
vervolging haar aangebied (Moodie 1964:4). Ondanks navrae het sy haar stilswye oor die
stasiebom bly handhaaf (Beresford 2010:337).
Daar is geen sweem van getuienis dat Swersky die polisie vooraf oor Harris se voorneme om
’n bom te plant, ingelig het nie. Dit is ondenkbaar dat sy haar medepligtigheid sou erken deur
haar verbintenis met die bomplanter bekend te maak. Dit maak tog geen sin dat sy geweier
het om ’n staatsgetuie teen Harris te word indien sy die polisie al vooraf oor Harris se planne
ingelig het nie. Eers toe Harris ná sy inhegtenisneming sy ondervraers vertel het van die
plofstof by die Swersky-woning het hulle van haar betrokkenheid bewus geword.
Die waarskynlikheid is baie groter dat John Lloyd, eerder as Ann Swersky, Harris kon verraai
het deur die polisie voor die ontploffing oor die bom in te lig.
Harris en Lloyd het mekaar verskeie kere tussen 14 en 21 Julie 1964 ontmoet om te beplan
hoe hulle die beskikbare plofstof kon gebruik om te demonstreer dat die ARM steeds aktief
was. In sy getuienis by Harris se verhoor het Lloyd erken dat hy vanaf sy ontmoeting met
Harris op 17 Julie daarvan bewus geword het dat ’n plan om ’n bom by die Johannesburgse
stasie te plant in Harris se kop begin vorm aanneem het. Lloyd het ontken dat hy hierdie
plan in enige opsig goedgekeur of aangemoedig het, omdat hy absoluut gekant was teen die
moontlike verlies van menselewens (Lloyd 1964:207, 209).
Lloyd is al op 21 Julie, voor sy inhegtenisname, deur die veiligheidspolisie ondervra. Volgens
sy getuienis in die Harrisverhoor het hy toe aan Harris voorgestel dat hulle hul sabotasieplanne
heeltemal moet laat vaar (Lloyd 1964:209). Later dieselfde dag het Harris egter na Lloyd se
woonstel gegaan om die beplande sabotasieprojekte verder te bespreek. Dit is moontlik dat
die polisie Harris by Lloyd se woonplek kon opgemerk het, maar daar bestaan geen getuienis
dat dit wel gebeur het nie.
Lloyd is om 14:00 op 23 Julie in hegtenis geneem en na The Grays geneem vir ondervraging
(Lloyd 1964:209). Het hy dalk toe die polisie van Harris se stasiebomskema vertel? By Harris
se verhoor het Lloyd niks gesê wat daarop gedui het dat hy die polisie vooraf oor die bom
ingelig het nie. Bell (2005:21) beweer dat Lloyd minstens vier ure voordat die bom ontplof het,
’n verklaring afgelê het waarin hy onder meer die polisie verwittig het oor Harris se planne.
Hierdie beweerde “verklaring aan die polisie” kan nêrens opgespoor word nie en dit lyk nie of
dit bestaan nie.
Net soos Adrian Leftwich het John Lloyd sy voormalige ARM-kamerade verraai deur ’n
staatsgetuie te word en in die verhore van sowel Harris as ander ARM-lede te getuig. Hierdie
kamerade se afsku in Lloyd se optrede word deur Lewin (2011:130–42) verwoord. Lloyd is na
die verhore toegelaat om Suid-Afrika sonder vervolging vir sy eie aandeel aan ARM-aktiwiteite
te verlaat. Hy het saam met sy moeder na Londen verhuis en daar ’n nuwe lewe begin. Hy
is in 1965 namens Harris se familie genader om dele van sy getuienis terug te trek om te
probeer help verhoed dat Harris tereggestel word. Hy het verkies om nie ’n verklaring met
hierdie strekking te onderteken nie (Routledge en MacKinnon 1995; Beresford 2010:330;
Lewin 2011:138–9; Bell 2003:49). Afgesien van sy getuienis in die hof was Lloyd nie bereid
om enigiets verder oor die gebeure van 24 Julie 1964 te sê nie.
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Veertig jaar na Harris se dood is ’n spesiale reinigings- en kransleggingseremonie ter ere
van hom gehou. Sy rol in die bevrydingstryd is erken deur sy naam op die muur by die Tuin
van Herinnering in Vryheidspark aan te bring. Die seremonie is deur familie en vriende van
Harris, ANC-verteenwoordigers, raadslede van die Vryheidsparktrust en die hoof van die SuidAfrikaanse Nasionale Weermag bygewoon (Shope 2005). In dieselfde week is ’n steen met
die inskrywing “John Harris, 1937–1965, true patriot” by die graf waar sy as in ’n begraafplaas
by Krugersdorp begrawe is, aangebring (Bell 2005:21).
’n “Tribute: on the occasion of a memorial for John Harris (1937–1965)” het op die South
African History Online-webwerf verskyn. Daarin word verklaar:
Met waarskuwingsoproepe aan die spoorwegpolisie en prominente koerante ’n
halfuur voor die tyd het hy (Harris) aangeneem dat die stasiebinnehof betyds
voor die ontploffing ontruim sou word. Maar iemand wat die planne met hom
bespreek het, is die vorige aand in hegtenis geneem en het – sonder dat John
Harris dit geweet het – oënskynlik die polisie van die plan vertel. Dit lyk of
getuienis deur ’n veiligheidspolisieman baie jare later daarop dui dat ’n besluit
op die hoogste vlak van die regering geneem is dat niks in reaksie op Harris se
waarskuwings gedoen sou word nie. Dus is die stasie se binnehof nie ontruim
nie en ’n bejaarde vrou het later beswyk aan die beserings wat sy tydens die
bomontploffing opgedoen het; ander mense is ernstig beseer. (Harris, Harris
en Harris 2005 (my vrye vertaling); Naidoo 2010)
Die “iemand” wat die planne met Harris bespreek het en “oënskynlik” die polisie daarvan vertel
het, was John Lloyd, en die “veiligheidspolisieman” was Gordon Winter.
Die skrywerskap van hierdie huldiging is onder verdenking. Onder aan die teks word die
opstellers aangedui as D.W. Harris, L. Harris en B. Harris, “John Harris se kinders”. Dit is
denkbeeldige kinders, want Harris het net een seun, David, gehad, wat nog ’n baba was toe
sy pa tereggestel is. Sy vrou, Ann, het Suid-Afrika in 1966 verlaat om in die VK te gaan woon.
In 1970 is sy weer getroud, met Martin Wolfe, wat in Cambridge woonagtig was. David het sy
stiefpa se van aangeneem. Hy is ’n advokaat in Londen (Beresford 2010:321). D.W. Harris,
L. Harris en B. Harris is dus fiktiewe name, gekies om meer “gesag” aan die huldiging van
Harris te gee. Die inhoud van hierdie dokument van twyfelagtige herkoms, wat hoofsaaklik uit
ongeverifieerde stellings bestaan, kan kwalik ernstig opgeneem word.
Wat nuut was in die tekste van Bell en die huldiging, was die bewerings dat Van den Bergh
nie net ’n paar minute nie, soos Winter voorheen geskryf het, maar ’n goeie halfuur (huldiging)
of selfs ure (Bell) voor die tyd geweet het dat ’n bom op die stasie geplant gaan word. Die
“halfuur voor die tyd” wat in die huldiging vermeld word, is ooglopend ’n verdraaiing van die
feite. In die hof het, soos reeds hier bo aangedui, Harris self, spoorwegpolisiemanne en
koerantredakteurs getuig dat die waarskuwing tussen 15 en ses minute, beslis nie ’n halfuur
nie, voor die ontploffing gegee is.
Hoewel Winter ’n sekondêre en Bell ’n tersiêre bron is en die meeste van hul bewerings nie
geverifieer is nie, het ander skrywers met ’n anti-apartheidsagenda hul “feite” vrylik gebruik.
James Sanders herhaal Winter en Bell se aantygings in sy boek wat in 2006 gepubliseer is.
Hy beskryf Harris as iemand wat in niegewelddadige verset geglo het (Sanders 2006:23), wat
herinner aan Winter (1981:97) se tipering van Harris as ’n “softie”.
Die idee dat ’n “softie”, of iemand wat in niegewelddadige verset geglo het, so ver kon gaan
as wat Harris gegaan het deur ’n dodelike bom te stel om tydens spitstyd tussen mense
op ’n besige stasie te ontplof, is deur die regter in sy verhoor verwerp. Regter Ludorf het
bevind dat die staat bewys het “dat die beskuldigde die subjektiewe voorneme gehad het om
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dood te maak” en dat Harris sy plan uitgevoer het “met ’n roekelose verontagsaming van die
moontlikheid dat iemand mag sterf.” (Ludorf 1964:909, 910; my vrye vertaling)
6. “Hulle het besluit om dit te laat gebeur” – Beresford se boek
Meer onlangs is nog stertjies by die bewerings oor Van den Bergh en Vorster se voorafkennis
van die stasiebom bygelas.
Alan D. Elsdon se boek Die lang generaal: Die duistere politieke sluipmoorde van die ou
Suid-Afrika, wat in 2009 gepubliseer is, bevat ’n hoofstuk oor die stasiebominsident. In
hierdie weergawe kontrakteer Van den Bergh vir Harris deur ’n agent om die stasiebom te
plant (Elsdon 2009:50–8). Weliswaar maak die skrywer nie daarop aanspraak dat sy teks
die historiese waarheid rapporteer nie – hy verwys na die boek as fiksie wat op historiese
feite en gebeure gebaseer is – maar die teks dien tog as ’n verlengstuk van bewerings in
anti-apartheidskringe. Doelbewus word die indruk geskep dat Van den Bergh ’n gewetenlose
moordenaar en monster was en dat sulke gruweldade in Suid-Afrika onder apartheid kon
gebeur en inderdaad wel gebeur het. Elsdon se weergawe demonstreer dat daar op die terrein
van politieke propaganda maar ’n dun skeidslyn tussen feit en fiksie bestaan.
’n Dokumentêre film oor John Harris met die titel A true patriot? is deur Kevin Harrisproduksies uitgereik. Die bemarkingsmateriaal daarvoor maak die stelling dat “die owerhede”,
insluitende John Vorster as minister van justisie, nie die stasie ontruim het nadat hulle Harris
se waarskuwings ontvang het nie, omdat hulle “’n bewuste besluit geneem het om niks te
doen nie en toe te laat dat die gruweldaad uitgevoer word” (Kevin Harris Productions 2012).
In 2010 is Truth is a strange fruit: A personal journey through the apartheid war, geskryf deur
die bekroonde joernalis David Beresford (kyk Guardian 2007 vir sy profiel), gepubliseer. In die
inleiding erken Beresford sy vooroordeel ten gunste van Harris deur die hoop uit te spreek dat
die boek “John Harris se plek in die heldegalery van Suid-Afrikaanse patriotte” sal bevestig
(Beresford 2010:6; my vertaling). Hy beeld Harris uit as ’n held van die bevrydingstryd en
verwys na hom as die “eerste en enigste wit persoon wat vir ’n politieke oortreding tereggestel
is” gedurende die apartheidsbedeling (Beresford 2010:5; my vertaling). Tegnies is hierdie
stelling nie korrek nie. Harris is aangekla van, en in die hof skuldig bevind aan, een klag van
moord en twee klagte van sabotasie kragtens artikel 21(1) van Wet 76 van 1962 (Klagstaat
1964). Aan die einde van sy verhoor het die regter Harris op die klag van moord, ’n gewone
kriminele oortreding en nie ’n politieke oortreding nie, ter dood veroordeel. Geen vonnis is
opgelê vir die twee sabotasieklagte, die “politieke oortreding”, nie (Ludorf 1964:910).
Beresford se boek probeer simpatie vir Harris opwek. Hy gebruik lang aanhalings uit die briewe
wat Harris en sy vrou, Ann, verwissel het toe hy tussen Julie 1964 en April 1965 in aanhouding
was. Daardeur probeer Beresford vir Harris as ’n deernisvolle mens, ’n eggenoot en vader wat
vir sy gesin omgegee het, voorstel. Ooglopend beskou hy Harris as ’n “ware patriot” eerder as
’n “moordenaar”. Sy vooroordele vir Harris en teen apartheid veroorsaak dat sy weergawe van
die gebeure rondom die stasiebominsident eensydig is.
Truth is a strange fruit bevat die volgende paragraaf:
Winter beweer dat die bom wat mev. Rhys se dood veroorsaak het, nie net deur
die spoorwegpolisie toegelaat is om te ontplof nie, sonder enige poging om die
binnehof van die stasie te ontruim, maar dat die besluit om dit te doen geneem
is deur brigadier Van den Bergh en onderskryf is deur die destydse minister van
justisie, John Vorster [...] Winter sê hulle het ’n “noodlyn” gehad – ’n rooi telefoon
– vir dringende kommunikasie met mekaar. Winter, wat daarop aanspraak
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maak dat die storie oor die telefoonoproep in vertroue deur Van den Bergh self
aan hom meegedeel is, sê die gesprek was kort, die veiligheidspolisiehoof het
vir Vorster gesê dat die bom in posisie was en Vorster het geantwoord “laat dit
gebeur”. Die implikasie was natuurlik dat hulle die bom al voorheen bespreek
het en bereid was om dit in ’n openbare plek te laat ontplof vir die propagandaeffek daarvan. (Beresford 2010:333–4; my vertaling)
Beresford se aantygings is baie meer veroordelend as dié van Winter. Winter beweer
Van den Bergh se voorafkennis van die bom het net teruggestrek tot 16:20 op 24 Julie 1964,
13 minute voor die ontploffing. Dit kan beredeneer word, en is ook reeds hier bo in hierdie
artikel gedoen, dat dit onmoontlik vir Van den Bergh of enige van sy ondergeskiktes was om
op sulke kort kennisgewing te verhoed dat die bom ontplof. Indien daar enige waarheid steek
in Beresford se bewering dat Van den Bergh en Vorster genoeg tyd gehad het om die bom
te bespreek en te besluit dat toegelaat moes word dat dit ontplof, is die implikasie natuurlik
dat hulle, en nie Harris nie, die blaam moet dra vir die dood, beserings en skade wat deur die
ontploffing veroorsaak is. Dit sou neerkom op verdoemende getuienis van die immoraliteit van
die apartheidsleiers.
Beresford verklaar dat hy sy inligting hieroor uit Gordon Winter se Inside BOSS gekry het.
Die aanhaling in ’n vorige afdeling van hierdie artikel is die enigste in Winter se boek waarop
Beresford sy aantygings kon baseer het, omdat daar niks verder oor die stasiebom in Winter
se boek staan nie. Daar bestaan ook nie in enige ander geskrif van Winter of in die dokumente
in sy argiefversameling enige ander weergawe van die gebeure van 24 Julie 1964 deur hom
nie. In sy boek vermeld Winter wel die telefoonoproep waarna Beresford verwys, maar hy
beweer nêrens, soos Beresford aanvoer, dat Van den Bergh en Vorster toegelaat het dat die
bom ontplof nie. Beresford se weergawe dat Van den Bergh gesê het dat die bom in posisie
was en dat Vorster geantwoord het “laat dit gebeur”, kom nêrens in Winter se teks voor nie.
Daar is ook niks anders in Winter se boek waaruit die afleiding gemaak kan word dat Van den
Bergh en Vorster “die bom al voorheen bespreek het en bereid was om dit in ’n openbare plek
te laat ontplof vir die propaganda-effek daarvan” nie.
Beresford gaan dus een stap verder as ander skrywers in sy rekonstruksie van die
stasiebominsident. Hy plaas die volgende woorde in Winter se mond: “Winter [...] sê die
gesprek was kort, die veiligheidspolisiehoof het vir Vorster gesê dat die bom in posisie was
en Vorster het geantwoord ‘laat dit gebeur’.” Hierdie woorde, wat deur Beresford aan Winter
toegeskryf word, is ongetwyfeld Beresford se eie fiktiewe versinsel. Sy weergawe van wat
na bewering tussen Van den Bergh en Vorster gebeur het net voordat die bom ontplof het,
is die produk van sy eie verbeelding. Daar bestaan geen feitelike bewyse vir Beresford se
aantygings nie. Maar anders as Elsdon erken hy nie dat dit maar net “fiksie gebaseer op
historiese feite en gebeure” is nie.
7. Beroep op ’n primêre bron: Lewin se herinnerings
Die bronne wat tot dusver bespreek is – dié deur Winter, Hain, Bell en Beresford – is almal
sekondêre en tersiêre bronne. Ek het aangedui dat, wat die bewering betref dat Van den Bergh
en Vorster vooraf van die stasiebom geweet het, hierdie bronne hul weergawes baseer op
ongetoetste inligting en dat hulle feite, verdraaiings, halwe waarhede en leuens met mekaar
vermeng. Waar daar gapings in kennis bestaan het, het hierdie skrywers nie geaarsel om hul
eie “feite” te vervaardig nie. In die proses het hulle anti-apartheidspropaganda geskep.
Dit is merkwaardig dat Hain, Bell en Beresford verkies het om hulle op Winter se boek, ’n
taamlik onbetroubare sekondêre bron, te verlaat. Baie meer betroubare bronne was beskikbaar,
insluitende die hofverslae van die Harrisverhoor. ’n Ander bron, wat al voor Winter se boek
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gepubliseer is en besonderhede verskaf van die gebeure van 24 Julie 1964 uit die oogpunt
van ’n ooggetuie, is deur Winter, Bell en Beresford geïgnoreer. Dit is Hugh Lewin se verhaal
oor sy arrestasie, aanhouding, verhoor en tronkstraf.
Lewin is in 1962 gewerf om by die ARM aan te sluit. Hy is in Julie 1964 in hegtenis
geneem, daarna verhoor en skuldig bevind aan klagte van die oortreding van die Wet op
die Onderdrukking van Kommunisme en tot sewe jaar tronkstraf gevonnis. Hy moes sy volle
termyn uitdien en het daarna tien jaar as ’n uitgewekene in Londen spandeer. Tien jaar na
die stasiebominsident is sy herinnerings in Bandiet: Seven years in a South African prison
(Lewin 1974) gepubliseer, wat in die 1980’s herdruk is (Lewin 1981). In die 1990’s het hy na
Suid-Afrika teruggekeer en die direkteur van die Instituut vir die Bevordering van Joernalisme
in Johannesburg geword. Hy het sy boek hersien en dit is heruitgegee as Bandiet out of jail
(Lewin 2002). In 2003 is die Olive Schreiner-prys daaraan toegeken. Lewin het ’n tweede
outobiografiese boek, Stones against the mirror, voltooi, waarin hy op sy simboliese reis van
versoening met Adrian Leftwich, sy vroeëre beste vriend wat hom in 1964 verraai het, fokus
(Lewin 2011). Dié boek is in 2012 met die Sunday Times se Alan Paton-toekenning bekroon.
In albei hierdie boeke is daar afdelings wat handel oor Lewin se interaksie met John Harris
en John Lloyd, sy arrestasie op 9 Julie 1964 en sy ondervraging by The Grays in die weke
toe Harris sy stasiebomskema beplan en uitgevoer het. By The Grays op 24 Julie 1964 was
Lewin in die posisie om waarnemings te doen wat direk betrekking het op die kwessie of Van
den Bergh en Vorster vooraf van die bom geweet het.
Lewin wil sy lesers daarvan bewus maak dat ook liberale ’n betekenisvolle rol in die
bevrydingstryd gespeel het wat vandag oor die hoof gesien word. Anders as Winter, Bell en
Beresford, is Lewin se skryfstyl nie sensasioneel nie. Hy gaan nie uit sy pad om enige ARM-lid
tot heldestatus te verhef nie. Sy benadering is nadenkend en hy delf dieper in vrae wat met die
persoonlike moraliteit te doen het wat agter menslike optrede sit (Umuzi 2011). Die teks van
sy vertelling gee die indruk van ’n eerlike soeke na die waarheid deur ’n skrywer wat probeer
verstaan waarom hy en sy ARM-kamerade in die 1960’s gedoen het wat hulle gedoen het.
Resensente wys daarop dat Lewin aandag aan die fynste besonderhede gee in sy poging om
’n korrekte weergawe van die gebeure van die verlede te gee (Thomas 2011).
Hoewel Lewin ’n meer betroubare bron as Winter, Bell of Beresford is, bestaan die moontlikheid
van onakkuraatheid in sy herinnerings. Die waarheid van individuele stellings in sy tekste
moet daarom steeds getoets word.
Al die uitgawes van Bandiet en Stones against the mirror bevat beskrywings in besonderhede
van wat by The Grays, die veiligheidspolisiehoofkwartier in Johannesburg, gebeur het op
24 Julie 1964 nadat die stasiebom ontplof het. Die moontlikheid, deur onder meer Bell
gesuggereer, dat John Lloyd sy ondervraers so vroeg as 23 Julie kon ingelig het oor Harris
se plan (Braude 2011:62), word skynbaar deur Lewin se weergawe in sy boeke uitgeskakel.
In Bandiet verklaar Lewin dat hy baie duidelik kan onthou wat alles op die aand van die
ontploffing afgespeel het (Lewin 1981:31). Hy gaan dan voort om in besonderhede te beskryf
presies wat alles op daardie Vrydagaand gebeur het. Vroeg in die aand is hy uit sy sel by
die Jeppestraatpolisiestasie laat haal en na die toneel van die ontploffing by Parkstasie en
daarna na The Grays vir verdere ondervraging geneem. Hy was daar tot laat in die aand toe
Harris reeds in hegtenis geneem en ook na The Grays gebring is. In die nag is Lewin na die
Jeppestraatsel teruggeneem (Lewin 1981:31–9).
Uit Lewin se herinnerings is dit duidelik dat die veiligheidspolisie onmiddellik na die ontploffing
geen idee gehad het wie daarvoor verantwoordelik kon wees nie. Dit het geblyk uit die
dringendheid waarmee luitenante Van der Merwe en Viktor hul ondervraging van Lewin
hervat het. Hulle was vasberade om die bomplanter se naam by Lewin te probeer kry (Lewin
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1981:33–5). Toe Lewin uiteindelik Harris se naam vir hulle gegee het, het Viktor aangedui
dat hulle kort tevore ook sy naam by Lloyd, wat in die vertrek langsaan ondervra is, gekry het
(Lewin 1981:35). Lewin meld hoorsêgetuienis dat toe Lloyd ingelig is oor die bomontploffing,
hy gesê het: “Oh my God, has John done it” (Lewin 2011:115).
’n Rukkie later het brigadier Van den Bergh en kaptein Swanepoel die ondervragingskamer
binnegekom. Van den Bergh het Lewin versoek om die bomplanter se naam te verstrek. Van
den Bergh het die man wat hulle in verband met die ontploffing gesoek het, beskryf as ’n
persoon van gemiddelde lengte met ligte hare, wat nie ’n akkurate beskrywing van Harris was
nie. Lewin het vir Van den Bergh gesê dat hy niemand ken wat aan sy beskrywing voldoen nie
(Lewin 1981:36–7). Lewin se weergawe wys dat teen ongeveer 23:00 daardie Vrydagaand die
veiligheidspolisiehoof nog nie seker was wie die bomplanter was nie. Kaptein Swanepoel het
toe reeds, nadat Lloyd en Lewin die naam van Harris verstrek het, luitenant Muller na Harris se
woning gestuur om hom in hegtenis te neem en vir ondervraging in te bring (Muller 1964:46).
By The Grays is Harris na ’n vertrek reg bo die een waar Lewin was, geneem. Lewin het geluide
gehoor wat daarop gedui het dat Harris aangerand word. Harris het spoedig ingegee en erken
dat hy die bomplanter was. Ongeveer 01:00 die Saterdagoggend het Swanepoel die vertrek
waar Lewin was, binnegekom en gesê: “Ons het hom.” Kort daarna is Lewin teruggeneem na
die sel in Jeppestraat (Lewin 1981:38).
Lewin verwerp Van den Bergh se storie dat onmiddellik toe hy van die bomontploffing hoor, hy
dit op ’n mistieke wyse in sy kop aan Harris verbind het. Hy verwerp ook Vorster se weergawe
dat Van den Bergh, kort nadat hy na die ontploffing op die stasie aangekom het, gesê het dat
hulle op Harris moes fokus (D’Oliveira 1977:151–2). Lewin se reaksie is dat daar niks mistieks
aan Van den Bergh se hantering van die insident was nie, maar dat hulle Harris se naam na
die ontploffing eenvoudig eers by Lloyd en toe by hom gekry het (Lewin 2011:111).
Elke enkele stelling in Lewin se ooggetuieverslag kan nie deur inligting uit ander bronne
bevestig word nie. In die algemeen word sy herinnerings aan mense, plekke en tye wat met
die gebeure van 24 Julie 1964 verband hou, egter wel deur ander bronne gestaaf. Lewin se
verhaal is aanvaarbaar en strook met gesonde verstand.
Dit is nie heeltemal onmoontlik dat John Lloyd sy ondervraers voor 16:33 op 24 Julie 1964 kon
ingelig het dat John Harris ’n sabotasiedaad beplan het nie. Indien sy oorspronklike skriftelike
verklaring aan die polisie, wat volgens Bell bestaan, opgediep kan word, mag dit dalk of mag
dit dalk nie, afhangende van die inhoud daarvan, uitsluitsel hieroor verskaf nie.
Op grond van die feitelike gegewens wat tans beskikbaar is, skyn dit asof Lewin se herinnerings
die moontlikheid uitskakel dat Van den Bergh en Vorster vroeg genoeg van die bom geweet
het om, soos Bell en Beresford beweer, te kon bespreek wat om daarmee te doen en te kon
besluit om dit vir propagandadoeleindes te laat ontplof. Lewin se weergawe bevestig dat die
veiligheidspolisie by The Grays en hul hoof, brigadier Van den Bergh, Harris se naam eers ’n
hele ruk na die bomontploffing by Lloyd en Lewin gekry het. Toe eers kon hulle verskillende
brokkies inligting aan mekaar verbind om die skakels tussen Harris, die ARM en die bom te
besef. Winter skryf dat onmiddellik na die ontploffing van die stasiebom die veiligheidspolisie ’n
massiewe operasie geloods het om ’n net om alle bekende politieke aktiviste in die omgewing
te span. ’n Swart geheimepolisieagent, Matthew Nkoana, het inligting verskaf wat op Harris
se betrokkenheid gedui het (Winter 1981:94). Om 22:30 op 24 Julie 1964, ses uur na die
ontploffing, het kaptein Swanepoel vir luitenant Muller na Harris se woonplek in Roodepoort
gestuur om hom in hegtenis te neem.
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8. Wanneer ’n leuen later as die waarheid aanvaar word
’n Ontleding van die bronne bring aan die lig dat die volgende die kern van die aantygings uit
anti-apartheidskringe oor Van den Bergh en Vorster se voorafkennis van die stasiebom is:
•

Van den Bergh en Vorster het van die bom geweet voordat dit ontplof het.

•

Hulle kon iets gedoen het om te verhoed dat die bom ontplof.

•

Hulle het niks gedoen nie en toegelaat dat die bom ontplof.

•

Hul besluit om nie te keer dat die bom ontplof nie, is met ’n politieke motief gedoen vir
die “propaganda-effek” wat die bom sou hê.

In die lig van die getuienis wat in hierdie artikel ontleed is, is my gevolgtrekking:
•

Van den Bergh is hoogstens ’n paar minute voor die tyd oor die naderende bomontploffing
op die Johannesburgse stasie in kennis gestel.

•

Vorster het die 75ste herdenking van die Suid-Afrikaanse Rugby-unie bygewoon en is
by die funksie oor die ontploffing ingelig eers ’n ruk nadat dit gebeur het.

Daarom is my slotsom dat die bewerings dat Van den Bergh en Vorster reeds geruime tyd
vooraf geweet het dat die bom gaan ontplof en genoeg tyd gehad het om te besluit wat om
daaromtrent te doen, van alle waarheid ontbloot is. In werklikheid het Van den Bergh nie
genoeg tyd gehad om enigiets te doen wat die ontploffing sou kon verhoed nie. Die bewerings
van Hain, Bell, Beresford en andere in hierdie verband moet as vals verwerp word.
Verder bring die ontleding sekere tendense oor die vals bewerings aan die lig.
Eerstens het die bewerings oor tyd al hoe ernstiger geword. In 1981 het Winter beweer dat Van
den Bergh om 16:20 oor die bom in kennis gestel is, 13 minute voordat dit op 24 Julie 1964
ontplof het. Sonder dat hulle oor enige nuwe getuienis beskik het, het Bell (2005), die skrywers
van die huldiging vir Harris (2005) en Beresford (2010) verder gegaan deur te beweer dat hy
vroeër, selfs ure voor die ontploffing, gewaarsku is. Volgens Winter se weergawe het Van den
Bergh Harris se waarskuwing nog voor die ontploffing oor sy noodlyn aan Vorster oorgedra.
Bell, die skrywers van die huldiging en Beresford verklaar dat die twee, Van den Bergh en
Vorster, al van die bom geweet het nog voor Harris se telefoniese waarskuwing en dat hulle
genoeg tyd gehad het om te besluit wat om te doen wanneer die bom geplant word. Winter
se weergawe kom daarop neer dat Van den Bergh en Vorster waarskynlik in die enkele
minute tot hul beskikking nie veel kon doen om te keer dat die bom ontplof nie. Bell en die
huldigingskrywers redeneer dat die twee genoeg tyd gehad het om op die hoogste vlak ’n
besluit te neem om nie te verhoed dat die bom ontplof nie. Beresford gaan selfs so ver om te
beweer dat Vorster op ’n gewetenlose wyse gesê het dat dit vir die propaganda-effek toegelaat
moes word om te ontplof.
Die tweede opmerklike tendens is dat die bewerings oor Van den Bergh en Vorster se
voorafkennis ongeverifieer is. Winter se aanspraak dat hy sy inligting direk van Van den Bergh
gekry het, word in twyfel getrek. Bell baseer sy aantygings op “dokumentêre getuienis” in die
vorm van ’n verklaring aan die polisie deur John Lloyd, maar dit word ernstig betwyfel of so ’n
verklaring bestaan. Die huldigingskrywers het Bell se inligting gebruik om hul teks op te stel
en Beresford haal Winter as sy bron aan. Geen van hierdie skrywers is primêre bronne nie en
hul bewerings kan nie sonder historiese kritiek en verifikasie as die waarheid aanvaar word
nie. Interne kritiek bewys dat die bewerings vals is.
Ongelukkig is dit so dat hoe meer dikwels ongetoetste bewerings herhaal word, hoe makliker
word hulle mettertyd as die waarheid aanvaar. Die derde neiging is daarom dat sekondêre en
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tersiêre bronne die bewerings oor Van den Bergh en Vorster se voorafkennis van die bom later
begin aanvaar het sonder om hulle te bevraagteken.
Selfs opgeleide en ervare navorsers trap in hierdie strik. In die uitgawe van Augustus 2011
van Focus, die tydskrif van die Helen Suzmanstigting, het Claudia B. Braude, ’n “onafhanklike
navorser” (kyk Helen Suzman Foundation s.j. vir haar profiel), in ’n boekresensie die aanhaling
hier bo uit Beresford se boek net so oorgeneem sonder om haar daarvan te vergewis of
Beresford se weergawe van Winter as sy bron korrek was en sonder om die moontlikheid
in ag te neem dat dit dalk onakkurate inligting mag bevat (Braude 2011:62). Deur Beresford
se weergawe as korrek te aanvaar en na te laat om die betroubaarheid daarvan aan kritiek
te onderwerp, het Braude haarself skuldig gemaak aan die voortsetting van ’n valse en
kwaadwillige siening van Van den Bergh en Vorster se “skuld” aan die stasiebominsident.
9. Die hantering van propaganda oor die stasiebom
Van albei kante is baie propaganda rondom die stasiebom gemaak. Bell (2003:47) beklemtoon
hoe die apartheidstaat die stasiebom vir propaganda uitgebuit het en die gebeurtenis “gemelk”
het “vir elke ons propagandawaarde”. Hy beskryf dié propagandaveldtog soos volg:
Die omstandighede van die gebeurtenis is oor die jare versluier deur soms
bisarre amptelike verklarings wat daarop gemik was om John Harris en almal
wat dit durf waag het om hulle teen die apartheidstaat te verset te demoniseer
[...] John Harris is as ’n argetipe voorgehou: ’n gewetenlose moordenaar
[...] [D]ie staat wou almal wat teen apartheid gekant was as verdorwe en
immoreel uitbeeld. En hulle wou die beeld bevorder van die veiligheidspolisie
as meedoënloos doeltreffend, wat orals besig was om die “Rooi gevaar” te
beveg. ’n Stortvloed propaganda is geloods, georkestreer deur die hoof van
die veiligheidspolisie, Hendrik van den Bergh. Dit was hierdie web van leuens,
halwe waarhede en verdraaiings waarin John Harris verstrik geraak het. (Bell
2005:21; my vertaling)
Beresford (2010:334) se bewering dat die apartheidsleiers die stasiebom agterna vir die
“propaganda-effek” benut het, en Sanders (2006:23) se bewering dat die stasiebom aangewend
is “om die drakoniese en onderdrukkende wetgewing wat voorheen deur die apartheidstaat
ingestel is te regverdig”, kan as geregverdig beskou word.
Dit is natuurlik ’n feit dat Harris met sy onbesonne daad hierdie propagandawapen op ’n
skinkbord aan die apartheidsleiers oorhandig het (Dick 2010). Lewin (2011:116) glo die
stasiebom het ingedruis teen alles waarvoor die ARM gestaan het en verklaar:
Afgesien van die verskriklike lewensverlies en beserings wat dit veroorsaak
het, het die bom ’n verwoestende politieke uitwerking gehad: dit het wit opinie
gekonsolideer, direk tot die ondergang van die Liberale Party gelei, en die hand
van die wit regering vir meer as ’n dekade gesterk tot met Soweto in 1976. Op
elke vlak was die stasiebom ’n ramp. (My vertaling)
Vir John Vorster was die stasiebom soos manna uit die hemel en hy het die propagandawaarde
daarvan ten volle benut om sy siening te ondersteun dat daar ’n duidelik onderskeibare
kommunisties-geïnspireerde revolusionêre aanslag teen die Suid-Afrikaanse staat was.
Daar is ook ’n ander kant van die munt.
Hierdie artikel het gewys op hoe ongeverifieerde en ongetoetste getuienis oor die
stasiebominsident baie jare gelede oor ’n lang tydperk en tot vandag toe in anti-
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apartheidskringe verwring word of as historiese feite aangebied word. Dit vorm deel van ’n
populêre herskepping van die geskiedenis ter ondersteuning van die anti-apartheidstandpunt.
Deur die aanwending van historiese kritiek het ek bewys dat die aantyging wat so dikwels in
anti-apartheidspublikasies herhaal is dat apartheidsleiers van die bom geweet het voordat dit
ontplof het, maar niks gedoen het om die ontploffing te verhoed nie, op twyfelagtige bronne
gebaseer is en vals is.
Bell se paragraaf wat hier bo aangehaal is, kan omgekeer word:
Die omstandighede van die gebeurtenis is oor die jare versluier deur soms bisarre
anti-apartheidsaantygings wat daarop gemik was om Hendrik van den Bergh en
John Vorster en almal wat dit durf waag het om die apartheidstaat te ondersteun
te demoniseer [...] Hendrik van den Bergh en John Vorster is as argetipes
voorgehou: gewetenlose moordenaars [...] [A]nti-apartheidspropagandiste wou
almal wat apartheid ondersteun het, as verdorwe en immoreel uitbeeld. En hulle
wou die beeld bevorder van die veiligheidspolisie as meedoënloos doeltreffend,
wat orals besig was om die bevrydingstryd teen onderdrukking te beveg. ’n
Stortvloed propaganda is geloods, georkestreer deur anti-apartheidskrywers.
Dit was hierdie web van leuens, halwe waarhede en verdraaiings waarin
Hendrik van den Bergh en John Vorster verstrik geraak het.
Behalwe die drie tendense van toepassing op die valse bewerings oor die stasiebom,
wat in die vorige afdeling geïdentifiseer is, is daar nog ’n vierde merkbare tendens: die
stasiebominsident is nog nie deeglik deur ’n professionele historikus ontleed nie. Nie een
van die skrywers van die verskillende bronne wat in hierdie artikel onder die soeklig geplaas
is, kan as ’n akademiese navorser beskou word wat die oogmerk het om die objektiewe
waarheid bloot te lê nie. Hulle verteenwoordig almal standpunte wat sterk vir of teen apartheid
is en maak almal propaganda vir hul eie politieke oortuigings. Die feit dat geen professionele
historikus die stasiebominsident indringend ontleed het nie, kan moontlik onder meer daarop
dui dat die sensasionele bewerings hieroor deur joernaliste, wat in hierdie artikel ondersoek
is, moontlik nie werklik ernstig deur historici opgeneem is nie. Vir die leek is Winter, Hain, Bell
en Beresford se bevooroordeelde standpunte egter dalk nie so ooglopend as vir die opgeleide
historikus nie. Dit maak die mites wat geskep word, juis gevaarlik, omdat dit deur ’n bepaalde
groep polities misbruik kan word. Hieroor skryf Cohen (aangehaal in Collins 2003:345):
Wanneer bewerings oor die verlede eers diep in mense se verstand (en hart)
posvat, kan geargumenteer word dat hulle ’n waarheid van hul eie verwerf,
selfs al stem hierdie waarheid hoegenaamd nie ooreen met wat werklik op ’n
bepaalde tydstip in die verlede gebeur het nie. (My vertaling)
Die meeste van die skrywers wie se tekste hier ondersoek is, is óf joernaliste óf politici. Politici
en joernaliste kan maklik praat en skryf, want hulle het nie, soos historici, nodig om seker te
maak dat wat hulle sê of skryf, waar is nie, bevestig deur bewese feite. Hulle het nie nodig
om lank in argiewe te spandeer op soek na die gedokumenteerde feite nie. Hulle taak is om
kiesers te oorreed om vir hulle te stem of om lesers so ver te kry om hul koerante te lees.
Vir hierdie doel kan hulle spekuleer of sensasionalisme inspan. Dit is dus nie verbasend nie
dat die rak vir “Suid-Afrikaanse geskiedenis” in die boekwinkel gevul is met boeke wat deur
joernaliste en politici, eerder as historici, geskryf is.
Die historikus se taak behels ’n verbintenis tot die nastrewing van die waarheid. Hy of sy
moet stadig en noukeurig, deur middel van ’n tydsame proses van bronnekritiek, die mynveld
van verdraaiings, halwe waarhede en leuens opruim wat dikwels agtergelaat word deur ’n
stortvloed van propaganda, om geleidelik nader aan die waarheid te beweeg. Die les wat
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hieruit te leer is, is dat historici waaksaam moet wees om nie die skep van persepsies oor
die verlede aan politici en joernaliste, wat altyd sterk politieke vooroordele het, oor te laat
nie. Dit is ’n opdraande stryd, omdat die deeglik nagevorste artikel van die historikus iewers
in ’n akademiese joernaal gepubliseer word wat net deur vakgenote gelees word. Wat die
vorming van die openbare mening betref, kan so ’n publikasie nie meeding met die publisiteit
wat verleen word aan die emotiewe retoriek van die politikus vanaf ’n politieke platform of
die groot opskrifte deur die “ondersoekende” joernalis op die koerantvoorblaaie nie. Nogtans
bly die soeke na die waarheid oor die verlede die historikus se verantwoordelikheid en is
dit uiteindelik akademies bevredigend om ’n oorspronklike bydrae tot die wetenskap van die
geskiedenis te lewer.
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Eindnotas
1

“Sluipmoordenaar” verwys na die titel van Elsdon se boek oor Hendrik van den Bergh.

Die bekendste voorval waar die Irgun, ’n militante Sionistiese ondergrondse organisasie,
’n bom gestel en ’n waarskuwing voor die ontploffing deurgebel het, het op 22 Julie 1946
by ’n deel van die Britse hoofkwartier in die King David Hotel in Jerusalem plaasgevind.
Die waarskuwing is geïgnoreer, omdat dit as ’n vals alarm beskou is. Die gevolg was dat 91
mense gedood en 46 beseer is. Die voorval is in The Times, 23 Julie 1946 gerapporteer en
word in Louis (1986:430) beskryf.

2
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“Rubriekmaak” à la ryk, ryker, Rykie – Rykie van
Reenen en enkele merkers vir hedendaagse
blog-rubriekskrywers
Lizette Rabe
Lizette Rabe, Departement Joernalistiek, Universiteit Stellenbosch

Opsomming
Wat het die Afrikaanse joernalis Rykie van Reenen (1923–2003) laat uitstaan as ’n toprubriekskrywer – “rubriekmaak”, soos sy dit beskryf het – en kan ’n hedendaagse bloggergeslag
van rubriekskrywers uit die werk van ’n vroeë rubriekskrywer leer? Hierdie artikel verken
vanuit ’n media-historiografiese perspektief die ontstaan en ontwikkeling van onderskeidelik
rubrieke en blogs en bied definisies vir albei binne die joernalistiekpraktyk vanuit die veld van
joernalistiekstudie aan. ’n Kort biografiese skets van Van Reenen, asook ’n oorsig oor die
twee rubrieke wat sy geskryf het, naamlik Die Burger se “Van Alle Kante” en Die Beeld en
Rapport se “Op die Randakker”, verskaf konteks. Sekere stylkenmerke van rubriekskryf word
vervolgens bespreek. Dit word getoets aan die hand van ’n aantal rubrieke deur Van Reenen.
Die verskille en ooreenkomste tussen rubrieke en blogs word kortliks bespreek, waarna sekere
stylkenmerke wat uit Van Reenen se werk uitgekristalliseer het, voorgestel word as moontlike
merkers vir ’n nuwe generasie (blog)rubriekskrywers.
Trefwoorde: Afrikaans; blogs; bloggers; genre; joernalistiekpraktyk; joernalistiekstudie;
Randakker; rubrieke; rubriekskryf; Rykie van Reenen; styl; Van Alle Kante
Abstract
“Making columns” à la “rich, richer, Rykie” – Rykie van Reenen and some markers for
blogger-columnists
What is a column, and can the digital era’s bloggers possibly improve their work by heeding
what could be described as classic elements of columns? Do the classic style elements of the
journalistic genre of column writing still apply in today’s digisphere, in which every blogger is
a potential columnist?
This article sets out to map certain elements of columns as a guide for the blogosphere’s
columnists, i.e., bloggers, by attempting to identify the elements that made legendary and
virtuoso Afrikaans journalist Rykie van Reenen (1923–2003) stand out as a top columnist – or
a person “making columns” (Van Reenen 1954), as she herself referred to column writing – as
it attempts to lay down some markers for a current generation of blogger-columnists and what
they can learn from the work of a columnist of a bygone era.
The article explores the development of columns and blogs from a media historiographical
perspective and offers definitions for both. The historical method is applied, with both primary
and secondary sources mined for data. The article’s foundational departure is from within
journalistic practice in the field of journalism studies. The latter is regarded as a multidisciplinary
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approach to the study of journalism in which academic and professional points of departure
fuse practice and theory within the spectrum of specialist areas of journalism and different
media contexts.
First, the development of columns as an expansion of the essay and a characteristic of 19thcentury mass media is discussed. Regarding a definition for a column, it may be summarised
as that it has a specific voice (or personality); that it is composed meticulously with a focused
subject; that it is published periodically; that the mother publication provides an editorial filter;
that it is composed by a specific writer for a specific purpose; and that it is part of a bigger
publication that most probably must be acquired by being bought by subscription or through
another monetary means (Scherlen 2008:81). As a genre, columns belong to opinion pieces,
as opposed to news (or hard news) and in-depth articles (or feature and perspective articles).
This article proceeds to discuss some characteristics of blogs, also described as citizen
journalism (Watson and Hill 2006:28). The word blog was derived from weblog(ging), a practice
that developed together with the internet and thus presented a new format in the world of
personal commentary. We-blog, originally web-log – a journal or “logbook” on the internet or
the web – developed into weblogging, weblogger, blog and blogger (Scherlen 2008:83–4).
One definition reads that it is a web page on which one keeps an (illustrated) diary that is open
to other internet users (HAT 2015). It is also described as real-time reporting, although the
filtering element characteristic of mainstream media is not present (Wendland 2003). Blogs
are inherently subjective and contra the concept of objectivity (Allan in Hermida 2009:269).
Blogs have undergone a shift, from previously being outside of mainstream media, to now
progressively being practised by journalists and forming part of the online content of media
institutions (Hermida 2009:268). Blogs are regarded as a more democratic mode of publication
(Domingo and Heinonen 2008:3), although they have also been described as “categorically
not journalism” because they contain information that was neither edited nor verified (Hermida
2009:269). They are self-published, in other words, not under a media brand, and bloggers
usually do not receive any compensation (Lowrey 2006:477). While blogs can be described
as “participatory, transparent and outspoken”, traditional journalism strives to be “accurate, fair
and objective” (Lowrey 2006:479).
The discussion of the similarities and differences between columns and blogs is followed by a
short biographical sketch of Van Reenen to provide some context for the persona Rykie van
Reenen and to explain her position as a renowned columnist in the South African journalistic
landscape (Rabe 2002, 2004, 2006a, 2006b, 2009, 2011). Pre-eminent South African historian
Hermann Giliomee described her as the most influential Afrikaans journalist of the previous
century (2003:564); he later qualified this as “probably” the greatest (2004:470). Van Reenen
achieved legendary status (Meiring 2003a:8; 2003b:2), her name also leading to a well-known
saying in Afrikaans newsrooms as a description of the quality and flair found in her work, namely
a play on her name Rykie as degrees of comparison: ryk, ryker, Rykie (rich, richer, Rykie).
Van Reenen was a versatile journalist and accomplished in several beats (Rabe 2011).
However, it was as a columnist that she became a household name. For the Afrikaans Western
Cape daily Die Burger she wrote the column “Van Alle Kante” (forth with V.A.K., meaning
“From All Corners”) from 1960 until she left for Johannesburg in 1965 to become part of the
founding editorial team of her company’s first Sunday paper, Die Beeld. There she wrote “Op
die Randakker” (“On the Rand’s Acre”, a wordplay on the Witwatersrand), first in Die Beeld and
later in Rapport, for almost fourteen years. In these columns Van Reenen built and maintained
a personal relationship with her readers through her sociable style, focused observation and
pinpoint expressions.
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Following the contextual information regarding Van Reenen and her two columns, some style
elements of column writing are discussed. Columns can focus on a variety of subjects, from
typical lifestyle subjects such as food and gardening, to more “classic” columns such as ones
containing advice, humour and political comments (Harriss, Leiter and Johnson 1992:482–3).
A columnist should be anything “from teacher or entertainer to the passive onlooker who
records the pleasantries of every-day life” (Silvester 1997:xiv) – in fact, “[g]reat columnists
make the difference great sauces make” (Shrimsley 2003:23). One ingredient in a good column
is irony, with fluent linguistic skills, grace, style and correct grammar a given: a good columnist
does not need “syntax therapy” (Shrimsley 2003:29). Summarised, the elements of a winning
column are to have a strong voice, to inform and enlighten, to have a specific focus and a clear
point of departure, clarity of thought, a solid story, to be fair even when it is critical, to contain
emotion, to introduce new voices, and lastly, to “zig” when others “zag” – in other words, to be
something extraordinary (Martinez Strandring 2013:98). Other classic characteristics are that
it must have a fixed position in a publication (print or online), a fixed length, the same author
and same column title (although individual pieces would have a different heading every time).
The author must have a distinctive style, a wide interest, be a keen reader, must write with
authority on many subjects, vary congeniality with a certain benign malice, and still present the
column with wit to make it extremely digestible and legible.
The randomly selected columns for this article showcase the spectrum Van Reenen could
write about: from actuality, including serious politics (e.g., the Verwoerd assassination and
Biko’s death in police custody), to the homely congeniality of a warm bowl of “melkkos” (a
traditional dish made from milk, vermicelli and cinnamon) on a first winter’s evening (Van
Reenen 1980). She did so with a unique application of language, of which one could say
that she made Afrikaans tango, twist and tiekiedraai (a traditional dance). Depending on the
subject, her columns could be as elegant as a tango, as gyrating as a twist, or as jocular as
a tiekiedraai.
Following the discussion of a limited selection of columns to illustrate certain of the highlighted
elements, the similarities and differences between columns and blogs are discussed. One
study found clear similarities: both columns and blogs have a personal voice or specific point of
departure; they usually contain an opinion and/or analysis; can have a substantive readership;
and can display either good or bad characteristics of journalism (Scherlen 2008:85–6). Yet
blogs also differ in “interesting ways” from traditional columns. They are usually written in an
informal way, while columns are usually more polished. Columns have, among other things,
editorial filters, while bloggers write autonomously without any editorial oversight. Lastly, blogs
usually have open access, while columns are part of a monetised package.
Finally, the article presents some markers crystallising from the work of Van Reenen that
bloggers may want to follow. They are: an own voice (without a focus on “me”); an excellent
command of language to enable one to write in an unorthodox way in different registers and
styles; an unorthodox approach regarding subjects; clarity of thought presented in a digestible
way; the author to be widely knowledgeable so as to write expertly on a wide variety of subjects;
to take up activist views; sometimes even to be prophetic to show up political idiocies; to take
a critical stance without alienating the reader; to be a master of the understatement; and lastly,
to set an extremely high standard for your own work. Van Reenen’s whiplash style made
her an alchemist of the Afrikaans word and, in doing so, she equalised the genre of column
writing in Afrikaans with the best in the world’s far bigger languages, with her corpus of work
setting a standard equal to that of the world’s great columnists. Indeed, just as she managed
to make Afrikaans tango, twist and tiekiedraai, she might even inspire a new generation of
blogger-columnists to make Afrikaans rock and rieldans, kwaito and kwela, two-step, and, yes
… also twerk.
Keywords: Afrikaans; blogs; bloggers; columns; genre; journalism practice; journalism
studies; Randakker; Rykie van Reenen; style; Van Alle Kante; writing of columns
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1. Inleiding
Wat is ’n rubriek, en kan die digitale era se bloggers moontlik hul werk verbeter aan die hand
van elemente waaraan klassieke rubriekskryf – of “rubriekmaak” soos wat Rykie van Reenen
dit genoem het (Van Reenen 1954) – gemeet kan word?
Geld die klassieke stylelemente van ’n rubriek steeds, en wat kan die bakens wees waarbinne
dié joernalistieke genre beoefen word in die hedendaagse digisfeer waarin elke blogskrywer
as ’n potensiële rubriekskrywer beskou kan word, boonop met die vermenigvuldiging van
moontlikhede danksy aanlyn publikasies?
Hierdie artikel beoog om sekere rubriekkenmerke te karteer as gids vir die sogenaamde
blogosfeer se rubriekskrywers, oftewel bloggers.
Die vertrekpunt van die artikel, geplaas binne die joernalistiekpraktyk, is vanuit die veld van
die joernalistiekstudie, wat beskryf word as die multidissiplinêre studie van die joernalistiek
(Franklin, Hamer, Hanna, Kinsey en Richardson 2005:128). Dit behels die ontleding van
verskeie prosesse betrokke in die “versameling, evaluering, interpretasie, navorsing, skryf,
redigering, verslaggewing en aanbied van inligting en kommentaar oor ’n wye reeks van
onderwerpe” (hierdie vertaling en ander deur my – LR). In dié multidissiplinêre benadering tot
joernalistiek word akademiese en professionele uitgangspunte verken om praktyk en teorie te
versmelt, en dit gebeur binne die spektrum van spesialisareas binne die joernalistiek en binne
verskillende mediakontekste.
Die artikel steun op die historiese metode waarvolgens verskeie primêre en sekondêre
bronne gebruik word (Sonderling 1997:90). Die artikel bespreek eerstens aan die hand van ’n
mediahistoriografiese oorsig die ontstaan van rubrieke en blogs en gee definisies van albei vir
die doeleindes van hierdie artikel.
Ter wille van konteks om die statuur van Van Reenen as rubriekskrywer binne die SuidAfrikaanse joernalistiek aan te dui, volg ’n kort biografiese oorsig oor Van Reenen, asook ’n
bespreking van haar twee rubrieke, naamlik Die Burger se Van Alle Kante en Die Beeld en
Rapport se Op die Randakker. Daar word ook verwys na die aanmoediging wat Van Reenen
van haar mentor, M.E.R., ontvang het in die ontwikkeling van haar werk as rubriekskrywer.
Sekere stylkenmerke van rubriekskryf word vervolgens bespreek. Daarop volg ’n bespreking
van ’n beperkte keur van rubrieke deur Van Reenen, lukraak gekies, as illustrasie van die
uitgeligte stylelemente.
Die verskille en ooreenkomste tussen rubrieke en blogs word kortliks bespreek, waarna die
artikel afsluit met kenmerke wat uit Van Reenen se werk uitgekristalliseer het en wat moontlik
as riglyn en inspirasie kan dien vir ’n nuwe geslag rubriekskrywers wat betref stylbenaderings
wat ook op blogskryf toegepas kan word.
2. ’n Mediahistoriografiese oorsig: rubrieke en blogs, ontstaan en definisies
Hierdie afdeling bespreek eerstens die ontstaan van rubrieke en tweedens die ontstaan van
blogs. Vir albei word ’n definisie vir die doeleindes van hierdie artikel aangebied.
2.1 Rubrieke: ontstaan en definisie
Etimologies het die Afrikaanse woord rubriek ontstaan uit die Nederlandse rubriek, wat
ontstaan het uit Middelnederlands se rubrike, uit Latyn se rubrica, wat oorspronklik “(rooi
geskrewe) titel” beteken het en afgelei is van ruber, wat “rooi” beteken (Cloete, Jordaan,
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Liebenberg en Lubbe 2003:391). In Engels het die woord column etimologies ontstaan uit
Middelengels en gedeeltelik van Ou Frans se columpne, uit Latyn se columna of pilaar (Oxford
Dictionary of English 1998:342).
Die rubriek as genre het ontwikkel uit die pasquinade – ’n paskwil, smaadskrif of spotskrif – die
voorloper van die “colyum” (Silvester 1997:xiv). ’n Paskwil was ’n satiriese geskrif wat in die
openbaar aangebring is; dit kon kort of lank wees; en dis vernoem na Pasquino, ’n Romeinse
kleremaker wat “smaadskrifte” oor sy tyd se rykes en magtiges geskryf het.
Volgens Silvester het die rubriek ontwikkel as “uitgroeisel” van die tradisionele essay en ’n
verfyning van dié genre (1997:xi). Sommige van die eerste rubrieke was eerder causeries as
essays – met ander woorde, gesellige praatjies. Silvester meen die rubriek het ’n kenmerkende
element van die massamedia geword sedert die ontstaan daarvan in die 19de eeu.
Gedurende die 19de en 20ste eeu was lesersbriewe aan die redakteur eintlik “pseudorubrieke”,
beskryf as “especially eloquent, engaging or representative of a constituency of interest”
(Psutka 2009). Teen die einde van die 19de eeu het sommige koerante hiervoor begin
betaal. Psutka meen dit was “a subtle foreshadowing of the ostensibly modern notion of the
‘citizen journalist’”.
Die Romantiese Beweging in die 19de eeu het ook gelei tot ’n groter besinning oor die self
(Silvester 1997:xii). Saam met die ontstaan van massamarkkoerante en die behoefte om die
daaglikse “dieet van gewone nuus” af te wissel, het “persoonlike joernalistiek” ontstaan. Dit
was gewoonlik humoristies en is eers gebruik waar ook al ’n opening in ’n spesifieke uitgawe
was, maar het mettertyd ’n vaste plek begin kry.
In die 1920’s het die sogenaamde middelblad ontstaan, in Engels die “op-ed”-blad, die afkorting
vir “page opposite editorial”, met ander woorde, die blad oorkant die hoofartikelblad. Met die
plasing van rubrieke op die “op-ed”-bladsy het ’n koerant se belangrikste rubriekskrywers nou
langs die amptelike stem van sy hoofartikel verskyn (Silvester 1997:xiii).
Vir Silvester was die belangrikste bydrae tot die vroeë ontwikkeling van die rubriek die
Amerikaanse Burgeroorlog, toe koerantsindikate ontwikkel het wat met nuus handel gedryf het,
ingesluit rubrieke (1997:xii). Sulke sindikate was as ’t ware ’n “handelspos” vir meningstukke,
artikels en vervolgverhale. Volgens Psutka (2009) was die moderne rubriek as forum vir
argument, ontleding en verduideliking die resultaat van die globaal-politieke gevolge van die
Eerste Wêreldoorlog:
Publishers and editors at the time felt that the post-war climate was uniquely
complex and warranted more analytical, opinion-based and explanatory
journalism, which was a philosophical departure from the industry’s existing
mandate that emphasized a detached recounting of facts.
Wat betref ’n definisie vir rubriek kan ’n mens konstateer dat dit as ’n reeks verskyn, ’n gereelde,
vaste frekwensie het en deur ’n vaste (rubriek)skrywer geskryf word (Scherlen 2008:81).
Hoewel daar geen vaste reëls is nie, kan ’n rubriek volgens Scherlen gedefinieer word as
1) dat dit ’n enkele “stem” (dus “persoonlikheid”) het; 2) versigtig gekomponeer
is met ’n gefokusde onderwerp; 3) periodiek gepubliseer word – lesers kan
dus verwag dat dit weer sal verskyn; 4) dat daar die oorsig van ’n redaksionele
filter van die moederpublikasie sal wees; 5) gekomponeer is deur ’n spesifieke
skrywer vir daardie doeleinde; 6) deel is van ’n groter publikasie; en 7) wat
waarskynlik deur ’n koopsom aangeskaf sal word (hetsy ‘n subskripsie of
ander betaling).
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Uit die voorafgaande kan dit dus gestel word dat ’n rubriek ’n genre is binne die joernalistieke
media, benewens die breër indeling van nuusberigte (sogenaamde harde nuus) en diepteartikels (agtergrond- of perspektief-artikels), wat kan handel oor enigiets van aktualiteit tot
politiek tot sport tot sake. ’n Rubriek verteenwoordig ’n individu se mening en val dus onder die
kategorie van meningsartikels, maar anders as byvoorbeeld die hoofartikel, wat die mening of
standpunt van ’n publikasie is en sonder naamlyn gepubliseer word, word ’n rubriek juis aan
sy skrywer geken.
2.2 Blogs: ontstaan en definisie
Die woord blog is afgelei van Engels weblogging (Watson en Hill 2006:27), word dikwels as
sogenaamde burgerlike joernalistiek (Watson en Hill 2006:28) beskou, en kan beskryf word
as die digitale weergawe van “persoonlike joernalistiek” as gevolg van die digitale revolusie
waaruit die blog ontstaan het.
In vergelyking met rubrieke is blogs dus “jonk” – inderdaad slegs ongeveer twee dekades
oud en “dus ’n relatief nuwe formaat in die wêreld van persoonlike kommentaar” (Scherlen
2008:83–4). Volgens Scherlen word Jorn Barger beskou as die persoon wat die woord weblog
(web-log – dus “webjoernaal” op die internet, of die wêreldwye web) in 1997 geskep het vir
wat vandag blogs genoem word. Scherlen beskou Peter Herholtz as die persoon wat weblog
in 1999 verdeel het in we-blog, waaruit blog gevorm het. Teen 2003 het die Oxford English
Dictionary die terme weblog, weblogging en weblogger opgeneem. Volgens Scherlen het
die terreuraanval van 11 September 2001 ’n sterk toename in politieke blogs meegebring
(2008:84).
Volgens die redakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) was die woorde blog
en blogger/s teen Julie 2015 nog nie daarin opgeneem nie (Botha 2015). Die aanlyn-WAT sou
later in 2015 egter gapings aanvul, waaronder blog en blogger. Die woorde weblog en blog is nie
in die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) se vyfde uitgawe van 2005 opgeneem
nie, en dit verskyn ook nie in Pharos se vertalende woordeboek van 2005 nie (Harteveld 2015).
In die HAT 6 van 2015 is die woorde wel opgeneem, met die volgende verklaring vir blog: “’n
eie webblad waarop jy dagboek kan hou en/of inligting/foto’s ens. kan laai waarna ander
internetgebruikers kan kyk.” Die voorbeeldsin lui: “Internetgebruikers begin dikwels ’n blog as
hulle sterk voel oor ’n politieke, maatskaplike of omgewingskwessie” (HAT 2015). Sinonieme
vir blog is aanlyndagboek en webjoernaal. Die inskrywing vir blogger lui dat dit die “eienaar/
skrywer van ’n blog” is. Die voorbeeldsin lui: “Benewens aanlyndagboeke wat dikwels gedigte
en bloggers se menings oor aktuele sake bevat, of inligting oor en internetskakels na alles
waarin hulle belangstel, fokus baie blogs ook op spesifieke temas.”
Wendland (2003) beskryf blogs as ’n nuwe vorm van “intydse verslaggewing”, hoewel dit
nie die filtrering of redigering wat kenmerkend is van hoofstroommedia, ondergaan nie. Vir
Allan (in Hermida 2009:269) is blogs inherent subjektief volgens die skrywer se perspektief of
voorveronderstellings en teenstrydig met die konsep van objektiwiteit.
Volgens Hermida het blogs intussen ’n verskuiwing ondergaan van iets wat aanvanklik
hoofsaaklik buite die hoofstroommedia plaasgevind het na ’n praktyk wat toenemend ook
deur joernaliste bedryf word (2009:268). Domingo en Heinonen meen blogs bevind hulle
nou “oral in en om die joernalistiek” (2008:3), met media-instansies wat blogs as deel van
hul aanlyn inhoud publiseer, individuele joernaliste wat blog, en ’n rits amateurs wat blogs
skryf wat lyk asof dit nuusjoernalistiek is. Hulle meen die “fundamentele idee” agter blogs is
dat dit ’n meer demokratiese metode van publikasie is. In 2007 het 95 van die 100 grootste
Amerikaanse koerante blogs op hul digimediawebwerwe geplaas wat deur joernaliste geskryf
is (Hermida 2009:269).
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’n Rubriekskrywer het dit egter self kategories gestel dat blogskryf nié joernalistiek is nie
(Hermida 2009:275–6). Dit moet veel eerder “so ver moontlik” van joernalistiek verwyder
wees, omdat dit dikwels “ongesubstansieerde gerugte, vooroordeel en skinder behels wat
voorgee om ingeligte mening te wees”. Dié rubriekskrywer het gemeen sonder “redakteurs wat
sintaksis kan korrigeer, die struktuur netjies kan maak of feite kan nagaan, dit in die algemeen
onmoontlik is om staat te maak op enigiets in ’n blog sonder dat dit elders geverifieer word”.
As definisie van blogs meen Tremayne (in Scherlen 2008:83) dat blogs onderskei kan word
van webwerwe wat dieselfde blogsagteware gebruik as dat dit
1) ’n persoonlike stem gebruik; 2) inskrywings volgens datum in ’n terugwerkende
chronologiese volgorde argiveer; 3) skakels na ander blogs het; en 4) ’n
meganisme het waarop lesers kommentaar kan lewer.
Scherlen verwys na ’n studie van 2003 wat bevind het dat die “gewone” (niejoernalistieke)
blog ’n enkele skrywer het, gefokus is op die persoonlike gebeurtenisse in die blogger se lewe,
nie so baie skakels het nie en gewoonlik min kommentaar ontlok (2008:83). ’n Soortgelyke
studie die volgende jaar het dieselfde resultate bevestig en bevind dat blogs meer gemeen het
met dagboeke as met onafhanklike joernalistiek.
Lowrey (2006:477) beskryf ’n blog as ’n persoonlike webwerf. Vir hom verwys blogskryf
na “maklik-om-te-maak-webwerwe” met kort stukkies inligting en kommentaar wat dikwels
bygewerk word; met skakels na inligting en kommentaar na ander webwerwe; dat dit persoonlik
gepubliseer word (dus nie onder ’n mediahandelsnaam nie) en dat baie min bloggers
vergoeding ontvang. Dit kan beskryf word as “deelnemend, deursigtig en uitgesproke”, teenoor
die tradisionele waardes van die joernalistiek, wat “akkuraatheid, billikheid en objektiwiteit”
nastreef (Lowrey 2006:479).
Ná die bespreking van die ontwikkeling van onderskeidelik die rubriek en die blog volg ’n kort
biografiese skets oor Van Reenen as konteks vir haar statuur as rubriekskrywer.
3. Rykie van Reenen: konteks
Van Reenen is in 1923 op die plaas Waterkloof in die Darling-distrik in die Swartland gebore.
Toe sy ’n peuter was, het haar ma gesterf met die geboorte van haar boetie, wat ook gesterf
het. Haar moeder se dood het ’n konstante invloed op Van Reenen se lewe gehad (Rabe 2011).
Ná skool is sy na die Universiteit Stellenbosch. Vir haar BA was onder meer Latyn ’n hoofvak,
en in 1945 het sy as 21-jarige met ’n MA in Engels by Die Burger begin werk (sien ook Rabe
2002, 2004, 2006a, 2006b, 2009, 2011).
Op grond van die rigtinggewende denke wat uit haar skryfwerk gevloei het, het die historikus
Hermann Giliomee Van Reenen as die grootste Afrikaanse joernalis van die vorige eeu
beskryf (2003:564). Hy het dit daarna gekwalifiseer met “waarskynlik” die grootste (2004:470).
Volgens die rubriekskrywer Martie Retief-Meiring1 was Van Reenen se rubrieke die onderwerp
van tafelgesprekke (2003a:8) en het sy “mettertyd legendariese status bereik” (2003b:2). Sy
kan dus ook gesien word as openbare intellektueel van haar tyd.
In ’n resensie van ’n keur van rubrieke in 1980 het Van Reenen se tydgenoot Annie Schumann
die uitdrukking neergepen wat toe reeds aan Van Reenen gekoppel was en reeds legendaries
in Afrikaanse nuuskantore, naamlik “Ryk, ryker, Rykie” (1980:8). ’n Oudkunsredakteur van Die
Burger en latere uitgewer van Human & Rousseau en dus beoordelaar van tekste, Kerneels
Breytenbach, en van ’n generasie ná Van Reenen, het ook verwys na hoe sý generasie deur
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Van Reenen beïnvloed is: “Vir ons was daar daardie tyd net een tipe Sondagleesstof: Ryk,
Ryker, Rykie!” (in Voigt 1995).
In die mediahistoriografie word Van Reenen gesien as die tweede professionele Afrikaanse
vroulike joernalis naas M.E.R. (Rabe 2011). Met die mylpale wat sy in haar loopbaan bereik
het, kan sy waarskynlik as die grootste baanbreker vir vroulike joernaliste in Afrikaans beskou
word. Ondanks die gebruik van haar tyd dat vroulike redaksielede slegs op die “vroueblad”
mog werk, het sy nie toegelaat dat sy beperk word tot dié soort joernalistiek nie. Sy het verskeie
“glasplafonne” laat versplinter deur reeds as jong joernalis algemene nuuswerk te doen. Van
Reenen was ook die eerste vrou in die Afrikaanse en Engelse joernalistiek van haar tyd wat
as assistentredakteur van ’n hoofstroompublikasie aangestel is en van tyd tot tyd as redakteur
waargeneem het.
Van Reenen het in 1980 afgetree nadat veelvuldige sklerose by haar gediagnoseer is, maar het
ná haar aftrede nog veral as boekresensent ’n bydrae gelewer. Benewens ander bekronings
het sy in 1982 die Markus Viljoen-medalje vir joernalistiek van die Suid-Afrikaanse Akademie
vir Wetenskap en Kuns ontvang en is sy in 1986 met ’n eredoktorsgraad van die Universiteit
Stellenbosch vereer. Van Reenen is in 2003 kort voor haar 80ste verjaardag oorlede.
4. Van Reenen se ontwikkeling as rubriekskrywer
Van Reenen was ’n veelsydige joernalis, maar volgens eweknieë het sy veral as rubriekskrywer
’n ongeëwenaarde aanhang gehad. Een het dit so gestel: “Hoewel sy ’n gedugte verslaggewer
was, en as vrydenker ’n indrukwekkende kerksakeverslaggewer, was dit veral as rubriekskrywer
dat sy geskitter het” (Meiring 2003a:8).
Van Reenen het die rubriek “Van Alle Kante” (voortaan “V.A.K.”) in Die Burger vanaf 1960
geskryf totdat sy in 1965 as stigtingsredaksielid na die Sondagblad Die Beeld vertrek het. Daar
het sy vir byna veertien jaar “Op die Randakker”, eers in Die Beeld en later in Rapport, geskryf.
(Rapport is in 1970 gestig nadat Nasionale Pers, nou Naspers, en Perskor met aandele van
50% elk mede-uitgewers van Rapport geword het. Naspers het intussen volle beheer oor die
koerant verkry.)
Die V.A.K.-rubriek is in 1928 deur Frederik Rompel begin, en dit het vanaf 1929 daagliks
verskyn (Scholtz 1992:150). Dit was reeds voordat Van Reenen die rubriek oorgeneem het
’n belangrike rubriek vir die koerant, want selfs gedurende die Tweede Wêreldoorlog, toe die
koerant weens papierskaarste tot ses bladsye gekrimp het en ander rubrieke laat vaar is, “is
nie daaraan gedink om V.A.K. weg te laat nie”.
Volgens Steyn (1990:74–5) het Die Burger se bladsy 2 vanaf einde 1952 ’n “kulturele bladsy”
geword, bekend as “Bladsy Twee”. V.A.K. is toe ook op dié blad gepubliseer. Onder die talle
V.A.K.-skrywers sonder Steyn vir Van Reenen uit wat “[s]pesiale vermelding verdien”. V.A.K.
het in 1963 van “Bladsy Twee” na die hoofartikelblad verskuif (Scholtz 1992:150). Met dié skuif
is aangedui hoe belangrik die rubriek tydens Van Reenen se V.A.K.-“heerskappy” geword het.
Van Reenen se verhouding met haar lesers blyk uit haar kommentaar oor dié “trek” (1963:6):
“U het darem toe by ons afgestigte nuwe gemeente uitgekom?” Sy skryf gemoedelik verder:
“Nou ja, vriende, dit ruik nog ’n bietjie nuut en vreemd hier vanoggend, maar maak u tuis,
maak u tuis.” Die jare lange rubriek “Persoonlik” was toe ook op die hoofartikelblad. Daarin is
gewoonlik berig wie siek is, ’n operasie ondergaan het, of aansterk, en sy skryf dus: “Die uitsig
is mooi, nè, en die bure glad nie onaardig nie – al is party, om nou Persoonlik te wees, soms
danig krankementlik.”
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Van Reenen was die eerste vrou wat V.A.K. geskryf het en die eerste wat ná Aat Kaptein
V.A.K. onder ’n naamlyn geskryf het, “nadat teen die einde van die jare vyftig reeds artikels
onder haar naam op Bladsy Twee en elders in die koerant verskyn het” (Scholtz 1992:151).
Ook Retief-Meiring verwys na die feit dat Van Reenen slegs maar die tweede persoon was wat
V.A.K. onder ’n naamlyn sou skryf (Meiring 2003a:8).
Dit was veral vir ’n vroulike joernalis ’n mylpaal om onder ’n naamlyn te skryf, en Van Reenen was
dus ook daarmee ’n baanbreker. In ’n studie in 2014 het dit geblyk dat vroulike rubriekskrywers
in die 21ste eeu steeds skaars is. Een rede is dat vroue weens gesinsverpligtinge nie kon
ontwikkel tot die posisie van rubriekskrywer nie (Harp, Bachmann en Loke 2014:290). Hoewel
hierdie artikel nie ’n genderfokus het nie, is dit tog ’n feit wat genoem moet word dat Van Reenen
waarskynlik sulke geleenthede kon skep omdat sy ongetroud was en op haar loopbaan kon
fokus.
Van Reenen het reeds etlike kere voordat sy amptelik die V.A.K.-skrywer geword het, as
skrywer van die rubriek waargeneem. Ook tydens die tydperk in die 1950’s, toe sy op die
familieplaas geboer het – sy het dit as enigste kind geërf – het sy steeds bly “rubriekmaak”,
soos sy dit genoem het.
Aan Piet Cillié, wat begin 1954 aangewys is as Die Burger-redakteur en opvolger van Phil
Weber (Scholtz 1992:11-12), skryf Van Reenen op 7 Januarie (sonder jaartal, maar waarskynlik
1954, omdat die brief Cillié met sy redakteurskap gelukwens)
Wat ek eintlik gister kom sê het, was: geluk met die Weberskap [redakteurskap],
veel heil (en ’n skootjie simpatie!) daarmee in die nuwe jaar: en voorts baie
dankie vir jou brief.
Wat ek toe wel gesê en gesanik het, weet jy en moet jy asseblief maar
verskoon. [Van Reenen verwys na verskeie verpligtinge wat met die boerdery
te make het.]
Met al die gekerm, wil ek egter eintlik baie graag rubriekmaak, as iemand my
tog net van die wal in die dam kon stamp. Ek dink ek het my te veel vasgedink
aan al die mense wat ek ken vir wie sulke plaaspraatjies grys sal verveel.
Maandag pos ek ... ’n paar probeerslae, en ek sal bly wees as julle dan daarna
sal probeer koersgee vir die spulletjie. As hulle gans goddeloos is, gooi weg, dan
wag ek tot ek weer eendag ’n voorman het en probeer weer. (Van Reenen s.j.)
In 1957 het Van Reenen haar weer heeltyds by Die Burger aangesluit. In 1958 skryf sy aan
haar mentor, M.E.R., oor haar gewroeg om te skryf:
Sit vanoggend vroegerig op kantoor. Die skoonmaker se poleerder kerm nog
in die gang af. Moet vir ’n week V.A.K. doen en as ’n mens die oggend opstaan
met so niks op die hart vir die medemens, woel dit jou maar vroegtydig in die
straat af. Ek sit die afgelope maand al so in ’n komkommerbedding dat ek
regtig ernstig kyk na ’n advertensie vir ’n Latynonderwyser. (Van Reenen 1958)
Tog het sy ondanks die vasval in die “komkommerbedding” vinnig naam gemaak as
rubriekskrywer. Dit blyk dat M.E.R. baie bly was toe Van Reenen die V.A.K.-rubriek in Die
Burger in 1960 begin skryf het toe die gereelde skrywer (E.A. Malga) met verlof was:
En as ek dit nou lees dan wens ek so dat my liewe Frederik Rompel êrens sit of
sweef om dit nou te lees; en as ek sê hy sou daar skik in gehad het, dan maak
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ek jou wat Rykie is, die hoogste kompliment wat gemaak kan word. [...] Maar
ek weet dat hy sou reken – A! Hier kom my V.A.K. tot sy reg. (Steyn 2004:456)
In ’n ander brief aan Van Reenen, gedateer 24 April 1960, skryf M.E.R. oor die jongste
Van Reenen-stukke: “Die cacoethes scribandi [sic; dit moet wees scribendi – “die
onweerstaanbare drang om te skryf”] het weer die oorhand gekry ... Hoe bly is ek vir die oog
wat dit raaksien; die hart wat dit erken; die kuns wat dit kan beskryf” (M.E.R. 1960a).
’n Paar maande later, toe dit blyk dat Van Reenen meer gereeld V.A.K. gaan skryf, skryf
M.E.R. (1960b): “[E]k en Anna [haar dogter] lees nou sommer gou V.A.K. – wat ons lankal nie
gedoen het nie. Ek is so bly dat jy dit het – tydelik maar? En dat jy so lekker kuier daarmee.
Jammer!!! as dit weer oorhandig moet word.”
’n Maand later bieg M.E.R. dat sy aan Cillié geskryf het oor hoe danig sy oor Van Reenen
se rubriek is. Van Reenen wou blykbaar nie hê M.E.R. moes namens haar “intree” nie: “Kyk,
ek het nie woord gehou nie. Het vir Piet geskryf dat ek vir jou gesê het Mnr Rompel sal van
jou VAK hou; en dat ek aan hom wou skryf, maar jy wou nie, want wat word van Malga?”
(M.E.R. 1960c).
Teen die einde van die jaar skryf Alba Bouwer, Van Reenen se mede-“Kaapse kind” (’n groep
vroulike joernaliste wat M.E.R. as hul mentor beskou het [Rabe 2011]) aan M.E.R.:
Ek is tog so dankbaar dat sy nou regtig die V.A.K. geërf het. Sy floreer, soos ’n
mens uit die rubriek ook kan sien. Voel net baie sleg oor Malga [...] Maar ek sê
sy hoef nie sleg te voel nie, dis op die ou end vir almal beter so. (Bouwer 1960)
In 1961 verwys Bouwer weer in ’n brief aan M.E.R. na Van Reenen en haar genot uit die
rubriek nadat hulle vir ’n naweek gaan blomme kyk het in Namakwaland:
Ek is so bly TaMiem [M.E.R.] het aan Rykie geskryf oor die V.A.K. Ek het Rykie
in die byna twaalf jaar dat ek haar ken, nog nie so maklik en so gelukkig sien
werk nie. Toe ons die naweek weg is, het sy dan feitlik drie rubrieke vooraf
klaargemaak, en dis iets ongehoords vir haar, want sy werk moeilik vooruit. En
sy is tog dikwels ’n aand vry en tuis. Sy is soos ’n perd wat in ’n nuwe groen
kamp weiding gekry het. (Bouwer 1961)
Volgens Retief-Meiring (2003a:8) het Van Reenen se “roem” met V.A.K. begin. In V.A.K. kon haar
“fyn waarnemingsvermoë en haar selfs fyner uitdrukkingsvaardighede” tot hul reg kom (Voigt
1995). Marita van der Vyver, later ook ’n rubriekskrywer, verwys in haar meestersverhandeling
daarna dat Van Reenen se V.A.K. “’n genot [was] om te lees” (1987:131).
Oor haar vroeë werk by Die Burger het Van Reenen (1985:5) op haar tiperend oorbeskeie
manier gesê dit was Cillié wat met sy
dodelik sekuur maar doekvoet manier al die jare my simpel Van Alle Kanteparagrafies gesub het. Baie dae kon ek self nie eens sê presies hoekom hulle
anderdag in die koerant soveel beter was as wat ek hulle laatmiddag tevore by
hom ingegee het nie.
Met Die Beeld se stigting in 1965 het die redakteur, Schalk Pienaar, die “room” van Naspersjoernaliste in die Kaap afgeskep as sy redaksie vir die nuwe Naspers-onderneming in die
Noorde (Mouton 2002:49). Onder hulle, as sy rubriekskrywer, was die “onvergelyklike” Van
Reenen, wat die rubriek “Op die Randakker” moes skryf.
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Daar is geskryf dat Van Reenen eintlik eers by Die Beeld tot haar reg gekom het. Self het sy
gesê sy het daar nooit soos ’n “vroutjie” gevoel nie. Sy is onder meer ook van die begin as
algemene verslaggewer vir “groot nuusstories” gebruik en het “gevoel hulle het my nodig”
(Van der Vyver 1987:132). Sy is wel een keer met ’n rooi roos op haar lessenaar terug
verwelkom, soos Bouwer (1967) aan M.E.R. skryf: “Die Beeldmanne was so bly om Rykie na
’n afwesigheid terug te sien: hulle het ’n rooi roos in ’n potjie op haar lessenaar gesit!”
Dit was skynbaar vir Van Reenen makliker om haar daaglikse “V.A.K.” te skryf as haar
weeklikse “Randakker”:
Dit kan ook taamlik maklik klink as jy ’n hele week vir ’n rubriek het, soos dit
die geval met haar Op die Randakker was. Tog het sy gesê Van Alle Kante
by Die Burger was makliker. Dit gaan seker daaroor dat as jy laat middag vir
môre-oggend skryf, dinge nie eintlik intussen kan verander nie en die lesers
nog onthou wat daardie dag gebeur het en waaroor jy nou ’n blink stuiwer in
die armbeurs gooi. (Boshoff 2004)
Van Reenen het self ook gesê ’n Sondagrubriek was moeiliker as die dagrubriek, “hoewel ek
in die begin gedink het dit sou makliker wees” (Van der Vyver 1987:133). Tog het sy in 1995
in ’n (waarskynlik laaste) onderhoud gesê dit was nooit moeilik om die rubrieke “vars” te hou
nie: “Nee wat, jy kyk maar net wat aangaan. Jy’t ’n soort van persona waaraan hulle gewoond
raak” (Voigt 1995).
Oor die moeiliker weeklikse frekwensie het sy aan Van der Vyver (1987:133) gesê: “Vir eers
stel jy waarskynlik hoër eise aan jouself.” Dit het sy opgevolg met: “[E]n ten tweede kry jy met
’n weekrubriek nie die besieling van die daaglikse terugvoer van jou lesers nie.” Ten derde
moes Van Reenen met die Sondagrubriek leer om vir lesers oor die hele land te skryf. In
Van Reenen se eie woorde: “Jy mis die wisselwerking van ’n kontrei en sy mense.” Laaste,
maar vir haar beslis nie die minste nie, was die feit “dat jy ’n volle sewe dae met enige flater
moet saamleef voordat jy dit kan regstel”.
Die pas om die Randakker-rubriek vol te hou, was uiteindelik vir Van Reenen uitmergelend.
Ná vyf jaar skryf sy op 6 Junie 1970 (onwetend slegs ses maande voordat Die Beeld met sy
opposisie sou amalgameer om Rapport in November 1970 te vorm) aan M.E.R. dat sy “huur”
opgee by die “Randakker” en dat sy net nie meer “paragrafies” kan maak nie (Van Reenen
1970).
Die konteks waarin sy dit geskryf het, moet gemeld word. Die spanning in die stryd tussen die
“Kaapse” Nasionale Pers en die Noordelike Afrikaanse persgroeperings was op sy hewigste.
Van Reenen het wel ná die stigting van Rapport voortgegaan met die rubriek. Sy het toe,
ironies genoeg, danksy die reuse-sirkulasie wat die nuwe blad sou hê, éintlik naam gemaak
as ’n unieke stem in die Afrikaanse joernalistiek. Die latere Naspers-voorsitter Ton Vosloo
(2004:47) het haar rubrieke selfs as ’n “geheime wapen” beskou, en omdat dit so gewild was,
as “sirkulasiebouer”. Vir Vosloo (2009) was dit “’n puik voorbeeld hoe ’n rubriek geskryf moet
word en van die lewendigste Afrikaans, in erns en guitigheid, was daarin te lees”.
Volgens Boshoff (2004) was die “Randakker”-rubrieke “verpligte leesstof”:
Dat haar rubriek meer as enige vaste bydrae ’n moet vir die leser was, is ek
oortuig van. In die voorwoord tot die versameling Randakkers sê ek: “Dertien
jaar lank (die vyf jaar van Die Beeld se bestaan en toe in Rapport) het sy met
haar rubriek, Op die Randakker, my uit moedeloosheid gered.”

182

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

Retief-Meiring (2003a:8) meen ook:
Van Reenen se nasionale status as rubriekskrywer het in Rapport se Op die
Randakker tot volle wasdom gekom: haar humor, haar kritiese kyk en veral haar
slag om die dolk met ’n laggie en ’n bietjie fluweel, maar met ’n onmiskenbare
boodskap, in te dryf.
’n Keur Randakker-rubrieke is in 1980, kort voor Van Reenen se aftrede, byeengebring deur
haar Rapport-kollega Tobie Boshoff onder die rubriektitel Op die Randakker. Dit was só gewild
dat dit ’n tweede druk beleef het.
5. Stylelemente van rubrieke
Ná die bespreking van Van Reenen se ontwikkeling as rubriekskrywer word voorts etlike
stylelemente aan die hand van verskillende menings oor rubrieke geïdentifiseer.
Rubrieke en rubriekskrywers spesialiseer in ’n verskeidenheid van onderwerpe, van
leefstyl, byvoorbeeld kos- en tuinmaak, tot meer “klassieke” rubrieke soos sport, die tipiese
raadgeerubriek, humor en politiek (Harriss, Leiter en Johnson 1992:482–3).
’n Rubriekskrywer moet “from teacher or entertainer to the passive onlooker who records
the pleasantries of every-day life” kan wees (Silvester 1997:xiv). Rubriekskrywers moet dus
’n veelheid van belangstellings hê. Dié veelvuldige menings moet uitstekend uitgedruk kan
word, want “[g]reat columnists make the difference great sauces make” (Shrimsley 2003:23).
Goeie rubriekskrywers “weef woorde so kenmerkend dat hulle eintlik nie hul stukke hoef te
onderteken nie” (Shrimsley 2003:24).
Ironie is ’n bestanddeel van die goeie rubriek, en boonop moet dit totaal moeiteloos lyk
(Shrimsley 2003:25–6). Goeie taalgebruik en korrekte grammatika is ’n gegewe; vir Shrimsley
is daar te veel swak rubriekskrywers wat ernstige “syntax therapy” nodig het (2003:29).
’n Rubriek moet die mening van die skrywer weerspieël aangesien dit gewoonlik ook in die
eerste persoon geskryf word – daarom moet die skrywer “iets te sê hê”, en dit met “grasie en styl”
sê (Harriss e.a. 1992:482). Die werk van een die beroemdste rubriekskrywers, H.L. Mencken
(1880–1956), is egter as “invective” beskryf – dus selfs as “uitskellery” (Cooke 1955:ix) –
hoewel terselfdertyd gesê is sy werk was “ontdaan van enige nydigheid” (Cooke 1955:x).
Die omstrede Russies gebore Amerikaanse rubriekskrywer Max Lerner (1902–1992) het
gemeen die rubriekskrywer is deels sosiale historikus, deels sosiale teoretikus, en deels
letterkundige (Silvester 1997:xvi). Vir die Australiese Max Harris (1921–1995) moes die
rubriekskrywer “’n kulturele diagnose” van sy samelewing kon gee. Hy moes ook kon definieer
wat te eniger tyd in sy nasie se “etos” ter sprake was en “die woud ondanks die daaglikse
bome sien”.
Vir Lerner was rubriekskrywers se drie vaardighede “om hul lesers te verlei” die feit dat
hulle “aangenaam moes wees, bondig, en die gawe moes hê om die onderwerp dikwels te
verander” (Silvester 1997:xviii). Daarby moes hulle die kuns bemeester “om bruikbaar te kla”.
In die proses moet die “persoonlike ernstig opgeneem word en die ernstige moet persoonlik
opgeneem word” (Silvester 1997:xvii).
’n Spesifieke gesigspunt en “stem” (persoonlikheid) is vir die Amerikaanse rubriekskrywer
Suzette Martinez Strandring (2013:18, 24) die belangrikste twee kenmerke. Sy haal ook
Euripedes aan wat betref die inleiding en slot: “’n slegte inleiding sorg vir ’n slegte slot”
(2013:38).
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Keith Woods, fakulteitsdekaan van die Amerikaanse Poynter Institute en beoordelaar van
onder meer die Pulitzer-pryse, beskou die volgende eienskappe as elemente van ’n wenrubriek
(Martinez Strandring 2013:98): dit moet ’n sterk stem hê; dit moet inlig en verhelderend wees;
daar moet ’n spesifieke gesigspunt wees; daar moet ’n duidelike invalshoek wees; helderheid
van gedagtegang; ’n storie vertel; billik wees, al is dit krities; daar moet emosie wees; moet
nuwe stemme laat hoor; en moet “zig” wanneer ander “zag” – met ander woorde: dit moet iets
buitengewoons wees.
Die teenoorgestelde van ’n goeie rubriek is vir Woods eenvoudig dat dit vervelig of “corny” is;
dat die skrywer homself te graag aanhaal; dat dit “glib”, selfvoldaan of ligsinnig is; dat die leser
nie daarmee kan identifiseer nie; geen standpunt inneem nie; en eintlik niks meer is nie as ’n
artikel met ’n kop-en-skouers-foto daarby (Martinez Strandring 2013:98–9).
Woods self skryf dat ’n rubriekskrywer nie te min konteks moet verskaf en verwag dat lesers
hulle nogtans moet kan volg nie. Sy beoordelaarspaneel het onder meer só beoordeel: “They
frowned upon the iconoclastic and passed on those who recited lots of fact but expressed no
opinion” (Woods 2004).
Een rubriekskrywer pas sy “‘4-S’-formule” toe, naamlik “Make it short; Make it simple; Make it
sound; Make it sing” (Martinez Strandring 2013:68).
’n Ander rubriekskrywer se wenke lui dat met oortuiging geskryf moet word; daar moet fokus
wees; daar moet begrip wees vir opponerende gesigspunte; dit moet feitelik wees; analogieë
moet gebruik word; dit moet krities wees; met joernalistieke vaardighede geskryf wees; dit
moet plaaslik en persoonlik wees (“localise and personalise”); die skrywer moet passievol
wees; en dit moet ’n oplossing aan die hand doen (Martinez Strandring 2013:72).
Silvester het drie eienskappe geïdentifiseer wat die rubriek anders as die essay maak (1997:xi).
Eerstens verskyn ’n rubriek altyd in dieselfde publikasie, op ’n gereelde grondslag, gewoonlik
op ’n vaste plek, met dieselfde rubrieknaam en ’n naamlyn. Die rubriek se teenwoordigheid is
daarom “gerusstellend”, nie primêr oor wat dit te sê het nie, maar omdat dit op dieselfde plek
en op ’n spesifieke dag verskyn en min of meer dieselfde lengte het. Die tweede kenmerk is
dat die rubriekskrywer bewus is van ’n spesifieke gehoor op ’n manier wat die essayis nie is
nie. Inderdaad word gemeen dat die rubriek meer ’n “vertoning” is as dat dit ’n intellektuele
argument uitdruk, en dit neig om op aktualiteit en gedeelde ervarings te reageer. Silvester
haal ’n rubriekskrywer aan wat gesê het die rubriekskrywer skryf vir ’n gehoor en ’n saktyd –
“not for eternity”. Die derde element is die feit dat rubrieke onder “persoonlike joernalistiek”
gekategoriseer kan word. Die persoonlikheid van die skrywer is ’n selfverwysende element
in die teks, gelyklopend met die onderwerp. Silvester haal uit die klassieke The Column van
die Amerikaner Hallam Walker Davis uit 1926 aan dat die een ding wat alle goeie rubrieke
gemeen het, “en in oorvloed gemeen het”, die “individualiteit”, of “persoonlikheid”, of “ego”,
van die rubriekskrywer is:
If this indefinable thing is pleasing and positive and challenging, the column’s
success is assured […] [A]ll good columns bear the imprint of the ego of the
columnist, an ego that is a live thing, much to be reckoned with.
Die mening kry die stempel en styl van die persoonlikheid wat bekend is aan die leser en
met wie hy as ’t ware bevriend geraak het (Silvester 1997:xi). Mencken se kenmerkende
styl is byvoorbeeld as “flexible, fancy-free, ribald, and always beautifully lucid” beskryf
(Cooke 1955:xi).
Vir Cooke was die feit dat die goeie rubriekskrywer ’n boekwurm moes wees, vanselfsprekend.
Benewens sy wye verwysingsraamwerk, skryf Cooke, getuig Mencken se werk byvoorbeeld
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ook van sy behoefte om die gewone lewe te beskryf met al die “worldly wisdom of a police
lieutenant, a bartender, shyster lawyer, and a midwife” (Cooke 1955:viii).
Wat betref die eienskappe van die rubriekskrywer se persoonlikheid, moet hy/sy eerstens
oneerbiedig wees, skepties en bytend (Silvester 1997:xviii). Tweedens moet die rubriekskrywer
’n eie styl hê, en derdens ’n belangstelling in ’n verskeidenheid van onderwerpe. Die vierde
kenmerk van die rubriekskrywer is dat hy/sy nie “gedomestikeerd” moes wees nie. Vyfdens
moet rubriekskrywers “oorsee gaan, minstens een keer ’n jaar, vir minstens ’n paar weke”.
Opsommend kan gesê word die klassieke kenmerke van ’n rubriek is dat dit op ’n vaste plek
in ’n publikasie (druk- of digimedia) verskyn, ’n vasgestelde lengte, ’n vaste skrywer en ’n
vaste oorkoepelende (rubriek)titel het, hoewel die spesifieke stuk se titel elke keer nuut is. Die
stilistiese kenmerke van die rubriekskrywer moet wees dat die skrywer ’n kenmerkende stem
moet hê (die “ek” moet teenwoordig wees), ’n wye belangstellingsveld moet hê, ’n ywerige
leser moet wees, met gesag oor allerlei onderwerpe moet kan skryf, gemoedelikheid met
geniepsigheid kan afwissel, en menslikheid, humor, gevatheid en aktualiteit nie net verteerbaar
nie, maar leesbaar aanbied. Die skrywer moet amper letterlik ’n vinger op die pols van sy of
haar leser hê – en moet dit alles doen met ’n soepele taalvaardigheid wat betref woordgebruik,
formulering en grammatika.
As Van Reenen so suksesvol was soos haar tydgenote meen, hoe het sy, eerstens, aan
dié klassieke eienskappe van rubriekskryf voldoen, en tweedens, kan ’n nuwe geslag (blog)
rubriekskrywers daaruit leer? Vervolgens word aspekte van Van Reenen se werk na aanleiding
van bogenoemde stylelemente bespreek.
6. Van Reenen se “rubriekmaak”
Die omvang van onderwerpe waaroor Van Reenen kon skryf, blyk uit die inhoudsopgawe van
die Randakker-bundel (Van Reenen 1980). Dié spektrum van onderwerpe is ’n aanduiding van
Van Reenen se belangstelling in en betrokkenheid by die wêreld rondom haar. Die onderwerpe
wissel van aktuele politiek (byvoorbeeld die sluipmoord op Hendrik Verwoerd en die dood van
Steve Biko), tot ’n huislik-gemoedelikheid (die lekkerte van melkkos as die ideale aandete vir
’n eerste koue wintersaand), tot die humoristiese (’n stuitige “Boeregrap”) (Van Reenen 1980).
Wat betref taalgebruik het Retief-Meiring (2003a:8) daarna verwys dat Van Reenen Afrikaans
se “plegstatigheid” op sy “kop [ge]keer” het. Die rubriekskrywer Cecile Cilliers, een van Van
Reenen se tydgenote, het gesê sy het Afrikaans ’n “nuwe dimensie” laat aanneem (2009).
Van Reenen het die stugge en stoere Afrikaans van haar tyd laat dans – afhangend van
die onderwerp, ’n elegant-gesofistikeerde tango, soms ’n loslittige twist, soms ’n boertigstuitige tiekiedraai.
Vir Boshoff (2004) was ’n voorbeeld van haar unieke onderwerp-en-styl-kombinasie (en ter
illustrasie daarvan dat Van Reenen “verpligte leesstof” was en dat enigiets ’n onderwerp vir ’n
rubriek kon wees) die storie van die “goeie man” op die “Potchefstroomse bult” (by implikasie
die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, vandag die NoordwesUniversiteit). Hy moes ’n kompromis maak om Sondagkoerante te lees (dit is nie beskou as
stigtelike leesstof nie), hoewel “nie voor Maandae nie”:
“Maar wat van die Randakker, doktor – eerlik, net die Randakker?” word hy
gevra. Langdurige konsultasie met sy onderlip, vooruitgesteek en vasgevat
tussen duim en voorvinger: “Solank die oog net nie links of regs afwyk nie.”
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Volgens Van der Vyver (1987:131) het Van Reenen met haar “kwinkslae, kenmerkende
geselstrant en knap taalbeheer” enige onderwerp tot “onweerstaanbare leesstof” omskep.
Sy skryf dit was juis Van Reenen se geloof dat “alles eintlik oor mense gaan” wat haar so ’n
uitmuntende rubriekskrywer gemaak het. Van der Vyver (1987:128) meen:
Sy kon met ewe veel deernis en ewe veel humor oor die “gewone” mens as
oor die “groot” figuur skryf. Haar onderwerpe het gewissel van die petroljoggies
van Britstown en die “bryde” van die Groentemarkplein tot John Vorster en
Steve Biko, Hendrik Verwoerd en Breyten Breytenbach.
Vier rubrieke is vervolgens lukraak gekies om as voorbeelde te dien van ’n tipiese Van
Reenen rubriek.
Van Reenen se politieke rubrieke het bygedra tot die agendastelling van verskeie onderwerpe
in Afrikanerpolitiek en die groter Suid-Afrikaanse politiek. Een so ’n voorbeeld is ’n rubriek
in 1978 in aanloop tot die verskyning van ’n opspraakwekkende publikasie2 oor die afloop
van die Cottesloe-kerkberaad van 1960. Van Reenen jaag amper letterlik spoke op met ’n
inleidingsparagraaf waarin sy uit Shakespeare se Hamlet aanhaal:
Rest, rest, perturbed spirit, het Hamlet vir sy ou-pappie se spook gesê, maar
dis nie alle spoke wat wil hoor nie. Die een by ons wat ten enemale nie wil gaan
lê nie, is die ene van Cottesloe se kerkberaad van Desember 1960. En my
mamma, hier kom hy nou weer. (1978a:12)
Sy skroom nie om krities en uitgesproke te wees nie. Oor die sensitiewe onderwerp van
Cottesloe in die Afrikanerpsige, skryf sy:
Toe ek ’n week of wat gelede met dr. Willem Landman gaan praat, het hy op
hoghe pote daaromheen gestap. Op sy jare wil hy klaarblyklik nie betrokke
raak in ’n nuwe twisgeskrif rondom Cottesloe nie. Los hom dus asseblief uit.
(1978a:12)
Van Reenen skryf dat die “papbroekigheid” van die Cottesloe-afgevaardigdes van Desember
1960 wat ná politieke druk “omgeswaai” en hul eie besluite by Cottesloe gerepudieer het
– “[h]ulle moes kies tussen die kerk en die party” –onder meer die keuse vir die “gewone
deursnee-Afrikanerlidmaat gemaak” het (1978a:12).
Maar die komende boek gaan, volgens Van Reenen, meebring dat die spoke weer lóóp.
“Maak maar solank die sitplekgordels vas,” waarsku sy. Die boek gee naamlik “nie net vers en
kapittel nie, maar ook voorletter en van” (1978a:12).
Sy sluit af: “Of moet die geskiedenis nou maar rus? Dit sal die toppunt van wrange ironie
wees as ons nog onder mekaar ’n agterhoedegeveg oor Cottesloe veg wanneer ’n kanon dalk
eendag oor die bult loer” (1978a:12).
Dié slotsin is ’n voorbeeld van hoe Van Reenen met styl en formulering ’n stelling maak wat
lesers tot nadenke kon stem. Dit is sulke voorbeelde wat ’n mens die stelling kan laat maak
dat Van Reenen ’n meester van die onderbeklemtoning was (die “kanon” as metafoor vir ’n
burgeroorlog). Of, soos dit gestel is, haar slag om “die dolk met ’n laggie en ’n bietjie fluweel”,
maar met ’n “onmiskenbare boodskap” in te dryf (Meiring 2003a:8). ’n Ander tydgenoot van
Van Reenen, Jean le May, oudjoernalis van die Cape Argus, het ook verwys na die “light
touch” ondanks die erns in haar skryfwerk (2004:11).

186

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

Uit ’n tweede Van Reenen-rubriek kan haar wye verwysingsveld afgelei word. Oor ’n publikasie
oor die laaste oorlewendes van die Groot Trek skryf sy op 17 Desember 1978 (dus ’n dag ná
daardie tyd se Geloftedag, die huidige Versoeningsdag) onder die subhofie “Tartar hordes”:
Sieligste foto’s in prof. Christoph Muller se fassinerende boek Die Groot Trek
in beeld is darem seker dié van die ou Trek-oorlewendes wat einde van die
vorige eeu nog by Paardekraal byeengebring is. Die ernstige ou ooms met
hul verweerde karaktervolle gesigte (o, ek hou van die een kwaad-oompie
heel links op die onderste foto wat so wydsbeen, hande-op-die-kieriekop die
fotograaf aangluur!); die vroue met die gelate oë, die maer swaarkry-hande op
die skoot van hul swart tabberds ...
Is dit, is dit, vra ’n mens jouself af, die laaste van die “Tartar hordes of wandering
boors” waarvoor sir William Molesworth hulle tyd en dag, soos prof. Muller
toon, in die Britse laerhuis uitgemaak het? (1978b:10)
Sy sluit af met ’n vraag – ’n stylkenmerk van haar werk (Rabe 2011): “Met so ’n boek in jou
hande op Geloftedag, wie had sprekers nodig?”
’n Voorbeeld van die gemoedelike, skertsende, humoristiese, maar tegelyk skerpskutaanslag
kom voor in ’n rubriek van September 1978, getitel “Gee skiet nou die baleine!” (1978c:16).
Dis ook ’n voorbeeld van hoe Van Reenen ’n verskeidenheid van onderwerpe aanmekaar
kon las om een geheel te vorm, want die hele rubriek is ’n allegaartjie van onderwerpe. Van
Reenen kon danksy haar insig, gepaard met taal- en skryfvaardigheid, só ’n verskeidenheid
soomloos by mekaar laat aansluit. In daardie opsig illustreer dit ook haar vakmanskap van die
woord, en meesterskap van die skryf van ’n rubriek.
Van Reenen begin dié rubriek oor die “verligting” wat sy belewe het na aanleiding van die
Inligtingskandaal van daardie tyd:
Goed, dit het my ’n week of wat gevat, maar ek dink tog ek sien nou die
silwer randjie aan hierdie wolk wat oor ons openbare lewe kom hang het.
Waarvandaan die vreemde verligting wat mettertyd oor ’n mens kom nadat
jy oor die ergste skok is? Ek glo dis omdat ons, Afrikaners, nou so effens die
baleine kan skietgee in die besef: kyk, ons is ook maar gewone mense.
Ons is nie toonbeelde van groter deug of vroomheid as enigiemand anders in
die land nie. Ons, selfs die bestes van ons, trap ook maar verkeerd, misgis ons
ook maar, maak, as die groot woord moet uit, ook maar dan en wan skande.
(1978c:16)
Sy vervolg met die Afrikaner se meerderwaardigheidsgevoel, en hoe dit spruit uit sy “goddelike
geroepenheid” (1978c:16), verwysend na die doktorale verhandeling in 1956 van Connie
Mulder, die sentrale figuur in die Inligtingskandaal. “Oor die gedagte van geroepenheid twis
ek nie met ’n goeie Dopper nie. Is dit nie net miskien, o gij Wormpie Jacobs, dat ons alte
selfingenome uit eie reg besluit het waartoe ons geroepe wil wees nie?”
Sy vervolg dan met ’n brok oor ’n boek oor die “grimmige Boereprofeet”, “profeet Amos”, wat
onder die titel As die leeu brul deur Bybelkor uitgegee is. Dít word op sy beurt soomloos gevolg
deur ’n verwysing na ’n nuwe digbundel van “digter-dominee” I.L. de Villiers, en dan volg ’n
brok oor ’n byeenkoms in die kelderverdieping van Sasolburg se Burgersentrum, “tussen die
versierde pilare wat Simson gelukkig nog nie omgetrek het nie”, waar ’n ds. Van Niekerk die
“hartversterkende” Psalm 91 as teksvers kies. Dit laat Van Reenen vermoed dat die laaste
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deel, die “vergelding van die goddelose”, eintlik op die media afgebid word. Soos sy dit stel:
“in die Idioom van die Aand, sil-wil [dit] maar weer gewees het die pers” (1978c:16).
Ná die “Idioom van die Aand” volg ’n brok oor Afrikaanse idiome wat (“gelukkig”) “blinkgevryf
en oneerbiedig” gehou word. Sy verwys na ’n TV-program waaraan Franklin Sonn en P.G.
du Plessis deelgeneem het. Bedenkinge oor die “grondwetplan vir Kleurlinge” laat Sonn die
volgende vertel, soos wat Van Reenen dit oorvertel (1978c:16):
Hulle maak ons is ’n hoene’tjie. Hulle het klaar gedecide hulle gaat haar
iet. Daaroor het hulle nie haar advice gevra nie. Maar nou sê hulle vir haar,
hoene’tjie, djy kan kies: wil djy ’n gebraaide hoene’tjie wies, of wil djy ’n
kerriehoene’tjie wies?
Hierop is Van Reenen se kommentaar sonder enige dubbelsinnigheid:
Ek neem dit op my om namens min. Hennie Smit3 die versekering te gee:
hoene’tjie, in watter vorm ook al, is nie op die spyskaart nie. Die hoene’tjie moet
net sorg dat sy fluks lê. En dan, wie-wiet, iet ons eendag nog scrambled eggs.
(1978c:16)
Dié “scrambled eggs” se interpretasie is ’n geïntegreerde samelewing – ’n tipiese Rykieunderstatement om die vir die tyd onsêbare in ’n amper onskuldige formulering aan te bied.
’n Laaste rubriek wat gebruik word vir hierdie bespreking is ’n aktuele rubriek wat in die konteks
van sy tyd as ’n “mylpaal” (Meiring 2003a:8) in die Afrikaanse joernalistiek beskou is. Dit is ’n
rubriek wat op 18 September 1977 in Rapport ná Steve Biko se dood in polisie-aanhouding
op 12 September gepubliseer is nadat Van Reenen vroeër ’n onderhoud met Biko gevoer het.
Die stuk heet kort en sober “Biko”. Met slim formulerings het Van Reenen al die
mediamuilbandwette van die tyd gesystap, hoewel sy in die rubriek skryf dat dit nie moontlik
was om oor haar onderhoud met Biko verslag te doen nie (sober, sonder dat sy kommentaar
op die sensuurwetgewing lewer). Dit is insiggewend dat dié rubriek die laaste een is in die
Randakker-bundel – asof die publikasie daarmee haar “ondermynende” joernalistiek, soos
Retief-Meiring (2003a:8) dit beskryf het, wou voortsit. Haar subtiele formulering in “Biko” word
só beskryf:
In ’n tyd van drakoniese wetgewing teen die vryheid van die pers, in ’n tyd
toe die Afrikaner-hegemonie nie veel ooghare gehad het vir die kritiese blik
van veral die Afrikaanse koerante nie, het Rykie op ’n uitgesproke heroïese
manier die Bestaande Orde tot werklike orde geroep. Veral vandag bly haar
stukkie van 18 September 1977 seker die hoogtepunt in wat ek geregverdigde
ondermynende joernalistiek noem (ander sou sê dis regverdige kritiek, maar dit
was meer as kritiek, dit was ’n aanslag). (Meiring 2003a:8)
Volgens Retief-Meiring (2003a:8) het Van Reenen “kennis geneem” van Biko se referaat oor
Swart Bewussyn in die publikasie Student Perspectives en het sy hom gaan besoek in ’n tyd
toe “getroue” Afrikaanse joernaliste nie sou nie.
Vir Retief-Meiring (2003a:8) was die Biko-rubriek se slotparagrawe “van die skitterpunte in
Afrikaanse rubrieke”. Dit lui:
Biko se gesighoek was uiteraard nie altyd dieselfde as myne nie. Maar as ons
eenmalige gesprek een oortuiging by my gelaat het, is dit dat dié jong swart

188

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

man – hy was pas dertig – basies nie ’n breker is nie, maar ’n bouer; en, ook,
tensy ek my gruwelik misgis, g’n ideoloog nie.
Daarom is dit beklemmend – ek kies my woord – dat ’n stem soos syne uit die
kritieke dialoog van ons land verdwyn het. (Van Reenen 1980:87)
Dié soort formulering is ook beskryf as “Vintage Rykie” (Meiring 2003a:8). Van Reenen verwys
na Student Perspectives wat verbied is, dié keer met een bywoord: “ongelukkig”. Waar sy na
die Swartbewussynsbeweging verwys, is dit ’n emotiewe beskrywing, naamlik dat daar al baie
daaroor “geraas en geblaas” is.
Sy het “vyf, ses uur” lank met Biko gepraat, vir enige onderhoud ongewoon lank, wat nie net
’n aanduiding was van hoe Van Reenen en Biko mekaar as gespreksgenote gevind het nie,
maar ook van hoeveel tyd sy aan haar onderwerpe en navorsing spandeer het.
Die feit dat Boshoff as die samesteller van die Randakker-bundel die publikasie met dié rubriek
afgesluit het, laat Van Reenen se laaste stelling in ’n sekere sin voorteggo, naamlik dat dit
“beklemmend [was] – ek kies my woord – dat ’n stem soos syne uit die kritieke dialoog van
ons land verdwyn het”.
Vervolgens word vir die doeleindes van hierdie artikel ’n kort bespreking oor die ooreenkomste
tussen rubrieke en blogs aangebied.
7. Rubrieke en blogs – druk- en digimedia
Scherlen het in 2008 die groeiende getal blogs ondersoek en bevind dat ’n duidelike aantal
ooreenkomste tussen rubrieke en blogs bestaan (2008:85–6): 1) albei het gewoonlik ’n
persoonlike stem of enkele uitgangspunt; 2) dit bevat gewoonlik ’n mening en/of ontleding;
3) dit kan ’n substantiewe leserstal hê; en 4) dit kan slegte óf goeie eienskappe van die
joernalistiek vertoon (Scherlen 2008:85–6).
Hy het egter ook bevind dat blogs op “interessante maniere” van die tradisionele koerantof tydskrifrubriek verskil. Blogs word gewoonlik meer “informeel” geskryf, terwyl rubrieke
gewoonlik ’n meer gepoleerde styl het. Blogs volg in ’n omgekeerde chronologie, van jonk
na oud, met vorige blogs wat in ’n aaneengeskakelde argief georganiseerd geargiveer word.
Rubrieke, daarenteen, word gewoonlik nie so direk aan vorige onderwerpe geskakel nie.
Rubrieke het egter redaksionele filters, terwyl bloggers outonoom sonder enige redaksionele
oorsig werk. Scherlen gee toe dat sommige blogs wat deur verenigings en publikasies
ondersteun word, wel redaksionele oorsig het. Volgens hom is die laaste kenmerk van die
verskil tussen rubrieke en blogs dat blogs oop toegang het en lesers uitnooi vir ’n bespreking
en kommentaar, terwyl rubrieke tradisioneel deel van ’n opset is waarvoor geld betaal word
deur óf ’n subskripsie óf ’n kontantaankoop, en waar die enigste manier waarop die leser
kan reageer, ’n brief aan die redakteur is. Hy skryf egter dat ook dit aan die verander is en
dat van die kenmerke wat toegeskryf word aan blogs ook toegepas kan word op rubrieke,
en dat die respek wat tradisioneel aan ’n rubriek geheg was, toenemend ook vir blogs geld
(Scherlen 2008:85–6).
Martinez Strandring skryf dat blogs eksponensieel momentum kry. Die onmiddellikheid van
nuus en mening in sulke “publieke joernale” het die “veld gelykgemaak” tussen professionele
rubriekskrywers en “avocationists” of stokperdjieskrywers (2013:229).
Arianna Huffington, ’n suksesvolle rubriekskrywer, het die blogosfeer getransformeer met
die stigting in 2005 van een van die suksesvolste digimediapublikasies, die Huffington Post
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(www.huffingtonpost.com; kortweg HuffPost) wat as blog- en nuuswebwerf meer as 750
medewerkers het (Martinez Strandring 2013:229).
Vir Huffington is daar ses reëls vir druk- en digimedia, en dus tradisionele rubrieke en blogs.
Die eerste is dat dit nie “either/or” is nie – dit is vir haar irrelevant. Vir haar het druk- en
digimedia ’n gesamentlike toekoms.
Huffington se tweede reël is om nie ’n koopsom vir die aanlyn produk te vra nie – “buiten as
dit pornografie of sport of finansiële dienste is, moenie eens daaraan dink om geld te vra nie”
(Martinez Strandring 2013:230). Vir haar is advertensies die aanlyn bron van inkomste.
Die derde element is dat aanlyn lesers anders is as “jou pa se generasie”: hulle wil betrokke
wees en deel van ’n verhouding. Terselfdertyd, sê Huffington, is dit belangrik dat die aanlyn
materiaal gemodereer word sodat dit nie deur trolle (“internet-terroriste”) oorgeneem word nie.
Huffington meen die terugvoer van die aanlyn gemeenskap is uiters belangrik: “You make a
mistake in your post and it’s going to be caught within seven seconds” (Martinez Strandring
2013:231).
Haar vierde reël is dat gebruikers toenemend hul nuus en kommentaar onmiddellik wil
hê. HuffPost se 750 bloggers het elk ’n kode en hulle kan dadelik reageer met 24/7-nuus
en kommentaar.
Haar vyfde reël is dat bloggers hul onafhanklikheid moet behou: “Don’t fall into the access
trap” (Martinez Strandring 2013:232). Sy bedoel daarmee ook dat skrywers hul kritiese
ingesteldheid moet behou. “The greatest value of the blogosphere for me is the fact that you
have people who are not trading on access. A lot of them have no access at all, but that can
be an advantage” (Martinez Strandring 2013:233).
Huffington se sesde reël is die onderskeidende faktore tussen die blogosfeer en
hoofstroommedia. Sy meen drukmedia ly aan aandag-afleibaarheidsindroom (AAS) deur oor
een storie te skryf en dan aan te beweeg. Sy meen dat as jy nie op die storie bly nie, kan dit nie
deur die “statiese geraas” breek nie. Daarteenoor ly digimedia aan obsessiewe kompulsiewe
sindroom (OKS) deur “nie ’n storie te los nie” (Martinez Strandring 2013:233). Maar, meen
sy, saam kan druk- en digimedia met hul onderskeie AAS en OKS “crazy effective” wees
(Martinez Strandring 2013:235).
8. Merkers vir “rubriekmaak”
Volgens Cillié, Van Reenen se kollega en tydgenoot en later voorsitter van Naspers, het Rykie
van Reenen ’n “onfeilbare styl” gehad (Malan 2003:4). ’n Mens kan tot die slotsom kom dat dit
die somtotaal was van ’n unieke talent vir die woord, gepaard met die toepassing en dissipline
van skryf wat daagliks beoefen is.
Daar is gesê dat Van Reenen se standaard van rubriekskryf “weergaloos” was, soos in ’n
hoofartikel met Van Reenen se dood (“Rykie van Reenen” 2003:14). Die skrywer daarvan het
gemeen “[e]nige jong Afrikaanse joernalis sal vandag by die lees van haar bundel rubrieke
[...] perkeloos baat vind; sommige kundiges beweer nie verniet nie jy kan nie goed skryf as jy
nie goeie skrywers lees nie”. Die rubriekskrywer Madeleine van Biljon, ’n tydgenoot van Van
Reenen, het ook gesê haar rubrieke bly voorbeelde “wat sowel voornemende as praktiserende
rubriekskrywers met vrug kan lees” (2003:5), omdat daar soveel uit Van Reenen se werk
geleer kon word.
Retief-Meiring (2003a:8) het op haar beurt gemeen Van Reenen se korpus werk stel
’n standaard
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wat in die joernalistieke wêreld sekerlik gesorg het dat ’n Afrikaanse
rubriekskrywer in dieselfde kader genoem kan word as die wêreld se grotes.
In die groot tradisie wat reeds in die sestiende eeu deur die vader van
rubriekskrywers, Montaigne, gestel is, het Rykie wel geweet “lig” skryf, is die
beste manier van kommunikasie. Ook het sy in die tradisie van H.L. Mencken,
die ou rubriekestrydros, maar heeltemal ontdaan van bitsigheid, ’n gesonde
klas sinisme aan vertoon, fieterjasies en skynheiligheid gehad.
Retief-Meiring (2003a:8) vergelyk Van Reenen ook met Ernest Hemingway, “omdat sy oor
daardie noodsaaklike talent beskik het om ’n eie styl te ontwikkel”. Cilliers (2009) het gemeen
Van Reenen het “’n bepaalde standaard daargestel vir Afrikaanse rubriekskrywers – dit ly
geen twyfel nie”. “Om alles en enigiets aan te spreek vanuit ’n bepaalde eties-morele blikhoek
is ’n baie belangrike bydrae tot die joernalistiek. En veral tot die skrywe van ’n rubriek.”
Breytenbach (2009), as lid van ’n latere generasie joernaliste en ook uitgewer, het gemeen
as skrywer had Van Reenen “’n absoluut unieke ‘stem’”. Inderdaad: “Haar rubrieke is van die
beste wat tot op datum in Afrikaans geskryf is.” Vir Retief-Meiring (2009) leef Van Reenen
se werk voort in haar rubrieke, “net soos dié van Mencken en Montaigne se grootste werk
voortleef in hul rubrieke”. Vir haar het Van Reenen se werk “kultuurskatte” geword.
Om dus die vraag aan die begin van hierdie artikel te beantwoord: Kan hedendaagse blogrubriekskrywers leer uit die oeuvre van Van Reenen en wat as klassieke stylelemente van
rubriekskryf beskou kan word?
Uit die voorgaande bespreking van die algemene kenmerke van rubrieke asook die voorbeelde
uit Van Reenen se werk, kan die volgende tipiese stylelemente in ’n Van Reenen-rubriek
geïdentifiseer word:
1. Sy het ’n eie stem gehad. Die “ek” – die eie persoonlikheid – moet egter nie neerslag
vind in ’n opvallende “ekkerigheid” nie, maar gaan om die gedeelde ervaring en
leefwêreld waarmee die leser kan identifiseer.
2. Van Reenen het taal uitnemend beheers en kon daarom onortodoks daarmee omgaan
in verskillende registers en style; van ’n gemoedelike aanslag, maar tog afgewissel met
’n sekere gevatheid of selfs geniepsigheid, gepaard met ’n essensiële sin vir humor en
begrip vir die mens, in al sy patos, sy broosheid en sy boosheid.
3. Sy het eweneens ’n onortodokse aanslag gehad wat betref haar omgang met
onderwerpe om enige gegewe ’n onderwerp vir ’n rubriek te maak, van melkkos as
aandete tot ’n vyf uur lange onderhoud met Biko.
4. Van Reenen het sonder om doekies om te draai, geskryf, en hoewel reguit, was die trant
ook “lig”, met aktuele onderwerpe met pit aangebied sodat dit nie alleen verteerbaar is
nie, maar ook hoogs leesbaar.
5. Haar wye belesenheid danksy haar wye belangstellingsveld het vir haar ’n omvangryke
verwysingsveld gegee, met die gevolg dat sy met gesag oor vele onderwerpe kon
skryf.
6. Sy het aktivistiese standpunte ingeneem.
7. Haar rubrieke was soms selfs profeties soos wat sy sekere politieke sotlikhede van die
dag uitgewys het.
8. Sy kon krities stelling inneem sonder om haar lesers te vervreem.
9. Sy was ’n meester van die onderbeklemtoning.
10. Laastens: sy het ’n geweldig hoë standaard aan haarself en haar werk gestel.
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Opsommend kan ’n mens sê dat Van Reenen, in die woorde van ’n vroeër aanhaling, wél ’n
vinger op die pols van haar gehoor gehad het en ’n “kulturele diagnose” van haar samelewing
kon maak.
Haar gevatheid, gepaard met haar sweepslag-trefkrag, het van haar ’n alchemis van die
Afrikaanse woord gemaak en daarmee die joernalistieke genre van rubriekskryf in Afrikaans
gelykgestel met die beste in die wêreld se “groot tale”. Met haar korpus werk het sy ’n
standaard gestel wat ’n Afrikaanse rubriekskrywer in dieselfde klas as “die wêreld se grotes”
geplaas het. Inderdaad: Rykie van Reenen het ’n jong taal deur haar rubrieke met oorgawe
laat dans. Veel meer: laat tango, twist én tiekiedraai. Moontlik kan sy selfs as rubriek-poolster
’n jonger blogger-generasie rubriekskrywers inspireer om in die 21ste eeu Afrikaans nie net te
laat tango, twist en tiekiedraai nie, maar ook te laat rock en rieldans, te laat kwaito en kwêla,
te laat two-step en ... ja, selfs te laat twerk.
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2
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Paul Ricoeur se begrip van transendensie met
betrekking tot tyd en narratief
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Opsomming
Paul Ricoeur se verstaan van die narratiewe struktuur van menslike “tydlikheid” bevat ’n
dialektiese begrip van die transendensie van tyd, ’n begrip wat meer inhou as die gebruiklike
tweedeligheid van transendensie en immanensie. Hierdie begrip van narratiewe tydlikheid
behels ’n dialektiek tussen (1) narratiwiteit as die voorwaarde vir die vaslegging van die
transendensie van tyd in menslike tydlikheid en (2) die transendensie, of onnaspeurbaarheid,
van tyd as ’n transendentale voorwaarde vir die narratiewe struktuur van menslike tydlikheid.
Met ander woorde: sonder narratief sou dit nie vir ons moontlik gewees het om die
transendensie van tyd om te sit in menslike ervaring nie, maar wederkerig as dit nie was vir die
transendensie van tyd wat ons ervaring deurentyd deurkruis nie, sou ons tydlike bestaan nie ’n
narratiewe struktuur ontwikkel het nie. Op hiérdie manier kom die betekenis van die narratiewe
funksie tot vervulling eers wanneer dit ’n voorwaarde vir tydlike bestaan word. Maar hierdie
“vervulde betekenis” van die narratiewe funksie berus op hierdie spesifieke dialektiek van die
transendensie van tyd.
Kernwoorde: dialektiek; narratief; Paul Ricoeur; transendensie; tyd
Abstract
Paul Ricoeur’s notion of transcendence in relation to time and narrative
Ricoeur’s understanding of the narrative structure of human temporality involves a dialectical
notion of the transcendence of time, a notion beyond customary dichotomies between
transcendence and immanence. For example, Wessel Stoker indicates that transcendence
does not have to be understood only in a simplified opposition to immanence. Stoker (2012:3–
23) identifies four types of transcendence, namely (1) immanent transcendence – where the
absolute (God) and human beings are directly connected and where the absolute is experienced
in and through mundane reality; (2) radical transcendence – where the absolute is the wholly
other and thus sharply distinguished from mundane reality; (3) radical immanence – where
the absolute is no longer sought outside mundane reality; and (4) transcendence as alterity –
which rejects the opposition between transcendence and immanence and therefore the wholly
other can appear in every other.
It is for such a complex understanding of transcendence in regard to Ricoeur’s notion of time
and narrative that we argue here. More specifically, that Ricoeur’s notion of narrative temporality
entails a dialectic between (1) narrativity as the condition of capturing the transcendence of
time in human temporality on the one hand, and (2) the transcendence or inscrutability of time
as the transcendental condition for the narrative structure of human temporality on the other
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hand. In other words: without narrative we would not be able to transmute the transcendence
of time, i.e. what Ricoeur (1988:261) aptly calls “the totality that is made and unmade across
the exchanges between coming-towards, having-been, and being present” into the sense of
human temporality. But, reciprocally, if it were not for this transcendence of time criss-crossing
our experience, our temporal being would not take on the narrative structure, which it does in a
transcendental way. Thus the narrative function attains its full meaning only when it becomes
a condition of temporal existence; in other words, narrated time is the time of our temporal
being. But this “full meaning” of the narrative function, we wish to argue, hinges on this specific
dialectic of the transcendence of time.
To elucidate this dialectic we first clarify Ricoeur’s understanding of time, as well as the relation
between narrativity and temporality; and then, secondly, we indicate the vital link between
narrative, language and time in his thought. In the last part we argue that this dialectic is
embedded in the transcendental imagination and in the self-transcendence of language (e.g.
as demonstrated in his appreciation for the semantic innovation of metaphor).
To summarise our argument: the fundamental thesis, the grand claim of Time and narrative,
is that “time becomes human to the extent that it is articulated through a narrative mode,
and narrative attains its full meaning when it becomes a condition of temporal existence”
(Ricoeur 1984:52). But: it becomes clear that there is an interplay and interdependence of the
transcendence of language on the one hand (when he speaks of the “articulation of time through
narrative”), and on the other hand the transcendence of time (when he speaks of “narrative
which attains its full meaning only as condition of the temporal”). It is a dialectic between the
transcendence of language (narrativity/poetics/metaphor) and the transcendence of time (as
inscrutable). For time to be understandable (human) it must be narrated, it must have gone
through the operation (or narrative act) of configuration (or emplotment). This configuration
is, however, also something temporal and part of the productive imagination. There is thus a
circularity here, and in both instances the transcendent aspect of both – time and narrative/
language – is not overcome but rather enhanced. This need not to be a problem and it fits in
well with Ricoeur’s broader hermeneutical project.
There is, however, an important aspect of Ricoeur’s dialectic between these poles that must
be noticed, and that is that both these “transcendences” (of time and language) are in the last
instance dependent on interpretation. Interpretation must take place for narrative time to be
“articulated” and for a narrative to get its full “meaning” in time. It is here that the importance
of Ricoeur’s contribution to our thinking about time lies. Time is always bound up within our
words and thoughts, in our productive imagination, and as such always in language. Even
with Ricoeur’s acknowledgement that within the limits of narrative, time seems to emerge
victorious from the struggle (after having been held captive in the lines of the plot), he quickly
adds that the mystery of time gives rise to the exigence to think more and speak differently
(Ricoeur 1988:274). In his dialectical view of the mutual transcendence of time and narrative
Ricoeur’s thought eclipses too simple distinctions between transcendence and immanence.
In this regard Ricoeur’s understanding of transcendence fits in with Stoker’s fourth type of
transcendence (as alterity) where the opposition between transcendence and immanence
is surpassed. This transcendence of time and narrative can, however, also be typified, in
terms of Stoker’s typology, as a reformulation of “immanent transcendence” because it is
through Ricoeur’s emphasis on metaphor and imagination that he opens up the possibility
of “experiencing” the transcendent (the inscrutability of time and the self-transcendence of
language) in the immanent (reality of time and language/narrative). Metaphoricity is “precisely
the ‘tensive’ power of language that comes alive in the crossing of ostensible opposites –
immanent-transcendence, sensible-intelligible, finite-infinite” (Kearney 2010:80).
Keywords: dialectic; narrative; Paul Ricoeur; time; transcendence
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1. Inleiding
Dit is bekend dat Ricoeur op ’n verskeidenheid maniere aandag vra vir die rol wat transendensie
speel in uiteenlopende verskynsels en velde van menslike ervaring, byvoorbeeld in ons
wilslewe, die onmisbaarheid van simbole, die aard van taal en tekste in die algemeen,
geskiedenis, herinnering, vergewing en hoop, en so meer. Hoewel dit selde om ’n eksplisiete
gebruik van die begrip transendensie gaan, gaan dit deurgaans wel om wat ons verstand
te bowe gaan, nie sonder bemiddeling deur ons benader en toegeëien kan word nie, ons
bestaan wesenlik bepaal en tog aan ons verstaansvermoë ontsnap, dít wat maak dat ons
fenomenologiese beskrywings te kort skiet en ons interpretasies ontoereikend is en vra
om voortdurende herinterpretasie.1 In al hierdie verskillende verbande word verskillende
nuanses van Ricoeur se opvatting van transendensie geïmpliseer. Dit sou ’n betekenisvolle
bydrae wees, maar ook ’n reuse-opgawe, om hierdie rykheid van nuanses te ekspliseer. Wat
ons liewer met hierdie artikel beoog, is om slegs twee geïmpliseerde nuanses, slegs twee
“transendensies” (by wyse van spreke), naamlik dié van tyd en narratief, soos dit spesifiek ’n
rol speel in daardie deel van sy oeuvre wat uitdruklik aan hierdie temas gewy is, na vore te
bring. Sodoende wil ons één gesigspunt bydra tot ’n meer omvattende verstaan van Ricoeur
se waardering van transendensie. Terselfdertyd is ons van mening dat hierdie Ricoeuriaanse
gesigspunt op transendensie – ook al is dit hier slegs toegespits op die verhouding tussen tyd
en narratiwiteit – ’n vrugbare invalshoek bied tot die breëre gesprek wat daar in die laaste jare
(veral) binne die (kontinentale) kultuur- en godsdiensfilosofie gevoer word oor postmetafisiese
herinterpretasies van transendensie en immanensie.
Die argument wat hier ontwikkel word, is dat Ricoeur se verstaan van die narratiewe struktuur
van menslike “tydlikheid” ’n dialektiese begrip van die transendensie van tyd bevat. Sy begrip
van transendensie hou met ander woorde meer in as die gebruiklike tweedeligheid van
transendensie (die gans andere, buitewêreldse, metafisiese, oneindige) en immanensie (die
wêreldse realiteit, fisiese, eindige). Stoker wys byvoorbeeld daarop dat transendensie nie net
in ’n vereenvoudigde opposisie tot immanensie verstaan hoef te word nie. Stoker (2012:3–23)
identifiseer vier tipes transendensie, naamlik (1) immanente transendensie – waar die
absolute (God) en mense direk verbind is en waar die absolute in en deur wêreldse realiteit
ervaar word; (2) radikale transendensie– waar die absolute die gans andere is en duidelik
onderskei word van die wêreldse realiteit; (3) radikale immanensie – waar die absolute nie
meer buite wêreldse realiteit gesoek word nie; en (4) transendensie as andersheid – wat die
opposisie tussen transendensie en immanensie verwerp, en daardeur kan dit wat gans anders
is, verskyn in elke geval van andersheid.2
Die spesifieke argument wat in hierdie artikel ontwikkel word, is dat Ricoeur se opvatting van
narratiewe tydlikheid ’n dialektiek behels tussen (1) narratiwiteit as die voorwaarde vir die
vaslegging van die transendensie van tyd in menslike tydlikheid en (2) die transendensie, of
onnaspeurbaarheid, van tyd as ’n transendentale voorwaarde vir die narratiewe struktuur van
menslike tydlikheid. Met ander woorde: sonder narratief sou dit nie vir ons moontlik gewees
het om die transendensie van tyd, dit is wat Ricoeur (1988:261) raak beskryf as “The totality
that is made and unmade across the exchanges between coming-towards, having-been, and
being-present”, in menslike ervaring om te sit nie. Maar, wederkerig, as dit nie was vir die
transendensie van tyd wat ons ervaring deurentyd deurkruis nie, sou ons tydlike bestaan nie ’n
narratiewe struktuur ontwikkel het nie. Op hiérdie manier kom die betekenis van die narratiewe
funksie eers tot vervulling wanneer dit ’n voorwaarde vir tydlike bestaan word. Met ander
woorde: vertelde tyd is dié tyd van ons tydlike wese. Volgens die argument wat ons ontwikkel,
berus hierdie “vervulde betekenis” van die narratiewe funksie op hierdie spesifieke dialektiek
van die transendensie van tyd. As sodanig kan Ricoeur se verstaan van die transendensie(s)
van tyd en narratiwiteit geïnterpreteer word as ’n voorbeeld van wat Stoker onderskei as die
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vierde tipe, te wete transendensie as andersheid, terwyl die dialektiek sterk trekke van die
eerste en tweede tipes vertoon.
Om lig te werp op hierdie dialektiek sal ons ten eerste Ricoeur se verstaan van tyd verhelder.
Tweedens sal die deuslaggewende skakel tussen narratief, taal en tyd in sy denke aangetoon
word. In die laaste afdeling sal ons aanvoer dat hierdie dialektiek in die transendentale
verbeelding en in die selftransendensie van taal (byvoorbeeld soos gedemonstreer in sy
waardering vir die semanties-innoverende vernuf van metafoor) opgesluit is. Hiermee
word gepoog om (1) vir die Ricoeur-leser ’n spesifieke toeligting van Ricoeur se siening
van transendensie as kruispunt of wedersydse oorskryding van tyd en narratiwiteit te bied
(alhoewel dit hier om ’n beperkte scopus in Ricoeur se behandeling van tyd en narratiwiteit
gaan, kan dit vermoedelik ook lig werp op sy behandeling daarvan op ander plekke);3 (2) in
die breëre hedendaagse gesprek oor nuwe begrippe van transendensie ’n voorbeeld te bied
van ’n genuanseerde verstaan van Stoker se vierde tipe transendensie en selfs te illustreer
dat tipes een, twee en vier uit verskillende perspektiewe aanvullend is tot mekaar, of nie strak
onderskeibaar is nie en eerder ’n dialektiek vertoon.
2. Ricoeur se begrip van tyd
Die algemeenste filosofiese vraag oor tyd kan soos volg geformuleer word: Is tyd ’n
onafhanklike eienskap van die realiteit of is dit bloot ’n aanblik van ons ervaring? Sodra ons
tyd as ’n onafhanklike eienskap van die realiteit afsonder, ontkoppel ons dit van ons eie
innerlike ervaring daarvan – “van die weefstof van ons eie worstelings met sterflikheid en die
soeke na bestaansbetekenis” (Muldoon 2006:6; ons vertaling, soos ook elders). Die gevolg
is dat kosmiese tyd (wetenskaplike tyd; tyd as onafhanklike eienskap van die realiteit, as
maatstaf) nie ons intuïsies oor die verloop en betekenis van tyd (“sterflike tyd”) bevredig nie.4
Daar is, met ander woorde, ’n oorweldigende intuïsie dat sterflike tyd sterker is as ons logiese
verklaring daarvan in meetbare terme.5 Kan hierdie gaping tussen kosmiese tyd en sterflike
tyd verklaar of oorbrug word?
Ricoeur ontwikkel en verhelder sy begrip van tyd in antwoord op hierdie grondliggende, of
algemene, vraag wat hy in die werk van Augustinus, Aristoteles, Husserl, Kant en Heidegger
identifiseer. Volgens Ricoeur getuig hierdie skrywers se werk van ’n onoorbrugbare gaping
tussen sterflike tyd en kosmiese tyd. Die antwoord lê vir hom opgesluit in die bemiddelende
rol wat die narratiewe funksie speel. Narratief slaag daarin om tegelykertyd die paradokse
van tyd (tyd as “statiese”, wetenskaplike konsep, en die intuïtiewe verstaan van tyd as ’n
vlietende, betekenisvolle, onmeetbare verskynsel) te behou en die grondslag van ’n (poëtiese)
ontknoping van die raaisel van tyd te wees.
Wanneer Ricoeur die bemiddelende funksie van tyd ’n “poëtika” noem, sinspeel hy op die
oorspronklike etimologie van poēsis as ’n aktiewe betekenisskepping soos wat Aristoteles
dit verstaan het (’n breë, generiese, begrip van betekenisskepping waarvan digkuns net
’n onderdeel is). Ricoeur (1979:33) voer aan dat die vertel van stories en die skryf van
geskiedenis dit vir ons moontlik maak om ons chaotiese ervaring van die verloop van tyd te
fatsoeneer. Sy bekende tese, en die vernaamste aanspraak van Time and narrative, is dat
die narratiewe funksie tot vervulling kom eers wanneer dit ’n voorwaarde vir tydlike bestaan
word; dat die narratiewe funksie dié tyd van ons tydlikebestaan is.6 Ricoeur veronderstel dus
’n wisselwerking tussen narratiwiteit en tydlikheid: “[T]he common feature of human existence
[...] is its temporal character. Everything that is recounted occurs in time, takes time, unfolds
temporally; and what unfolds in time can be recounted” (Ricoeur 1991b:2). Op hierdie manier lê
Ricoeur ’n verband tussen narratief/taal en tyd, ’n verband wat deurslaggewend is vir sy begrip
van die verhouding tussen tyd en transendensie. Hierdie stelling word binnekort verhelder.
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Volgens Ricoeur se perspektief bestaan daar dus een modus van tyd wat voldoende rekening
hou met kosmiese tyd én sterflike tyd, die modus van tyd wat voortspruit uit die “wie” wat
tyd ervaar. Hierdie “derde tyd”, wat hy ook menslike tyd7 noem, “ontstaan op die plek waar
menslike eindigheid en taal mekaar deurkruis, of, meer spesifiek, waar taal as vertelling daardie
eindigheid omsit deur dit te veredel met verskillende betekenisvlakke” (Muldoon 2006:29). Of,
om Ricoeur aan te haal in ’n onderhoud met Kearney:
[S]odra ons ons bestaan begryp as [...] sterflike tyd, is ons alreeds besig met ’n
soort privaat narratiwiteit of geskiedenis; sodra die individu gekonfronteer word
met die eindige grense van sy bestaan, word hy verplig om homself te herroep
en om tyd sy eie te maak. (2004:130)
Menslike tyd, of “derde” tyd, is volgens Ricoeur talige tyd – die unieke tyd en vermoë om ’n
storie of ’n geskiedenis (wat menslike ervaring van tyd oordink en organiseer) te herroep en
te vertel. Hierdie talige tyd, die herroep van bestaan, die vertel van iemand (sterflik) se storie,
is volgens hom die manier waarop “menslike” tyd voortgebring word.8Menslike tyd is dus taal
as vertelling of narratiewe tyd. Gedurende ’n vertelling word kosmiese tyd getranskribeer
deur die lewe van ’n (sterflike) menslike lewe waarin narratiewe tyd die aangewese middel
tot selfverstaan is. Met ander woorde, die vertel van ’n storie kan kosmiese tyd omsit in ’n
besonder menslike tyd wat nie reduseerbaar is tot kosmiese tyd nie. Narratief organiseer taal
op ’n manier om menslike ervaring van tyd te weerspieël – tyd word menslik vir sover dit deur
’n narratiewe modus geartikuleer word.
Ricoeur voer verder aan dat ons gebore word in ’n horison van betekenis wat reeds teenwoordig
is; ons bevind ons altyd alreeds in ’n lewenswêreld (om Husserliaanse terminologie te gebruik),
nie net in ’n wêreld nie. Eweneens word ons ook altyd alreeds letterlik die onderwerp van
en deur diskoerse wat ons nie self geskep het nie. Begrip (ook die begrip van tyd) word
altyd bemiddel deur tekens, simbole, teks en diskoers. Ons rekonstrueer en rekonfigureer
ons ervarings van die handelinge tussen “coming-towards, having-been and being present”
deurgaans deur middel van ’n aanhoudende interaksie tussen – en wedersydse inwerking
van – aksies en taal – die “poetics of action”. Hierdie rekonstruksies help ons om onsself
in die wêreld te oriënteer en dit word aangevuur deur die interaksies tussen verbeelding en
taal. Deur die werking van poēsis kom aksies en taal bymekaar om die “nog nie” en die
“moontlike” bloot te lê (Ricoeur 1991a:490). Die poēsis sou betekenisloos gewees het sonder
die voorafgaande onderdompeling in lewensaksies – vandaar die aanvoelbare verloop van
tyd. Die implikasie hiervan is dat ons die betekenis van tyd nooit “klaargemaak” in ons ervaring
teëkom nie, maar eerder: “om ons ervaring van ons aksies in uitdrukkings om te sit, is om
terselfdertyd ons ervaring van tyd te organiseer omdat aksies tydlik is” (Muldoon 2006:186).
Hoe vervorm die vertel van ’n storie die transendensie van tyd tot menslike tyd (wat nie
reduseerbaar is tot kosmiese tyd nie)?
Ons gewone ervaring van tyd, in ons daaglikse optrede en lyding, word gefatsoeneer wanneer
dit die vorm van ’n narratief aanneem. Dit geskied deurdat ons aksies en lyding in stories
beraam word, vir onsself verstaanbaar word deur ’n plek en patroon binne ’n raamwerk te vind.9
Met ander woorde, beraming (Ricoeur beskryf dit as “konfigurasie”) tree op as bemiddelaar
tussen dit wat narratief voorafgaan en dit wat narratief volg deur insidente/aksies te omskep
in stories; bring verstaanbaarheid voort uit toevalligheid; fatsoeneer op ’n kreatiewe manier ’n
verstaanbare geheel.
Vir Ricoeur (1984:67) kombineer beraming twee tydlikedimensies: (1) die episodiese
(chronologiese) dimensie wat daartoe lei dat gebeure liniêr in ’n narratief in tyd voorgestel
word, en (2) die konfigurasionele (niechronologiese) dimensie wat gebeure tot ’n geheel
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saambind. Hierdie saambinding vind plaas as ’n denkhandeling wat die “komplot” (wat beraam
is) na een “gedagte” (punt/tema) vertaal, en het te make met oordeel. Die gestaltevormende
dimensie stel tydlikeeienskappe ten toon wat die episodiese dimensie kan opponeer omdat
die “korrelasie tussen gedagte en komplot” die “toe” en “en toe” van opeenvolging voorafgaan.
Die tyd van die komplot/tema/gedagte is die narratiewe tyd wat as bemiddelaar optree tussen
die episodiese en gestaltevormende aspekte. Beraming (die beslissende eienskap van
narratief) verwesenlik dit deur die oneindigheid van opeenvolging te beklee met ’n gevoel
van eindigheid. Sodoende word natuurlike tydsorde – die “pyl van tyd” – omgekeer (Ricoeur
1984:66–7).
Ricoeur handhaaf die opvatting van menslike tyd as taal-as-vertelling deurgaans. Die kreatiewe
daad van vertelling (konfigurasie) is in die eerste plek ’n talige aktiwiteit wat sy eie verbale tyd
voortbring. Met die lees van hierdie vertelling vind ’n herkonfigurasie van ’n vorige konfigurasie
van die tydlikeeienskappe wat dade omsluit het, plaas. Anders gestel, tyd wórd “menslik” in
die mate waartoe dit georganiseer word volgens die narratiewe wyse.10 Ricoeur ontken dus
die bestaan van “enige ervaring wat nie (al)reeds die vrug van narratiewe aktiwiteit is nie”,
met die gevolg dat “daar geen denke oor tyd sonder narratiewe tyd kan wees nie” (Ricoeur
1988:241). Die sterk verband tussen tyd, narratief en taal is dus onmiskenbaar.
3. Die verband tussen tyd, narratief en taal
3.1 Narratief as ’n “derde tyd”
Ricoeur se “derde tyd” vervang nie kosmiese of sterflike tyd nie, maar voorsien ’n
ontmoetingsplek vir die twee – dit is waar geleefde tyd en objektiewe tyd (mekaar) ontmoet
sonder om die een of die ander te wees. Ricoeur noem dit historiese tyd – ’n hibridiese tyd
(wat voortkom uit die samevloeiing van die fenomenologiese perspektief en die gewone
tydsperspektief op tyd). Die derde tyd is “[nóg] ’n fragment van sterretyd nóg ’n eenvoudige
verheerliking van die gemeenskaplike dimensies van die tyd van persoonlike geheue” (Ricoeur
1988:122). Die deurdringing en “besoedeling” van die een deur die ander word teweeg gebring
deur die samevloeiing van ’n suiwer fenomenologiese opvatting en historiografiese prosesse.
Dit kan soos volg verduidelik word: Ricoeur voer aan dat geskiedenis, in die ruimste sin van
“die oorvertel van die storie/stories” historiese tyd, hierdie “derde tyd”, stig. Volgens Ricoeur
word dit byvoorbeeld deur drie weerspieëlende instrumente gedoen, te wete: kalenders, die
opeenvolging van geslagte en spore. Al drie instrumente bring hierdie “derde tyd” tot stand deur
geleefde tyd in kosmiese tyd te graveer.11 Sy betoog is met ander woorde dat die vertellings
wat historiese gebruike voortbring – trouens alle deurkruisings van taal en aksie, die “poetics
of action” – tyd herkonfigureer, omdat sterflike tyd en kosmiese tyd “vermeng” word.12
Hierdie “derde tyd” het gevolglik te doen met die historiografiese handelswyses (wat getuig
van “gewone tyd”) wat Ricoeur in besonderhede beskryf, en die interpretasie (of beraming) van
hierdie spore deur die historikus (wat getuig van “fenomenologiese tyd”). Hierdie interpretasie
en geskiedskrywing, wat dien as model vir die breër produktiwiteit van die “poetics of action”,
behels die beramingsdaad as deel van die produktiewe verbeelding en oordeel. In hierdie sin
is narratiewe tyd gesetel aan die “subjektiewe” of “menslike ervaring”-kant van tyd, eerder as
aan die gewone-tyd-kant van die gaping.
Ricoeur bepleit egter nie ’n “suiwer fenomenologiese tyd” nie. Volgens hom begin die
grondliggende aard van menslike ervaring van tyd nie by intuïsie (soos volgens Bergson)
of deur die fenomenologie van innerlike tydsbewussyn (soos volgens Husserl) nie, maar
by narratief. Kosmiese en sterflike tyd ontmoet in narratiewe tyd, wanneer ’n storie deur ’n
verteller vertel word. Met ander woorde, tyd as blote verandering roep sy kontrapunt op en
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in die oorsaaklike ordening van die natuur “is die teenwoordigheid van ’n self ’n ingryping
in die hede. Die afwesigheid van ’n self impliseer die afwesigheid van tyd as sodanig. Die
self, verstaan as menslike aandag aan die hede, skep tyd en wen tyd” (Muldoon 2006:231).
Narratiewe tyd kan dus in hierdie persoonlike en “teenwoordige” sin “derde tyd” genoem word.
Maar dit beteken ook dat toegang tot en begrip van die ander twee tipes tyd nie verkry kan
word sonder narratief nie, en derhalwe ook nie sonder taal nie. Volgens Ricoeur (1988:241)
kan daar “geen gedagte oor tyd wees sonder vertelde tyd nie”. Sy opvatting van narratiewe tyd
is dus gesetel in sy ganse hermeneutiek van diskoers, wat ’n sekere begrip van transendensie
(saam met die beslissende rol van verbeelding en semantiese vernuwing) meebring.
3.2 Verbeelding en die transendensie van tyd
Vir Ricoeur bied narratiewe tyd “’n beperkte, maar lewensvatbare ‘poëtiese’ reaksie op die
raaisels, doodloopstrate en paradokse” van tydlikeervaring. Dit is ’n minder ambisieuse,
maar meer bevredigende antwoord as, byvoorbeeld, Husserl se fenomenologie van innerlike
tydsbewussyn. Wanneer Ricoeur die daad van narratiewe konfigurasie begrond in die
transendentale werking van die menslike verbeelding, doen hy, na sy mening, ’n belangrike
stap wat verder gaan as Husserl se bekende ontleding van die samestelling van innerlike
tydsbewussyn. Die konfigurasiedaad bestaan uit “[die] ‘samevatting’ [...] [van] die gebeurtenisse
in die storie”, ’n daad wat hy beskou as ooreenkomstig tot, of selfs ’n herformulering van, die
Kantiaanse opvatting van transendentale oordeel. Ricoeur stel dit soos volg:
[V]olgens Kant is die transendentale betekenis van oordeel ... intuïtiewe
veelvuldigheid wat onder die bewind van ’n konsep gestel word [...] Die
beramingsdaad het ’n soortgelyke funksie aangesien dit ’n konfigurasie uit ’n
opeenvolging distilleer. (Ricoeur 1984:66)
Die tydlikheidvan hierdie konfigurasiedaad kan nie, volgens Ricoeur, gegrond wees op ’n
nietydlike transendentale proses (soos wat die geval by Husserl blyk te wees) nie. Dit is
eerder gegrond op die verbeelding as ’n transendentale vermoë van die bewussyn: “[D]ie
voortbrengende verbeelding se grondliggende funksie is sintese. Begrip en intuïsie word deur
hierdie verbeelding gekoppel deur sinteses wat tegelyk intellektueel en intuïtief is” (Ricoeur
1984:68).
Gedurende Husserl se ontleding, of “hyletika”, van die konstituering van innerlike tydsbewussyn
moet hy hom wend tot ’n groot verskeidenheid metafore (sy grondmetafoor is “vloei”) wat
veronderstel is om die “absolute vloei van bewussyn [wat] tyd konstitueer” te verwoord. Maar
volgens Ricoeur ontbloot hierdie onafwendbare skuif na metaforiese taalgebruik (onafwendbaar,
omdat dit die enigste geldige taal is vir die projek om terug te keer na die oorsprong) ’n ander
insig met betrekking tot die oorsprong van tyd en bewussyn, ’n insig wat Husserl nie voorsien
het nie. Hierdie insig kan soos volg geformuleer word: “Die gebruik van metafoor is gevolglik
die eerste teken van die konstituerende bewussyn se mislukte heerskappy oor bewussyn
wat op hierdie manier gekonstitueer word” (Ricoeur 1988:267). Bowendien wil Ricoeur by
Husserl weet “[of] dit bewussyn is wat die vloei konstrueer, en of dit die vloei is wat bewussyn
konstrueer?” (Ricoeur 1988:268). Om verleentheid te voorkom erken Husserl uiteindelik dat,
alhoewel dit verrassend of selfs teenstrydig mag klink, “die vloei van bewussyn [...] sy eie
eenheid [konstitueer]” (Ricoeur 1988:268). Deur te wys op die transendentale, sintetiserende
funksie van die verbeelding, verbind Ricoeur hom tot die dialektiese opvatting dat die vloei
bewussyn konstitueer deur sigself te konstitueer! Hierdie transendentale funksie van die
verbeelding met betrekking tot die konstituering van tyd-bewussyn, wat tegelyk ons bewussyn
van tyd en die tyd van ons bewussyn is, en wat volgens Ricoeur die weg baan vir ’n begrip van
tyd wat hermeneuties, eerder as fenomenologies, is, is belangrik vir ons bespreking.13
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Alhoewel Chamberlain (1998:12) van mening is dat Ricoeur se voorstel in hierdie verband
in wese neerkom op “’n transendentale argument vir die konfigurasiedaad wat dit moontlik
maak om tyd as/en narratief te ervaar”, kan Ricoeur se projek ook op ’n ander manier
verstaan word. Ons voer aan dat narratiwiteit, volgens Ricoeur, gegrond is in narratiwiteit
wat weer gegrond is in narratiwiteit (ens.). Hierdie “laaste” narratiwiteit is nie ’n nietydlike,
transendentale narratiwiteit nie; dit is eerder deel van ’n voortgaande hermeneutiese sirkel wat
gegrond is in die produktiewe verbeelding as ’n transendentale vermoë van die bewussyn. Op
dié manier is die “poetics of imagination”, om die titel van een van Richard Kearney se boeke
te gebruik, volgens Ricoeur ’n transendentale vermoë van die bewussyn. En as sulks is dit die
transendentale voorwaarde vir ons vermoë om die konstituerende vloei van tyd om te sit in
narratief, en dus menslike tyd.
Die tydlikheid van die konfigurasiedaad is nie, volgens Ricoeur, búite tyd gegrond nie. Dit
is ook nie gegrond in “’n atemporale transendentale werking nie” (Chamberlain 1998:12)
Die konstituering van die tydlikheid van die mimetiese konfigurasieproses by Ricoeur se
ontleding van narratiewe tyd moet eerder hermeneuties belig word. Die tydlikheid van die
konfigurasiedaad is gebaseer op die narratiewe tyd van die produktiewe verbeelding (as ’n
transendentale vermoë). Die poēsis van die beraming is tydlik, dit is deel van die verbeelding
se kreatiewe proses (en tyd), wat altyd ingebed is in tradisie en taal. Alhoewel tyd nie sonder
verbeelding omgesit kan word in narratief nie, is die verbeelding self ook tydlik – dit staan
tegelyk aan die oorsprong en aan die voleinding van die hermeneutiese sirkel. Enersyds
is narratiwiteit die voorwaarde vir die vasvang van die transendensie van tyd in menslike
tydlikheid – die konfigurasiedaad (beraming) maak narratiewe tyd (as “derde tyd”) moontlik
– en andersyds bly tyd (die tydlikheid van beraming) die transendentale voorwaarde vir
die narratiewe struktuur van menslike tydlikheid. Volgens Ricoeur is beide pole van hierdie
dialektiek afhanklik van die produktiewe verbeelding wat, par excellence, tot uitdrukking kom
in sy hermeneutiek van taal as diskoers.14
3.3 Die ondeurgrondelikheid van tyd
Ricoeur se begrip van narratiewe tyd dui op ’n lang filosofiese skuif vanaf ’n uitsluitlik
metafisiese spekulasie oor tyd na die huidige hermeneutiese interpretasie van die verskillende
wyses waarop dit tot uitdrukking kom. Die gevolg van hierdie hermeneutiese herformulering
is dat die oorspronklike vraag na die aard van tyd in ’n sekere sin onbeantwoord bly. Anders
gestel: wanneer Ricoeur wegbeweeg vanaf die ou metafisiese vraag oor wát tyd ís, na wié
tyd (persoonlik en kollektief) erváár, word die wat-vraag net gedeeltelik, en deur middel van
veelvuldige narratiewe, beantwoord.15 Ricoeur se antwoord op die vraag na ’n verklaring vir
ons gebruik om deurgaans na die drie tye (verlede tyd, teenwoordige tyd en toekomstige
tyd) te verwys, dien as goeie voorbeeld in hierdie verband: volgens hom is daar veelvuldige
beramings vir dieselfde verloop van gebeure, en dit word altyd geartikuleer in terme van
versplinterde tydlikhede. Die idee van beraming “gee voorkeur aan die meervoud [veelvuldige
beramings] ten koste van die kollektiewe enkelvoud wanneer dit kom by die herkonfigurasie
van tyd” (Muldoon 2006:226). Op dié manier is daar geen veelvormige eenheid van tyd nie:
“Daar is geen beraming der beramings wat daarin slaag om gelyk aan die idee van een
mensdom en een geskiedenis te wees nie” (Ricoeur 1988:259).
Hierdie veelvuldige beramings, of versplinterde tydlikhede, is ’n aanduiding van die
ondeurgrondelikheid van tyd. Alhoewel tyd dus volgens Ricoeur “menslik” is, bly dit
ondeurgrondelik. Ons beperkte vermoë om na te dink oor tyd dui op ons onvermoë om
tyd anderkant die vertakking na fenomenologie en kosmologie te verstaan. Wanneer ons
besef dat tyd “sigself openbaar as deel van ’n gekonstitueerde orde wat altyd alreeds die
werking van konstituering voorveronderstel”, weet ons dat tyd enige poging tot konstituering
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ontglip (Ricoeur 1988:261). Daar is geen redelike wyse waarop ons kan ontvlug van die
oneweredigheid tussen die tyd wat ons in ons lewens ontplooi en die tyd wat ons orals omsluit
nie. Volgens Ricoeur kan die geheimenis van tyd nie opgelos word nie, maar die poëtiese
oplossing van die hermeneutiese sirkel en die narratiewe funksie is waardevolle response:
“Die geheim van narratiwiteit se repliek tot die ondeurgrondelikheid van tyd is gesetel in die
wyse waarop narratiwiteit tot sy grense gedra word” (Ricoeur 1988:270).
Die geheimenis en ondeurgrondelikheid van tyd dui (weer eens) op die verhouding tussen
tyd en transendensie. Daar is altyd ’n teenstelling tussen menslike ervaring van tyd (selfs as
vertelde tyd) en die geheimenis van tyd as ’n verskynsel anderkant verloop, verandering en
ons eie eindigheid. Ricoeur kontrasteer byvoorbeeld Augustinus se menslike ervaring van tyd
met dit wat anderkant menslike en kosmiese tyd is, naamlik “ewigheid”, met ander woorde “die
ander tyd” – ’n aanduiding van die beperking van ons begrip van tyd. Volgens Ricoeur word
die “ander tyd” (ewigheid) negatief verstaan,
as dit wat tyd nie insluit nie, as dit wat nie tydlik is nie. In hierdie sin is daar ’n
dubbele weerspreking. Dit moet vir my moontlik wees om die eienskappe van
my ervaring van tyd te ontken ten einde hierdie ervaring as ’n tekortkoming, in
terme van dit wat dit ontken, waar te neem. Deur middel van hierdie dubbele
en wedersydse ontkenning is die ewigheid die ander van tyd [...,] versterk [dit]
die ervaring van tyd [...] (Ricoeur 1984:236)
“Tyd se ander” staan dus nie net in teenstelling tot kosmiese tyd of sterflike tyd nie – dit staan
in teenstelling tot beide. Dit is ook iets wat die begrip van narratiewe tyd oortref.
Waar die bespreking tot nou hoofsaaklik gehandel het oor die vermoë van narratief om tyd te
herfigureer, gaan dit hier oor “[die] vraag na die werklike perke van so ’n herfigurering van tyd
deur middel van narratief” (Ricoeur 1988:270). Narratief word innerlik (“aan die binnekant”)
beperk deur die eienskap van “die kuns van [storie]vertelling om sigself te oorskry tot op die
punt van uitputting in ’n poging om die ondeurgrondelike te bereik”, en uiterlik word dit beperk
deur die eienskap van die narratiewe genre wat oorloop in ander diskoersgenres wat op hul
eie manier onderneem om oor tyd te praat” (Ricoeur 1988:271). Op hierdie manier erken
Ricoeur tegelykertyd die ondeurgrondelikheid van tyd en die perke van narratief. Wanneer dit
kom by die geheimenis van tyd wat ons omsluit, is narratief beperk, trouens “dit wil voorkom
of tyd as wenner uit die stryd tree, nadat dit [tydelik] gevange gehou is deur die kontoere
van die beraming” (Ricoeur 1988:274). Die ondeurgrondelikheid van tyd lê sigself bloot in
die onvermoë van denke om tyd te dínk, ten spyte van die bemiddeling en omskakeling van
narratief. Ricoeur formuleer hierdie insig soos volg: “Denke kom hierdie mislukking tee(n) [...]
wanneer tyd ons poging tot oorheersing vryspring en aanswel aan die kant van wat, op een
of ander manier, die werklike heerser van tyd is” (Ricoeur 1988:261). Wanneer tyd ter sprake
is, is daar met ander woorde ’n surplus van betekenis (’n transendensie van die betekenis van
tyd) wat nie eers deur die narratiewe omskakeling van tyd uitgeput kan word nie.
Dit bring ons terug na die dialektiese verhouding tussen die poēsis van narratief as
die voorwaarde vir die vasvang van die transendensie van tyd aan die een kant en die
ondeurgrondelikheid van tyd wat die transendentale voorwaarde vir die narratiewe struktuur
van menslike tydlikheid bly aan die ander kant.
4. Narratief, tyd en transendensie
Die narratiewe struktuur van menslike tydlikheid, die een pool van die dialektiek, is gewortel
in die konfigurasionele werking van die verbeelding. Hierdie transendentale werking van
die verbeelding word ontsteek deur die deurgaans ontvlugtende, ondeurgrondelikheid, of
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transendensie, van tyd. “Die produktiewe verbeelding as sintetiserende funksie modelleer
die verstaankategorieë. Dit word nie bloot deur reëls beheer(s) nie, dit is [ons beklemtoning]
die generatiewe reëlmatriks” (Muldoon 2006:196). Voorts vervul die verbeelding nie sy
transendentale rol ex nihilo nie, maar altyd vanuit ’n tradisie, ’n diskoers, ’n geskiedenis
(Ricoeur 1984:68–70). Soos aangevoer, is die transendentale vermoë van die verbeelding
altyd deel van ’n hermeneutiese sirkel en nie die uiteindelike grond of oorsprong nie. Ons voer
hierna aan dat hierdie opvatting verband hou met die selftransendensie van taal.
Ricoeur se begrip van die selftransendensie van taal is goed bekend danksy, onder meer, sy
navorsing oor hermeneutiek en die menswetenskappe, tekste in die algemeen, die hermeneutiek
van diskoers en, natuurlik, metafoor. In kort, dit berus op Benveniste se aanpassing van die
Saussuriaanse (Ricoeur 1978:109–19) onderskeid tussen taal as ’n tekensisteem (of langue)
aan die een kant, waarin die woord die hoogste entiteit is en altyd na ander woorde in die
sisteem verwys, en, aan die ander kant, taal as diskoers of betekenisvolle gebeurtenis,
waarvan die kleinste deeltjie nie die woord is nie, maar die sin, die predikasiedaad waardeur
“iemand iets oor iets aan iemand sê” – met ander woorde, die gebeurtenis waarin en waardeur
die sin na iets buite sigself, anderkant taal, in die wêreld verwys. In ’n sin transendeer diskoers
sigself jeens die wêreld (Ricoeur 1978:113–4). Die ideale betekenis van die woorde wat in ’n
sin gekombineer word, is bestem vir, of gerig na, iets anders, ’n verwysing in die regte wêreld.
Ricoeur (1978:115) se formulering: “Die oomblik wanneer die wending vanaf die idealiteit van
betekenis na die realiteit van dinge voortgebring word, is die transendensie-oomblik van die
teken.” En hierdie transendensie-oomblik vind plaas wanneer ’n sin uitgespreek, geskryf of
gelees word: “Dit is op sinsvlak wat taal iets sê: onder sinsvlak sê dit hoegenaamd niks nie”
(Ricoeur 1978:115).
Diskoers, as die selftransendensie van taal, word verwesenlik deur ’n dialektiek van gebeurtenis
en betekenis volgens Ricoeur (1976:1–22). Die gebeurtenis-sy is die praat-, skryf- of leesdaad
waardeur iets anderkant taal bevestig of aangewys word; ’n verwysing word verwesenlik.
Maar hierdie gebeurtenis, as sulks, is net weens die ideale betekenis wat die woorde as
tekens aan die sin besorg, moontlik. Die sin is, as ‘t ware, “’n leemte en ’n afwesigheid wat
daarop aandring om gevul te word” (Ricoeur 1978:114). Deur middel van hierdie dialektiek van
gebeurtenis en betekenis
spring taal oor twee drumpels: die drumpel van idealiteit van betekenis, en
anderkant hierdie betekenis, die drumpel van verwysing. Oor hierdie dubbele
drumpel en deur middel van hierdie beweging van transendensie, ”beteken”
taal: dit het die realiteit beetgepak en dit druk die realiteit se greep op denke
uit. (Ricoeur 1978:112)
Volgens Ricoeur word hierdie dialektiek van betekenis en gebeurtenis op ’n sprekende wyse
ten toon gestel deur die semantiese vernuwing van metaforiese taalgebruik. In teenstelling
met tradisionele beskouings waarin metafoor verstaan word as een woord wat ’n ander woord
vervang op grond van ’n ooreenkoms of analogie, is ’n goeie metafoor, volgens Ricoeur, ’n
predikasie-insident wat die hele sin betrek.
Die volgende insig maak hierdie beskouing van metafoor uniek: die betekenis van die sin stort
ineen op die eerste vlak vanweë ’n teenstrydigheid of ongerymdheid en gevolglik kan geen
verwysing verwesenlik word nie, behalwe deur middel van ’n kreatiewe interpretasie waarin en
waardeur ’n nuwe betekenis van die sin “uitgedink” word. ’n Voorbeeld hiervan is die onthulling
van ’n voorheen verborge analogie of ’n vergesogte ooreenkoms. Op grond van hierdie nuwe
betekenis word ’n nuwe verwysing daargestel. In hierdie metaforiese verwysing word die
realiteit op ’n nuwe manier herbeskryf. As sodanig skuil daar ’n surplus van betekenis in die
metafoor wat in die toekoms op verskillende maniere geïnterpreteer en weer geïnterpreteer

205

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

kan word; om die waarheid te sê, metafoor is die sleutel wat altyd vernuwende betekenis- en
verwysingsmoontlikhede in die toekoms ontsluit. Op hierdie manier illustreer die dialektiek van
gebeurtenis (die ongerymde predikasie wat verdubbel word deur ’n nuwe interpretasiedaad)
en betekenis (die nuwe metaforiese verwysing) van kreatiewe metafoor as ‘t ware in die kleine,
maar op ’n baie grafiese wyse, hoe semantiese vernuwing in die algemeen werk; met ander
woorde, hoe taal daartoe in staat is om die betekenisse van ons ervaring van die wêreld bloot
te lê of te konstitueer.
Wat ons leer van metafoor, geld ook vir diskoers in die algemeen, teks en narratief.16
Die manier waarop Ricoeur spesifiek met die problematiek van tyd omgaan, maak dit duidelik
dat ons ervaring van die wêreld nie begrens word deur ’n beperkte stel betekenisse nie.
Wanneer dit kom by die problematiek van tyd, stel Ricoeur nie ’n spekulatiewe oplossing voor
wat op fondasiedenke berus nie; hy stel eerder ’n hermeneutiese benadering voor. In sy poging
om die filosofiese problematiek van tyd op te los, of eerder te verstaan, wend Ricoeur hom
tot ’n postfondamentele benadering waarin poēsis, metafoor en verbeelding die kern vorm. In
die proses distansieer hy hom van Kant se “dieptes van die menslike siel”. Sy verstaan van
die verbeelding is eerder gesetel in menslike diskoers. Wanneer ’n mens volgens Ricoeur die
kreatiewe vermoë van taal bestudeer, ontdek ’n mens die vermoë van taal om verskillende
aspekte van die realiteit, wat tyd insluit, te belig.
Narratief, tyd en transendensie word dus nou saamgeweef. Ricoeur is van mening dat
dieselfde vernuwende vermoë wat agter metaforiese uitsprake sit, ook verantwoordelik is vir
narratiewe konstruksies waar tydlikeeenheid vanuit diverse doelwitte/oorsake/gebeurtenisse
geskep word. Narratief en metafoor gelei die verbeelding, en die kreatiewe konfigurasiedaad
is allereers ’n talige aktiwiteit wat sy eie verbale tyd voortbring. Taal, of meer spesifiek
diskoers, skep die moontlikheid om tyd te ervaar – dit transendeer ons net soos wat tyd ons
transendeer. Vir Ricoeur is hermeneutiek “’n tipe betreuring van die hede” (Reagen 1998:100),
omdat interpretasie al is wat oorbly – selfs van die hede.
5. Gevolgtrekking
Om op te som: Time and narrative se grondtese, se vernaamste aanspraak, is dat “tyd menslik
word vir sover dit geartikuleer word deur ’n narratiewe modus, en narratief tot vervulling kom
wanneer dit ’n voorwaarde vir tydlike bestaan word” (Ricoeur 1984: 52). Máár: dit is nou
duidelik dat daar ’n wisselwerking en interafhanklikheid bestaan tussen die transendensie
van taal aan die een kant (wanneer hy praat oor die “artikulasie van tyd deur narratief”) en
die transendensie van tyd (wanneer hy praat van “narratief wat net as ’n voorwaarde van
die tydlike tot sy volle betekenis kom”). Dit is ’n dialektiek tussen die transendensie van
taal (narratiwiteit/poēsis/metafoor) en die transendensie van tyd (as ondeurgrondelik). Tyd
moet vertel word om verstaanbaar (menslik) te word; die werking (of narratiewe daad) van
konfigurasie (of beraming) moet as geleiers optree. Hierdie konfigurasie is egter ook tydlik en
deel van die produktiewe verbeelding. Ons het dus hier te make met ’n sirkelbeweging en in
beide gevalle word die transendente aspek van beide – tyd én narratief/taal – nie net oorkom
nie, maar versterk. Hierdie sirkelbeweging dui egter nie op ’n probleem nie; trouens, dit pas
goed in by Ricoeur se wyer hermeneutiese projek.
Ricoeur se dialektiek tussen hierdie twee pole bevat egter ’n belangrike aspek: beide
“transendensies” (van tyd en van taal) is in die laaste instansie afhanklik van interpretasie.
Vir narratiewe tyd om “geartikuleer” te word en vir narratief om tot volle “betekenis” te kom
in tyd, moet interpretasie plaasvind. Hier lê die belangrikheid van Ricoeur se bydrae tot ons
denke oor tyd. Tyd is altyd ingebind in ons woorde, denke, produktiewe verbeeldings, en as
sodanig, in taal. Alhoewel Ricoeur erken dat tyd binne die begrensing van narratief as wenner
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uit die stryd tree (nadat dit tydelik gevange gehou is deur die kontoere van die komplot), voeg
hy gou by dat die geheimenis van tyd aanleiding gee tot die behoefte om meer te dink en
anders te praat (Ricoeur 1988:274). Deur middel van hierdie dialektiese perspektief op die
wederkerige transendensie van tyd en narratief oorskadu Ricoeur se denke vereenvoudigde
onderskeidings tussen transendensie en immanensie.17
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Eindnotas
’n Voorbeeld hiervan is die begrip geluk wat deur Ricoeur in veral Fallible man (1960) op
so ’n wyse gebruik word dat die transendente aard daarvan deurgaans belig word (Verhoef
2014a:785). ’n Verdere voorbeeld is dié van die begrip boosheid/kwade soos wat Ricoeur dit
in verskeie van sy werke bespreek (Verhoef 2014b:267).

1

Vir kritiek op Stoker se tipologie sien Westphal, Chaplin en Van Tongeren (Stoker en Van
der Merwe 2012:151–95). Westphal konstrueer, byvoorbeeld, ’n argument ten gunste van ’n
tweeledige tipologie, immanensie en transendensie, in stede van Stoker se viervoudige tipologie.

2

Die artikel fokus hoofsaaklik op Ricoeur se Time and narrative (1983, 1985), maar ter sake
op hierdie punt is ook sy vroeëre werk, soos History and truth (1965), en sy latere werke, soos
Memory, history, forgetting (2004) (spesifiek die hoofstuk “History and time”, 343–411), en
Figuring the sacred (1995) (spesifiek die essay “Biblical time”, 167–80).

3

Verskillende terme word gebruik om die twee tipes tyd te beskryf. Fenomenologiese tyd word
beskryf deur terme soos eksistensieel, privaat, intuïtief, intern, subjektief, persoonlik, sterflike
tyd en tyd van menslike ervaring. Kosmiese tyd word beskryf met terme soos empiries, natuurlik,
gewoon, meetbaar, wetenskaplik, logies, opeenvolging, objektief, fisies en horlosietyd. Ons
sal sterflike tyd en kosmiese tyd gebruik om na hierdie twee tipes tyd te verwys.
4

Om tyd in ’n A-reeks en ’n B-reeks te verdeel, soos McTaggart (in Teichmann 1995) en om
aan te voer dat tyd nie werklik is nie, is ook nie bevredigend nie. McTaggart se weerlegging

5
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van die werklikheid van verandering, en dus ook tyd, het die konseptuele raamwerk voorsien
vir die meeste van die Anglo-Amerikaanse debatte oor tyd (McLure 2005:139).
Ricoeur (1984:52): “[T]yd word menslik vir sover dit geartikuleer word deur ’n narratiewe
modus, en narratief kom tot vervulling wanneer dit ’n voorwaarde vir tydlike bestaan word.”

6

“Menslike” tyd word ook “narratiewe” of “historiese” tyd genoem. Hierdie “derde tipe” tyd word
ook beskryf as “mitiese” tyd – “vermoedelik in die sin van ’n beraming van die onverwerkte
opeenvolging van gebeurtenisse” (Thiselton 2009:240).

7

Die dryfkrag agter Ricoeur se beheptheid met narratief is die groeiende besef dat “taal nie
bloot ’n instrument is waarmee die realiteit weerspieël word nie, maar deel uitmaak van die
realiteit, om die waarheid te sê, dit maak deel uit van wat ons die werklikheid noem” (Muldoon
2006:10).

8

Volgens Ricoeur bepaal die mate waartoe ons verstaan hóé ons aksies en ons lyding in
stories beraam word, die mate waartoe ons verstaan hoe die gewone ervaring van tyd (gedra
deur ons daaglikse optrede en lyding) gefatsoeneer word wanneer dit deur die narratiewe sif
beweeg (Muldoon 2006:190).

9

Ricoeur voer aan dat alle tyd narratiewe ordening behels, aangesien alle menslike ervaring
in tyd ontvou (sien Piercey 2008:475).

10

Volgens Ricoeur (1988:104) speel hierdie “besinningsinstrumente” ’n rol as skakels tussen
geleefde tyd en universele tyd, en wat dit aanbetref, getuig dit van die poëtiese funksie van
die geskiedenis.

11

Schatzki (2005:191–212) stem saam met Ricoeur wanneer laasgenoemde beweer dat
die twee tipes tyd deur narratief vermeng word, maar volgens hom kom narratief te laat.
Hy voer aan dat narratief vertel van die opeenvolging van aksies en gebeurtenisse én van
die eksistensiële dimensies van die betrokke aksies. Met ander woorde, hierdie twee tipes
tyd word vermeng in die domein wat ons geskiedenis noem – nie net in die narratiewe van
gebeurtenisse in daardie domein, soos Ricoeur impliseer, nie. Schatzki (2005:198–9) voer aan
dat hierdie vermenging ieder en elke daad kleur, omdat menslike aktiwiteit in dieselfde oomblik
voor en na ander gebeurtenisse geposisioneer is, en ook inherent dimensioneel is. Met ander
woorde, Schatzki voer aan dat menslike aktiwiteit, en menslike geskiedenis in die breë, die
ontmoetingspunt van eksistensiële tyd en opeenvolging is. By wyse van ’n Heideggeriaanse
opvatting van aktiwiteit en ’n “praktyk-teoretiese opvatting” van die geskiedenis verduidelik hy
hoe die twee tydskategorieë in menslike aktiwiteit per se ontmoet (Schatzki 2005:210). Hierdie
perspektief verruim, in effek, die implikasies van Ricoeur se posisie.

12

Tyd word hermeneuties verstaan – as die manier waarop mense hul ervaring verstaan/
interpreteer – en ook fenomenologies – as die oerindruk, die protensie en retensie van so ’n
ervaring (Bambach 2011:257).

13

14

Melaney (2011:495–513) bespreek hierdie punt duidelik.

Dit mag lyk na ’n onaantreklike uitkoms vir diegene wat op soek is na ’n meer direkte
antwoord oor die “wat” van tyd, soos diegene in die analitiese en natuurwetenskaplike tradisie.
Dit dui verder ook op ’n voorkeur vir ’n meer fenomenologiese of hermeneutiese opvatting van
tyd. Dit wil voorkom of die keuse tussen hierdie twee tye, en welke een die “regte” tyd is, dus
hier deur Ricoeur gesystap word. Hierdie kwessie is egter nie so maklik om op te los nie, soos
byvoorbeeld McLure se boek getuig.

15

Vir ’n meer volledige uiteensetting van hierdie dialektiek, die selftransendensie en ontologiese
funksie van metaforiese taal by Ricoeur, sien verder Van der Merwe (1990:135–92).
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Wat dit betref, skakel Ricoeur se opvatting van transendensie in by Stoker se vierde tipe
transendensie (as alteriteit) waar die opposisie tussen transendensie en immanensie oorkom
word (sien eindnota 1). Hierdie transendensie van tyd en narratief kan egter ook, in terme
van Stoker se tipologie, getipeer word as ’n herformulering van “immanente transendensie”,
omdat dit deur middel van Ricoeur se klem op metafoor en verbeelding die moontlikheid
voorsien van ’n “ervaring” van dit wat transendent is (die onnaspeurbaarheid van tyd en die
self-transendensie van taal) in dit wat immanent is (die realiteit van tyd en taal/narratief).
Metaforisiteit is “presies die krag van taal om ‘tye’ (tenses) te kommunikeer wat verrys in
die oënskynlike teenoorgesteldes – immanente transendensie, waarneembaar-verstaanbaar,
eindig-oneindig” (Kearney 2010:80).
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Totius: die ironie van vergewe en vergeet
Gerrie Snyman
Gerrie Snyman, Departement Bybel- en Antieke Wetenskappe, Universiteit van Suid-Afrika

Opsomming
Met verwysing na Harry Kalmer se roman ’n Duisend stories oor Johannesburg kom die vraag
na vore of Totius se werk vandag nog enigsins ter sake is of betekenis het. Om hierdie vraag
te beantwoord, bespreek ek eers dekolonialiteit as die raamwerk waarbinne die gesprek
gevoer word. Daarna word die selfbeeld van die Afrikaner en laasgenoemde se siening van
die swart Ander én Europeër as twee aspekte van Totius se digkuns en teologie bespreek. Die
selfbeeld van Afrikaners wat uit Totius se werk na vore kom, is een van wit heerskappy, en hul
siening van die swart Ander en van die Europeër blyk respektiewelik dié van wilde barbaar
en afvallige te wees. Die maatstaf vir hierdie siening is die mate waarin God se soewereiniteit
deur hulle erken word. Die artikel bespreek vervolgens twee gedigte, “Kafferlied” en “Vergewe
en vergeet”, wat in die postapartheidskonteks vanuit die problematiek van dekolonialiteit en
versoening benader word. In eersgenoemde word Totius se digterskap as siener in die laaste
strofe van die gedig waargemaak, en die tweede gedig word in ’n postapartheidskonteks
geplaas deur die doringboom te poneer as simbool van die verontregte swart Ander onder
apartheid.
Trefwoorde: apartheid, Totius, calvinisme, rassisme, poësie, teologie
Summary
Totius: the irony of forgiving and forgetting
Totius (J.D. du Toit), who left a rich heritage of texts, was a theologian and poet responsible
for the first translation of the Bible into Afrikaans and the first rhymed version of the Psalms
in Afrikaans. He was a man of the church, a pastor, but also a Cape rebel, an activist for
the Afrikaans language and a cultural leader. His writings leave one with an admiration for
his abilities and moving spirit. His essays educated a group of people theologically while he
helped to establish Afrikaans as a theological language as well as a language for poetry and
for writing.
In 2015 it is a century since his anthology Trekkerswee received the first Hertzog prize for
Afrikaans literature. The prize was instituted in 1915 to promote the interests of a group who
identified themselves as Afrikaners. But a hundred years later the context of the Hertzog
prize and the reception of the poems in Trekkerswee have changed considerably. In contrast
to colonial Africa in 1915 a decolonising Africa in 2015 asks uncomfortable questions of the
former imperial powers, inter alia that of the Afrikaner. Kalmer (2013:14) argues that the
nature of the prize altered over time, from creating a mythical unity to that of a receptacle of
disillusionment and an affirmer of decay. After 1994 the prize was liberated from its political
baggage of Afrikaner nationalism and apartheid, with the effect that the social privilege and
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advantage coveted within those circles that fell outside the previously Christian Nationalist
sphere of the prize, the anti-apartheid sphere, disappeared.
In each chapter of his book ’n Duisend stories oor Johannesburg author Harry Kalmer (2014)
cites a verse from the anthology Trekkerswee. The use of the anthology as an intertext for his
novel indicates that Totius’s poems still have some relevance (even if only in an ironic fashion)
in South Africa, one hundred years after their publication. After all, the current society is not
the one Totius had envisaged in his political thinking. In fact, the demise of apartheid and black
majority rule were what he was opposed to.
The question posed in this essay is: What value can one attach to the works of Totius sixty
years after his death? In the light of his racist views, have they not been weighed and found
wanting? To put it differently, is it in any way possible to rehabilitate Totius in a post-apartheid
context? It would be possible to fill a poem such as “Vergewe en vergeet” in the anthology By
die monument with new meaning in the light of the discourse of reconciliation, but not without
revealing the author’s own racist ideologies. A poem such as “Kafferlied” is debatable from the
start because of the presence of the k word. Yet the last verse of this poem is quite prophetic
and an example of Totius’s pessimism.
To respond to the question about the relevance of Totius as a poet, one needs to answer three
questions. First, why has his relevance become an issue? The answer is to be found in the new
discourse around coloniality and racism which could depict Totius as an antagonist because
of his racist thoughts. His role as an antagonist relates to the second question: What is the
self-image of Totius and his group? The answer to this question is that of white supremacy,
which has become problematic within the decolonial discourse in which Afrikaners now find
themselves. But not all those who speak Afrikaans share the mindset of white supremacy.
Rather, they would prefer to be identified as a group who experienced apartheid personally
when they were identified under apartheid laws as “coloureds”. What value would these two
poems of Totius’s have for them? The third question is: How does Totius see those who will bear
the “marks” mentioned in his texts as the result of the supremacist system, that is, those who
are marginalised, such as the indigenous people of South Africa? In this regard the pessimism
of Totius here gains the upper hand and he paints Africa and Europe in sombre terms.
After having discussed these three questions, the two poems “Kafferlied” and “Vergewe en
vergeet” are critically discussed. How should one understand these two poems written about
a hundred years ago? If Totius had lived today with the same ideologies and expectations, he
would not have succeeded in any way. “Kafferlied” would have brought him into conflict with the
Human Rights Commission. “Vergewe en Vergeet” may have found some resonance, but the
title is hardly ethical since the fall of apartheid and the findings of the Truth and Reconciliation
Commission. In fact, the manner in which Totius processed the trauma of the (second) AngloBoer War does not differ that much from the way black people process the trauma of apartheid:
there may be a level of forgiving, but the continued references to the system and the events
indicate that there is no forgetting.
Totius is part and parcel of my cultural heritage. At present he represents the opposite of my
own political views and ideologies. His use of the Bible is problematic: the text becomes his
weapon to safeguard his own white privilege. His “national” poems reflect a racist bias that
caused immeasurable damage in the country. Where it was once supposed to build a group
of people, the opposite now happens. For that reason, “Vergewe en vergeet” should be read
ironically and in a different context, where those Afrikaans readers who once carried the marks
of their fellow Afrikaans readers’ white supremacy demand that their wounds not be forgotten.
And I suspect the reversal of roles in “Kafferlied” will be read with a touch of Schadenfreude.
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1. Inleiding
Totius, oftewel J.D. du Toit, het as teoloog, Bybelvertaler, Psalmberymer en digter ’n ryk
nalatenskap gelaat. Maar hy was ook kerkman, predikant, Kaapse rebel, taalstryder en
uiteindelik kultuurleier (D’Assonville 1993:11). Sy skryfwerk laat ’n mens verwonderd staan oor
sy werksvermoë en dryfkrag. Sy skryfsels het ’n groep mense teologies opgevoed, en deur
sy werke het hy Afrikaans as algemene skryftaal, as teologietaal en as taal van die digkuns
help vestig. Hy het in die loop van sy lewe vele (ere)doktorsgrade ontvang. In 1915 word die
graad Doctor Divinitatis deur die Universiteit van Kaapstad aan hom toegeken. Die Universiteit
van Kaapstad was in beheer van akademiese standaarde in die land en Totius het as rektor
van die Teologiese Skool op Potchefstroom – ’n instelling wat nie deur die Universiteit van
Kaapstad erken is nie – aansoek om erkenning van die doktorsgraad gedoen en sy werk
voorgelê (D’Assonville 1993:126). In dieselfde jaar ontvang hy ook die Hertzogprys vir sy
bundel Trekkerswee. In die romantiese beeld wat hy van Totius skets, skryf D’Assonville soos
volg oor die aangeleentheid:
Wat ’n skreiende kontras in die lewe van een mens: Binne enkele maande
die hoogste toekenning vir letterkunde in Afrikaans, die Hertzogprys vir
Trekkerswee; ook die hoogste toekenning van ’n Engelse universiteit in die land;
’n doktorsgraad in teologie vir die vriend van rebellegeneraals. (D’Assonville
1993:125)
In 2015 sal dit ’n eeu gelede wees dat Trekkerswee met die eerste Hertzogprys bekroon
is.1 Die rede waarom die Hertzogprys in 1915 ingestel is, was om die belange van ’n
bepaalde groep wat hulleself al meer as Afrikaners geïdentifiseer het, te bevorder. In sy
meestersgraadverhandeling skryf Kalmer soos volg daaroor:
Vir diegene wat hulleself beywer het vir die vestiging van Afrikaans as
standaardtaal en die skep van ’n Afrikaanse literêre kultuur, was die daarstelling
van so ’n repertoire as ’n effektiewe werktuig om identiteitsvorming te fasiliteer,
van uiterste belang. Totius se statuur as teoloog, digter en volksheld het hom ’n
ideale mitiese eenheidskepper binne hierdie projek gemaak. (Kalmer 2013:13)
Honderd jaar later het die konteks van die Hertzogprys en die resepsie van ’n bundel soos
Trekkerswee aansienlik verander. Teenoor 1915 se koloniale Afrika is die Afrika van 2015 ’n
gedekoloniseerde Afrika wat ongemaklike vrae aan die voormalige maghebbers stel, onder
andere aan Afrikaners. Kalmer (2013:14) meen dat die rol van die Hertzogprys in dié verloop
“van mitiese eenheidskepper na dié van opvanger of kaatser van ontnugtering, en bevestiger
van verval” verander het. Na 1994 is hierdie prys van sy politieke bagasie van Afrikanernasionalisme en apartheid bevry, sodat die sosiale voorregte en voordele wat onder apartheid
daarin gelê het om die prys te weier, verval het (Kalmer 2013:37). Hierdie veranderde konteks
veroorsaak dat sulke werke anders gelees en verstaan word.
In Trekkerswee (Du Toit 197710:167) word ’n nag in Johannesburg beskryf waar Willem en
Dina voor die sonde swig. Daardie selfde nag droom oom Gert, net soos Belsasar, opvolger
van Nebukadnesar van ouds (Dan. 5), van ’n skrif teen die muur:
Rus? … Nee, hy sien op donker muur,
in helder letters van hemelvuur:
“Geweeg, geweeg, te lig bevind!”
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In ’n Duisend stories oor Johannesburg haal Kalmer (2014) telkens ’n vers uit Trekkerswee
aan. Soos die gedig, handel ook sy roman oor Johannesburg en die wel en wee van mense wat
daarheen verhuis het. Bostaande aanhaling kom in deel elf voor waar een van die karakters
se vader, wat met groot moeite deur die familie universiteit toe gestuur is om teologie te gaan
studeer, na twintig jaar vir die familie moet kom vertel dat hy nie meer predikant wil wees nie,
maar dat hy ’n boekwinkel gaan oopmaak: “Jy voel soos ’n verraaier teenoor hulle wat so hard
gewerk het om jou te bring waar jy is” (Kalmer 2014:297). Soos Belsasar, en soos Willem
en Dina, misluk hy en gee hy waarlik gestalte aan sy van: Van Niekerk – nie meer van die
kerk nie.2
Die gebruik van die digbundel as een van die intertekste in Kalmer se roman dui op ’n
bepaalde tersaaklikheid wat die gedigte 100 jaar later nog binne die Suid-Afrikaanse
samelewing het, al is dit dan op ironiese wyse. Die huidige samelewing is immers allermins
wat Totius in gedagte gehad het. Trouens, die afskaffing van apartheid en die koms van ’n
swart meerderheidsregering verteenwoordig alles waarteen hy hom sou verset het. Die vraag
van hierdie artikel is derhalwe: Watter waarde kan ’n mens aan Totius se werke heg, sestig
jaar na sy afsterwe? Moet dit nie uiteraard, gegewe sy rassisme, te lig bevind word nie?
Anders gestel, is dit enigsins moontlik om Totius binne ’n postapartheidsbestel te rehabiliteer?
’n Gedig soos “Vergewe en vergeet” in die bundel By die monument sou ’n mens weliswaar
met nuwe betekenis kon vul in die versoeningsgesprek wat na apartheid geld, maar dit kan nie
gebeur sonder om Totius se eie rassistiese ideologie bloot te lê nie. ’n Gedig soos “Kafferlied“
is reeds vanweë die voorkoms van die k-woord uiters problematies. Tog is die gedig se laaste
strofe heel profeties, maar ook tekenend van Totius se eie pessimisme.
Om die vraag na Totius se tersaaklikheid as digter te beantwoord moet drie ander vrae eers
beantwoord word. Die eerste vraag is om watter rede sy tersaaklikheid enigsins oorweeg
word. Die antwoord hierop is dat daar rondom kolonialiteit en rassisme, waaraan Totius as
antagonis gemeet moet word, ’n nuwe gesprek ontstaan het. Hierdie vraag roep ’n tweede
vraag na vore, naamlik: Wat is die selfbeeld van Totius en die groep waarbinne hy praat? Die
antwoord op hierdie vraag is: Wit oorheersing – wat problematies is binne die dekoloniale
diskoers waarbinne Afrikaanssprekendes hulleself bevind. Nie alle Afrikaanssprekendes is
deel van die kultuur van wit oorheersing nie, want van hulle behoort eerder tot daardie groep
wat onder apartheid as “kleurlinge” bekend gestaan het en wat wit oorheersing aan eie lyf
ervaar het. Watter nut sou hierdie twee gedigte van Totius vir diesulkes hê? Die derde vraag is:
Hoe sien Totius die een wat die “merke” van sy tekste moet dra, die een wat gemarginaliseer
word, soos die inheemse inwoner van Afrika? Hier kry Totius se pessimisme die oorhand, en
word Afrika (én Europa) somber geskets. Tog is die verskil dat hy somberder voel oor Afrika
as oor Europa. Nadat hierdie drie vrae bespreek is, word daar na die twee gedigte (“Kafferlied”
en “Vergewe en vergeet“) gekyk.
2. ’n Nuwe diskoers waarbinne Totius geplaas word
Totius se werk is deel van die kulturele, sosiopolitieke en teologiese erfenis van ’n groep in
Afrika wie se intellektuele raamwerk deur die Weste gevorm is en, meer spesifiek, wie se
oorsprong gedeeltelik na daardie dele van Wes‒Europa herlei kan word wat in die 17de eeu
deel was van die uitbreiding van die seeroete en van ekonomieë wat aanleiding gegee het
tot die besetting van, onder andere, die suidpunt van Afrika. Binne die dekoloniale gesprek
word aan hierdie proses van kolonialisering ’n bepaalde negatiewe gewig toegeken wat deur
hierdie groep verreken moet word.
Dié negatiewe invloed word soos volg binne die dekoloniale diskoers omskryf:
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i)

Die afloop van Europese imperialisme met die onafhanklikwording van e
nie-Europese gebiede na vyf eeue se besetting beteken nie dat die invloed
van kolonialisme opgehou het nie (Maldonado-Torres 2007:243). Die
gevolg van kolonialisme was dat ’n magsbedeling ontwikkel het wat die
destydse koloniale bewindhebbers nie voorsien het nie. Die nawerking van
kolonialisme is nog steeds voelbaar op die terrein van onder andere die
kultuur, ekonomie, staatsleer en kennisverwerwing (Mignolo 2007:156).

ii) Die gevolg van kolonialisme was dat kennis onder beheer van die koloniale
maghebber geplaas is. Inheemse kennis is gedemoniseer, terwyl die
maghebber se manier van kennisverwerwing op die onderdrukte groepe
afgedwing is (Quijano 2007:169).
iii) Die manier van kennisverwerwing is op rasionele kennis gebaseer waar die
objek en die subjek in ’n bepaalde verhouding tot mekaar staan. Die subjek
word egter nie met die subjektiwiteit van tyd en plek in verband gebring
nie, sodat kennis uiteindelik as universeel (neutraal en objektief) voorgestel
kan word. Die perspektief van die subjek word misken en weggesteek
(Grosfoguel 2007:213).
iv) Die miskenning van die subjek het die Europeër in staat gestel om ’n rangorde
van (meerderwaardige en minderwaardige) kennis en ’n gepaardgaande
rangorde (beskaafd en barbaars) van mense te skep (Grosfoguel 2007:214).
Minderwaardigheid het steeds ’n ander vorm aangeneem. In die 16de eeu was
die minderwaardige mense diegene wat nie kon skryf nie, in die 18de eeu was
dit mense wat nie ’n geskrewe geskiedenis gehad het nie, in die 20ste eeu was
dit mense wat nie tegnologies ontwikkel het nie en in die 21ste eeu is dit mense
wat nie ’n demokratiese bestel het nie (Grosfoguel 2007:214).
v) Die rangorde wat so geskep is, het in die christendom na vore gekom deur
die onderskeid tussen “geredde” Christene en die “verlore” heidendom. Die
onderskeid het mettertyd ’n kleur bygekry waar donker (die swarte) met
die onheilige, die afvallige en die verbasterde, en witwees (die blanke) met
menslikheid en rasionaliteit verbind is (Wynter 2003:323).
Enige gesprek tussen wit en swart oor magsuitoefening vind binne hierdie raamwerk plaas.
Die projek en langtermyngevolge van kolonisasie word aan “witwees” (“whiteness”) gekoppel.
Witwees word verstaan (n.a.v. Frankenberg 1993:1) as ’n sosiale posisie van gestruktureerde
voordele van rasbevoorregting wat aan wit mense ’n perspektief gee van waaruit hulle na
hulleself, na ander en na die gemeenskap kyk en waardeur hulle kulturele praktyke (o.a.
kennisverwerwing) ongemerk en onbenoemd bly. Net soos geslagtelikheid en seksualiteit
mense se lewens vorm en beïnvloed, vorm en beïnvloed ras ’n rasgestruktureerde lewe. Die
rede hoekom wit mense skielik van die perspektief van witwees bewus geraak het, is dat die
magsverhoudinge verskuif het, en dit wat onbenoemd en onopgemerk was, nou benoem,
opgemerk en bevraagteken word. Witwees word nou gekonfronteer met die onbenoemde
witheerskappy-gevoel waardeur dit gevoed is.3
Witwees is ontmasker,4 met wit mense “fumbling with both fear and fantasy, guilt and grace,
damnation and salvation” (Perkinson 2004:84). Die uitwerking daarvan is ontsetelend en
versplinterend (Perkinson 2004:85): “White people were finally, briefly, made to look in the
mirror of race and confront a gaze that looked back, but did not look alike.” Wit mense het
skielik bewus geraak van hulle eie witwees, want die mense wat hulle vroeër deur middel van
kolonialisme en later apartheid gemarginaliseer het, het meer oor wit mense geweet as die wit
mense self! Ter wille van oorlewing is wit mag al die jare fyn dopgehou en bestudeer ten einde
wit magsuitoefening te neutraliseer.
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Wat staan mens nou te doen vanuit ’n posisie van witwees? ’n Eerste stap is om bewus te
raak van jouself as wit deur in swart oë te kyk en nie die refleksie te ontken nie, om openlike
en bedekte kritiek vanuit swart geledere aan te hoor en te verwerk. Dit kom neer op, soos
Perkinson (2004:3) dit stel, “confrontation with the embarrassment of having already been
‘found out’ by one’s (in this case) most frightening other”.
Deel van hierdie proses is om die eie kultuurgoedere onder die vergrootglas te plaas en
die rassisme daarin bloot te lê – vandaar dan ook die vraag oor Totius. Hy is deel van my
kultuurerfenis binne die enger raamwerk van die g/Gereformeerde tradisie waarbinne ek
(en Harry Kalmer) grootgeword het. Die invloed van Totius se denke op die lidmate van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) was so groot dat dit daartoe bygedra het dat die
sinodes van die kerke in die vorige eeu hulle nie duidelik oor apartheid uitgespreek het nie.
Vorster (2009:65) skryf dit toe aan die toepassing van Artikel 30 van die Kerkorde van die GKSA,
waarmee sensitiewe politieke sake van die tafel weggehou is. Eers met die verbrokkeling van
apartheid is kritiek geformuleer en het die sinode van 1991 selfs gemeen dat die besluite oor
volkereverhoudinge dit duidelik gemaak het dat die ideologie van apartheid verwerp word
(Vorster 2009:66). Vorster het gelyk dat die GKSA nie so maklik behoort los te kom nie:
Ten spyte van die bogemelde besluite sal die GKSA moet erken dat baie van sy
lidmate, predikante en teoloë in hulle individuele hoedanigheid apartheid aktief
bevorder het, en dat Gereformeerde sinodes geswyg het, terwyl sistematies
teen mense gediskrimineer is op grond van hulle kleur. Hoewel die GKSA nie
soos die NG Kerk apartheid amptelik ondersteun het nie, het die GKSA sy
roeping om onreg te beveg, versaak. (Vorster 2009:66)
Méér nog, dit het nodig geword om verantwoording te doen ten opsigte van die
interpretasieproses van die Bybel. Binne die leestradisie van die GKSA is dit nie meer voldoende
om gesaghebbendheid in terme van wetenskaplike metodiek en goddelike mandaat te verklaar
nie. Een bepaalde groep mense kan hulle nie meer aanmatig om namens God en die hele
mensdom te praat nie, want hulle persoonlike eienskappe as wit bevoorregte heteroseksuele
manlike lidmate verteenwoordig nie die volheid en verskeidenheid van die goddelike skepping
nie (Anderson 2009:28). Binne ’n etiek van Bybellees of Bybelinterpretasie wat vereis dat die
Bybelleser sy of haar bagasie waarmee die teks benader word, as ’t ware op die tafel moet sit
(Schüssler Fiorenza 1988), beteken so ’n oproep tot verantwoording dat die epistemologiese
norm waarmee gelees word, blootgelê moet word; in hierdie geval die perspektief van witwees.
Apartheid was nie maar net ’n politieke beleid nie; dit het veel dieper gegaan, want dit het
struktuur gegee aan die hele wese van die gemeenskap (Snyman 2007:10):
Apartheid het ’n epistemiese breuk veroorsaak. Vir miljoene “swart” mense in
Suidelike Afrika was dit nie maar net ’n onbenullige foutjie en vir “wit” mense ’n
geraamde vergelende koerantfoto teen die muur wat ons aan iets boos in die
verlede herinner nie. Apartheid het nie net sistemies almal se lewens beïnvloed
nie, maar ook hulle denke bepaal.
Met ander woorde, dit is nodig om dieper in ons raamwerke in te delf. As apartheid verkeerd
was, hoe was dit dan moontlik dat iemand soos Totius die Bybel kon gebruik het om apartheid
teologies te regverdig? As apartheid uit ’n bepaalde denkpatroon ontstaan het, en as die
regverdiging daarvan op teologiese gebied met die lees van die Bybel op ’n bepaalde manier
saamhang, dan is daar neffens ’n belydenis oor die immoraliteit van apartheid ’n bewuste
verandering in denk- en leespatrone nodig. Indien dit nie verander nie, help die Sinodebesluit
van 1991 nie, want die denkpatroon wat rassisme veroorsaak, bly dan teenwoordig en vind
uiteindelik ook neerslag in diskriminasie op grond van geslagtelikheid en seksualiteit (Anderson
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2009:153). Die instrumente waarmee apartheid voortgeplant is, moet ontsmet word (Snyman
2007:28) – vandaar die fokus op Totius.
Maar so maklik is dit nie. Cloete (1978:1‒2) verwys na Totius se “enorme en verbluffende
veelsydigheid” as digter, teoloog en staatkundige. Sy gedigte staan nie los van sy teologiese
denke of nasionale gevoelens nie en sy nasionale oortuigings word vanuit die Bybel en die
wetenskap gevoed. Totius het sy teologiese werk op die hele ensiklopedie van die teologiese
vakke begrond, terwyl hy eweneens ’n lewendige belangstelling in die onderwys getoon het.
Maar Totius was nie so oorspronklik in sy teologiese regverdiging van apartheid nie: hy vind
aansluiting by geskrifte wat in die NG Kerk van sy tyd as gesaghebbend geag is: soos dié van
E.P. Groenewald, J.G. Strydom, F.G. Badenhorst en die werke van G. Cronjé (vgl. Van Wyk
1993:41). Sy toespraak by die Volkskongres in 1944 moet egter as grondliggend beskou word
vir die teologiese regverdiging van apartheid (Laubscher 1996:327).
Hierdie mans het saam met Totius ’n verburgerlikte godsdiens daargestel wat op wit heerskappy
gegrond was. Müller (2004:24) verduidelik dit soos volg: die groep tot wie hulle hul gereken
het, wou apart wees. Hulle het hulle doel bereik deur middel van ’n eenvoudige proses: hulle
moes hulleself van hulle eie uitverkiesing oortuig en terselfdertyd beangs genoeg wees vir ’n
opstand deur “wraaksugtige” Afrikane. “Racism inspired by fear was the fuel on which Afrikaner
civil religion thrived. Afrikaner white supremacy was deeply rooted in the insecurities brought
about by the knowledge of the precarious nature of their identity as the only white tribe in
Africa” (Müller 2004:24). So ’n verburgerlikte godsdiens was nie ’n intellektuele onderneming
nie en dit was geensins oorspronklike calvinisme nie.
3. Selfbeeld: goeie herkoms met ’n plig tot wit heerskappy
Vorster se argument oor die GKSA en apartheid sny ’n belangrike probleem aan oor witwees
in die dekoloniale debat. Dit gaan hier oor ’n wit selfbeeld asook oor die beeld wat die
swart Ander het van wit heerskappy. Die eerste punt ten opsigte van dié selfbeeld is die
teenwoordigheid van calvinisme in Afrikanergeledere. Du Toit (1985:234) meen dat die idee
van Afrikaner-calvinisme oordrewe is. Die calvinisme het nooit sterk gestaan in Afrikanergeledere nie en die calvinistiese trekke wat ’n mens uiteindelik kry, het via S.J. du Toit se
interpretasie van Kuyper op die toneel verskyn. Volgens Du Toit (1985:238) is die calvinistiese
oorsprong van Afrikanerdenke ’n mite.5 Hy meen voorts dat dit op voetsoolvlak baie moeilik is
om te onderskei tussen spesifieke calvinistiese begrippe van goddelike soewereiniteit en meer
algemene vroom uitlatings oor goddelike beheer en voorsienigheid (1985:213). Wanneer S.J.
du Toit sy “Program van beginsels” vir die Afrikanerbond in die eerste paar artikels in terme
van ’n belydenis oor God formuleer, dan hoef dit nie sonder meer ’n aanduiding van calvinisme
te wees nie. Dit is dalk net gewone vroomheid. Du Toit (1985:213) se argument is dat as
dit regtig oor calvinistiese beginsels gegaan het, die uitverkiesingsleer dan duideliker in die
denke en tekste van die samelewing sou gefunksioneer het.6
Totius vestig sy denke op wat hy Calvinisme noem en wat hy teenoor die Metodisme stel.7
Maar sy calvinisme is nie so sterk soos wat hy meen dat dit in Nederland gevind word nie.8
Hier te lande, meen hy (19776:3), is die grondbeginsels van Calvyn9 “op ’n oneerlike manier
onsuiwer gemaak en vervals deur die Skotse Metodisme”. Maar wanneer Totius dan wel oor
die suiwer calvinisme praat (bv. 19776:33), skryf hy daaraan ’n meerderwaardigheid toe wat
op sy beurt ’n meerderwaardige soort mens skep. Dit word byna ’n soort aristokrasie, ’n beeld
wat versterk word as hy verwys na die herkoms van die Afrikaner (19776:34): “As ons spreek
van Hugenoot, Geus, Puritein, Pelgrimvader en Voortrekker, dan noem ons net die forse
bergtoppe en breë rante wat dadelik in die oog spring.” Hy haal met instemming Theal10 aan
wat na die afstamming van die Afrikaner verwys as synde van die Nederteutoonse ras wat
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uiteindelik onder andere na Nederland uitgewyk het. Omdat Totius Nederland as die bakermat
van die calvinisme sien, is dit vir hom belangrik om die “kolonis” op die een of ander manier
aan Nederland te koppel:11
Nouwel, uit hierdie by uitstek Calvinistiese land het ons voorvaders gekom
vir soveel hulle Nederlanders was. Wat ons Duitse voorvaders betref, dié
het seker nie alte vreemd gestaan teenoor die Calvinistiese belydenis en
lewensbeskouing nie, omdat hulle uit aangrensende lande gekom het, volgens
Theal, en nog die wedersydse rasverwantskap gevoel het. (19776:35)
Hoewel hy nie soseer die adellike herkoms van die voorsate aanvaar nie, meen Totius
(19776:35‒6) wel dat die stamouers van goeie burgerlike afkoms was, “die klas mense onder
wie die Calvinisme geaard het en wat die beste grondstof gevorm het om nasies mee te bou”.
So word die latere Voortrekker se lewenstoon as “waardig en ernstig” beskou (19776:38),
iets waaroor Totius meen hy hom nie hoef te skaam nie. Met verwysing na Gie (1928)12 prys
hy die voorsate (19776:38): “Oor die algemeen ken die wêreldgeskiedenis geen pioniers wat
kragtiger, reiner, lewenslustiger en meer getrou aan hulle kulturele herkoms as hierdie vaders
en moeders van die Voortrekkers was nie.”
Die calvinisme word dus geassosieer met Europeërs van goeie afkoms. Teenoor die calvinisme
projekteer Totius die Franse Revolusie en die nadraai daarvan – “geen God en geen meester
nie” – waarvan Suid-Afrika nie gevrywaar kon word nie. Tog meen hy die revolusionêre invloed
was nie van blywende aard nie. Die probleem met hierdie invloed was dat die “natuurmens”
met regte toebedeel13 word, terwyl die koloniste die soewereiniteit van God nie wou loën
nie. Daardie “regte” het die wit mens volgens hom aan die swarte onderdanig gemaak, iets
wat in sy ideologie van wit heerskappy ondenkbaar was. Totius skryf (19776:41): “Luid is toe
die regte van die natuurmens, die Bantoe veral, uitgeroep, waarvan die gevolg was dat die
magtige Bantoe by wyle sy assegaai in triomf bo die trekkerseun geswaai het.”
Totius beskuldig die sendelinge Van der Kemp en Philip van verantwoordelikheid vir die ontstaan
van “die gevaarlike naturelleprobleem” (19776:44). Hy erken dat die probleem aan die begin
van die wit nedersetting nie bestaan het nie, want die inheemse bevolking wat gedoop is, was
maatskaplik en kerklik aan die blanke gelyk. Ongedooptes het geen regte gehad nie. “Die
Europeaan, van watter ras ook afkomstig, het blykbaar nie die skerpte van hierdie probleem
gevoel nie” (19776:45). Maar die Europeaan wat hom in die binneland gaan vestig het, meen
hy (19776:45), het intuïtief aangevoel dat verbroedering en vermenging probleme sou skep.
Die Afrikaner het toe wat Totius noem die groot gebod laat uitgaan: “Geen gelykstelling nie.”
Hieroor skryf hy (19776:45): “Hierdie drie woorde bevat ’n wêreld van wysheid, en ek maak
my sterk om te sê dat dit ’n vinding van die Suid-Afrikaanse Calvinisme is tot oplossing van ’n
Suid-Afrikaanse probleem. En waar ter wêreld is tot nog toe ’n beter oplossing gevind?”
Hoe begrond Totius hierdie “gebod”? Hy sien dit as ’n veragting van die ordinansies van God
om wit en gekleurd gelyk te stel. God stel hulle nie gelyk nie. Totius dink nie dis geregverdig
“om eeue en eeue van ontwikkeling en beskawing, eeue wat God by die Bantoe laat verbygaan
het, eenvoudig te skrap” nie (19776:45). Hy meen die blanke het meer verdienste as die
“Bantoe”:
Om die witman wat, as hy voet aan wal sit in Afrika, alreeds die draer is van
die skat wat langs die lang, lang pad van moeisame arbeid verkry is, met die
Bantoe prinsipieel op dieselfde voet te stel? Of kan die mens in een dag tot
stand bring wat die Here in die tyd van eeue laat geskied? (19776:45)
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Totius ontken dat dié siening grootheidswaan is. Hierdie verdienste is eerder die gevolg van
die erkenning en huldiging van die beskikking van God deur die voorouers (19776:46) en ’n
erfenis wat hy met dankbaarheid aanvaar. Die leer van gelykstelling is vir hom ’n bron van
onheil en onreg vir die Afrikaner (19776:46). Mense is slegs voor God gelyk, nie teenoor
mekaar nie (19777:353).
Totius se bybelse regverdiging van apartheid is redelik goed bekend. Hy het sy kaarte oor hierdie
kwessie op die tafel gesit tydens ’n volkskongres oor rassebeleid in 1944 (19777:330‒43). Die
grondbeginsel van waaruit hy werk, is die skeppingsverhaal in Genesis 1 en die effek van
skeiding wat op elke dag teweeg gebring word. Volgens hom openbaar die goddelike homself
as die groot skeidingmaker (“Hammabdil” as ’n mens die Hebreeus wil gebruik; 19777:331).
Maar hy besef die skeppingsverhaal lees nie heeltemal soos wat hy graag wil hê dit moet lees
nie. Hy gryp dus na ander Bybelgedeeltes, soos Handelinge 17:26, waar verklaar word dat
God uit een bloed al die nasies van die mensdom geskape het en vooraf die tye en grense
van hulle woonplekke vasgestel het. Hy lees in Paulus se woorde “verskeidenheid” in. Die
verhaal van die toring van Babel verbeeld vir hom weer eens die rol van die goddelike as
skeidingmaker wanneer die mense oor die aarde verstrooi word. Totius verwys hier na ’n
aanhaling uit Kuyper waar laasgenoemde die Groot Trek bestempel as ’n gebeurtenis deur
die mag van God bewerkstellig, in teenstelling met die samedromming rondom die toring van
Babel. Toe moes die mense ook trek, maar hulle wou nie.
Met verwysing na Handelinge 4:16‒7, waar die Here nasies toegelaat het om hulle eie weë
te bewandel, meen Totius (19777:334) sommige nasies het weliswaar op hulle sondige
weë gegaan, maar desondanks goed presteer ten opsigte van kuns, kultuur, beskawing en
regspraak, soos die Egiptenare, Babiloniërs, Grieke en Romeine. Maar ook oor hulle het die
oordeel van God gekom. Hierná verwys hy na Afrika met gebruikmaking van sy gedig “Die
gees van donker Afrika” in die bundel Uit donker Afrika. Hy meen in Afrika het barbaarsheid
sy hoogste triomf gevier (19777:334). Hy verwys na beskawings wat deur Afrika opgeslurp
is, asook na Afrikane soos Augustinus, Cyprianus, Tertullianus, Athanasius, Origenes en
Clemens Alexandrinus wat in die nagtelike donker van Afrika verdwyn het (19777:335). Die
enigste ligpunt is die sensus divinitatis wat deurentyd as ’n floue besef van die goddelike bly
brand het.
Totius bied die setlaar aan as antwoord op die donkerheid van Afrika in sy gedig “Die gees van
donker Afrika”:
Ek is die Trekker met my wa,
Die wit kind van groot Afrika.
Ek is geen vreemde uit vreemde hoek,
Wat hier na goud en roofgoed soek.
Ek kom my ryke erf’nis vra,
Ek kom dit soek en speur dit na
As erfseun van my Afrika. (19777:337)
Hierdie Boerenasie, wat hy ’n nuwe tipe noem (19777:337), was gewapen met ’n oortuiging
wat van “hoëre herkoms” is. Verskeidenheid en ongelykheid is deel van die raadsplan van
God. Gelykheid en eenheid op aarde is mensewerk. Die hoëre eenheid is in Christus en is
geestelik van aard (19777:337).
Die verskille tussen en verskeidenheid onder volkere dui op verskille in geestelike aanleg.
Een so ’n verskil wat Totius aandui, is die verskil tussen die protestantisme en die RoomsKatolisisme. Hy verkeer onder die waan, net soos J.G. Strydom in sy boek Die rassevraagstuk
en die toekoms van die Blankes in Suid-Afrika, dat apartheid veral aangetref word in plekke
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waar die protestantisme hoogty vier (19777:338). Rooms-Katolisisme bevorder gelykstelling,
assimilasie en samesmelting, terwyl die blankes in Suid-Afrika met hulle protestantse geloof
die enigste blanke nedersetting in Afrika is wat hulle identiteit bewaar het. Rassuiwerheid word
gesien as God se wil, terwyl huwelike oor die kleurgrens heen ’n gruwel is. Totius grond sy
siening van gemengde huwelike as gruwel op die verbod in Deuteronomium op die vermenging
van twee verskillende stowwe en sade. So veroordeel hy Van der Kemp se huwelik met ’n
swart vrou as onvanpas en onnatuurlik. Na aanleiding van 1 Korinthiërs 7:18‒24 meen hy
daar is ’n goddelike opdrag om voogdyskap oor die inheemse inwoners van Afrika op te neem
(19777:341). Die Boerenasie word beskou as fakkeldraers vir Afrika; liggewers waar die
donkerheid nog voortduur. As die blanke verdwyn, gaan die “naturel” nie daarby baat vind nie.
Om hierdie rede is dit vir Totius ’n lastige saak dat swartes die wittes in die Eerste Wêreldoorlog
gehelp het. Hy verwys na die “Negers” wat deel was van die Amerikaanse troepemag en die
rol wat Frankryk gespeel het om swartes teen die Duitsers te gebruik. Hy beskryf dit as ’n
wandaad, want “barbaarse troepe” word gebruik teen Duitsers, terwyl hulle ook maar net
getrou aan hulle eie regering was (19777:347). Die gebruik van Afrikatroepe is vir hom om
politieke redes ongerieflik, want hierdie hulp afkomstig uit Afrika het die kontinent uit sy slaap
van die eeue laat ontwaak (19777:346).
Maar hoe sien die “witman” homself in Totius se gedigte? In “Potgieter” (197710:48) word die
Potgieter-trekgeselskap voorgestel as Israel wat as ’n uitverkore volk ly in die woeste land met
sy horde swart moordenaars. In “Tafelberg” (197710:257‒60) is die witman die vreemdeling
wat uit die noorde aangesweef gekom het en trekkers wat kom “om die Donker Kontinent te
deurvors van end tot end”. Tafelberg wat uittroon word dan die vermanende profeet teenoor
die trekkerimmigrant wat twee maal moet dink voor hy verder die binneland intrek. Hy word
teen die droogtes, plae en inheemse inwoners gewaarsku, en word opgeroep om met harde
werk die aarde oop te breek. Die lewe van die trekkerimmigrant is swaar: dit behels knegskap,
halwe vryheid, lyding, dwingelandy, en veral inspanning teen die donker magte van Afrika –
“‘die swart gevaar’ van die grimmige barbaar”.
In die “Die gees van donker Afrika” word die wit man ’n ontdekkingsreisiger en ’n pionier; eintlik
’n “stoorniswekker” wat die vrede in Afrika kom versteur. Dié ontdekkingsreisiger word gedryf
deur die “misterie van wat onbekend is” en deur die rykdom wat in die mitiese Monomotapa
gesoek word. Die stoorniswekker sien homself egter nie as ’n stoorniswekker nie, maar as
iemand wat eenvoudig sy erfenis kom opeis en homself as ’n “erfseun” van Afrika teken.
In die bundel Op reis, waarin Totius verslag doen van ’n reis waar hy langs die ooskus van
Afrika opvaar en ’n kaart van Afrika aanskou, is hy nugter oor die rol van die internasionale
gemeenskap wat die kontinent kom plunder het:
Die kaart lyk soos ’n bonte mosaïek,
en rondom kartels waar die seenat kibbel …
So het die nasies hier gegryp, gegrabbel,
die land gelaat in kommerkwale, siek!
Hul gryp die skat (dit lê mos onbewaak!)
van Afrika, nou ’n groot ruïnetempel … (197710:347)
Maar sy eie etniese groep word verskoon, want hulle het hulle lewens in die proses verloor:
Alleen die Boer, met eie styl en stempel,
het hier gewrog … maar hy is doodgemaak. (197710:347)
Die beeld wat ’n mens bybly van die mense vir wie Totius pleit, is dié van ’n sekere soort
aristokrasie: mense van goeie Europese afkoms met protestantse waardes van ’n hoë gehalte,
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wie se optrede eerlik is en wat ’n suiwer begrip van calvinisme het. Hierdie menslike tipe kan
nie met die natuurmens in Afrika gelykgestel word nie. Die wit mense het meer verdienste,
omdat die Here langer met hulle werk as met die natuurmense wat in Afrika deur donkerte
omhul is. Laasgenoemde tree barbaars op teenoor die wit mens, wat die fakkeldraer van God
se soewereiniteit is en dapper stry om hierdie fakkel aan die brand te hou en verder te dra.
4. Die somberheid oor Afrika en Europa: Totius se pessimisme
Totius het pessimisme ingedra selfs in sy definisie van wat die digter sou moes wees:
Wereldaanschouer moet de dichter zijn. De panacee van het pessimisme is de
realiteit van de wereld, het zien in de hart van de levensdingen om ons heen;
levensdingen, want temidden van verwarring en verwording glanst daaruit op
de nabloei van het paradijs. (1977:5 ‒ my kursivering G.F.S.)14
Dié pessimistiese uitkyk op die lewe en sy omgewing het veroorsaak dat Totius die vasteland
waarop hy gewoon het, negatief ervaar het. Dit het ook beteken dat hy die mense met wie hy
daagliks omgang gehad het, gesien het as sou hulle so in sonde verswelg wees dat hy niks
goeds in hulle kon raaksien nie. Nog minder kon hy die vasteland wat hom sy intellektuele
tradisie gegee het, na behore beskou. Dié beskouing kom duidelik in sy gedigte deur.
Om sy kritiek te verstaan moet ’n mens sy definisie van die digter as siener in gedagte hou.
Totius (19777:3) se beskouing van sy eie rol as siener kom na vore in sy toespraak by die
Jeugkongres in Potchefstroom in 1941, waar hy die ballingskap van Israel in verband bring met
die Afrikaner ná die Anglo-Boereoorlog. Hy maak gewag van die rol van die profeet Esegiël
wat metafories gesproke aan Israel ’n kaart toon van hoe die volk daar moet uitsien. Met sy
siening oor die digter as siener neem hy as ’t ware in hierdie toespraak die posisie van die
profeet in en teken hy hoe hy die volk (dit is die groepie mense wat hy as Afrikaners beskou)
sien.
Soos in die geval van Esegiël, sien hy die volk van sy tyd ook in ballingskap, nie net direk ná
die Anglo-Boereoorlog van 1899‒1902 nie, maar nog steeds in 1941:
Maar ons volk het in ballingskap gegaan: die manne is van ons kuste af
weggetransporteer, en die vroue en kinders is in die kampe opgesluit. En nóg
is ons in ballingskap, in figuurlike sin. Die teerste en fynste bande van ons
geskiedenis en tradisie, van godsdiens en vaderland word van ons weggeskeur,
dikwels deur ons eie toedoen. En nóg in ons land woonagtig, kan ons sê dat
ons in vele opsigte ’n volk sonder ’n vaderland is. (19777:5)
Hy sien die rede vir hierdie ballingskap in die feit dat die mense hulle heil in die wêreld gaan
soek het (“slim buitelandse politiek”). Hy reken, na aanleiding van Groen van Prinsterer, dat
die ergste ramp wat ’n volk kan tref, plaasvind wanneer dié volk, die toonbeeld van God se
seëninge, “verbaster”, dit wil sê, wanneer die volk in ondankbaarheid nasionale selfmoord
pleeg (19777:7). Hy meen dit is wat die “Boerevolk” doen wanneer hulle in die buiteland hulp
soek in plaas van om hulle leiding in die Bybel te vind. Dan noem hy drie aspekte waaroor
die Bybel leiding gee: armoede, die huisgesin en rassuiwerheid. Oor laasgenoemde skryf hy:
As gesê word: Julle moet die beginsel van rassuiwerheid oorneem ‒ is die
antwoord: Die Afrikaner hét dit. Maar die beheersde middelpunt is hier nie net
suiwerheid van ras as sodanig nie; maar aanvaarding van dié beginsel geskied
in gehoorsaamheid aan die Woord van God. (19777:9)
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Totius meen dat die politieke bestel en onderwysmodel op “die weg van gehoorsaamheid
aan die Woord van die Here” gevind moet word (19778:68). Volgens hom sal die Here die
volk verlaat as hulle hom verlaat, iets wat hy meen in Europa reeds gebeur het (19777:40).
Sonder die christelike beginsels leef mense in Europa (in 1933) in verwarring en geestelike
armoede. In 1922, na die Eerste Wêreldoorlog, in ’n preek oor die terugkeer van onrein geeste
in Matteus 12:43‒5, verwyt hy Europa onderdanigheid aan wat hy die oorlogsduiwel noem:
“Die kanon was die afgod van die mense. Die duiwel het Europa verwoes en in ’n afgrond van
ellende gedompel. Nou het hulle hom uitgeban” (19775:72).
Totius besef die omwenteling wat die Eerste Wêreldoorlog meegebring het (19775:320).
Hy erken selfs dat in soverre die bolsjewisme en sosialisme “bedoel om regmatig teen die
vertrapping van regte en klasse in die maatskappy of van volke in die volkerewêreld op te
kom”, hy niks daarteen kan sê nie (19775:321). Maar vir hom gaan dit uiteindelik oor die
verwerping van die (goddelike) gesagsbeginsel.
Dit beteken dus dat Europa volgens hom maar net as ’t ware hulle ou huis opknap.15 Die huis
bly egter dieselfde, weliswaar blink en skoon, “maar, wee ons, die huis is leeg, en die onreine
geeste sal netnou intrek in die lekkerste huis wat hulle nog ooit te huur aangebied is,” reken
Totius (19775:72). Die Eerste Wêreldoorlog het in die oë van Totius nie die vryheid gebring
wat Europa gemeen het dit sou bring nie.16 Die vryheidsroep dat die “volk” moet besluit oor
reg en verkeerd (volksgesag) teenoor wat hy noem “owerheidsgesag”, het die verwerping van
Godsgesag tot gevolg (19775:218).17 Hy beskuldig die Europese volke daarvan dat hulle na
die oorlog nie hulle skuld voor God bely het nie en God nie gevra het hoe om in die goddelike
weë te wandel en God te behaag nie (19775:412).
Wanneer hy oor Afrika praat, meestal in sy gedigte, dan moet mens sy idee van rassuiwerheid
in ooreenstemming met God se Woord bedink: God is die Skeidingmaker wat rasse van
mekaar skei. Hierdie skeiding is egter die gevolg van Afrika se verval. Totius dig hulle
minderwaardigheid aan hulle eie toedoen toe. Die heidense Afrika staan telkens in skrille
kontras met die goeie Weste.
In die gedig “Donkere Afrika” (197710:35) sien Totius die wyd uitgestrekte vasteland as wild en
onherbergsaam. Sy siening vergestalt die laat 19de-eeuse siening van die Weste oor Afrika.
Afrika is die dood self, verwoes deur die “duistre duiw’ledom”. Afrika mag weliswaar omring
wees deur drie oseane en mag ’n wêreld wees wat kennis en mag soek, maar die kontinent
bly vir hom “die swarte wereldland”. Hy erken dat Afrika in die verlede hoogtepunte geken het,
maar sê die vonk in Afrika is uitgedoof deur ’n “verwoestend hellewerk”. Hy vereenselwig Afrika
met donker kragte, die hel en duiwels. Hy sien die Westerse beskawing aan die suidpunt van
Afrika as ’n bestendige lig wat die swart verdryf en uiteindelik die land se skatte uithaal (“en
wijs die vreemdeling die skatte van uw skoot”). Totius misken die land se inheemse inwoners,
en vanuit ’n wit meerderwaardigheidsgevoel meen hy die land is daar om in besit geneem te
word. Die wit man is die redder:
Want kijk! Daar kom hij aan, al voor die ligtlijn spiedend,
en aan uw suidergrens: word lig! Skuif op! Gebiedend –
die trekker met sijn roer, sijn os, sijn wa, sijn Boek,
wat in uw binneland sijn dure vrijheid soek. (197710:35)
Dit is egter ’n vryheid wat nie die vryheid van dié wat reeds daar was, in ag geneem het nie.
Dié wat reeds daar was, word as die doodsvyand gesien wat daarop uit is om die vee en
kleinvee van die trekkende boer af te neem. In “Trekkerslied” skryf Totius:
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Maar erger bedreig soms
Die doodsvijand haar die lam,
Soos die loerende kaffers
Die trekker sijn la’er. (197710:44‒5)
Totius het ’n vrees vir die swart man gehad en vereenselwig swart mense met die dood. Hy
beskryf ’n taamlik skrikwekkende prentjie van hulle voorbereiding vir oorlog in “Moselekatse”:
Wild gebruis van bometop;
Dansgedreun en skild-geklop;
Vuurgeglim van onder op –
Hel-taferele! … (197710:46‒7)
Die oorlogskrete rondom die vuur is vir Totius “’n volle hel-akkoord” en hulle oorlogsdans
’n dodedans. Soos by “Kafferlied” sinspeel Totius op die rol van die wittes in Afrika en die
vreemdwees van die wittes in Afrika. Hy dig weliswaar die argumente teen die wittes in Afrika
aan sy swart teenstander toe, maar ’n mens wonder of dit nie uiteindelik Totius se eie worsteling
met sy rol in Afrika is nie, waar hy telkens homself moet verantwoord oor die wittes se eie
imperialisme en die oorname van die land van die inheemse inwoners. So dig hy byvoorbeeld
die volgende denke oor die wittes toe aan Moselekatse:
Ons was hier al van begin,
en die witman sal nie win;
eenmaal gaan sijn tijd weer in
van verdwijne;
eenmaal dryf ons hul weer weg!
Ha! Die land word skoon geveg,
en die kaffer sal sijn reg
sien verskijne. (197710:47)
Moselekatse word in “Silkaats kom aan!” (197710:286‒287) gesien as ’n brandstigter,
moordenaar en rower, ’n mens vol onheil. In “Die gees van donker Afrika” (197710:280‒3)
word die inheemse inwoners hulle erfenis ontsê vanweë die vloek wat op Gam rus:
Met hierdie vloek versterk het ek d.i. die gees van die dood ‒ G.F.S. gegaan
na Afrika, die onbekende land,
en dit verskrik met eewge moord en brand,
met ramp en plaag tot waar die Stormkaap staan. (197710:283)
Die vloek van Gam het die inwoners van Afrika “’n versonke ras” en “verworde kreatuur” gemaak
wat “sal deurboor wie hom in oormoed tart”. Afrika self word deur Totius as onbarmhartig
ervaar; ’n plek wat met moeite bewoon en bewerk word. Dit is vol plae en allerhande onheile.
Daar is ’n duidelike verskil in sy hantering van Afrika en Europa. Europa word beskou as
afvallig van die Woord van God, maar sy afkeer van Afrika is groter. In Europa herken hy nog
homself, maar ten opsigte van Afrika staan hy vreemd. Afrika en Europa is beide in verval; by
Europa is dit net meer onlangs van aard. En die enigste groep wat nie verval het nie, is die volk
in ballingskap in Afrika. Totius is nie tuis in Afrika nie, maar hy voel hom ook nie tuis in Europa
nie. Hy sien vir hom as witte ’n toekoms alleen vanuit ’n posisie van wit heerskappy in Afrika.18
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5. Twee gedigte
5.1 ’n Lewende Totius 100 jaar na Trekkerswee?
Hoe kan ’n mens in 2015 twee van Totius se gedigte wat hy omtrent 100 jaar gelede geskryf
het, verstaan? As hy vandag sou geleef het met dieselfde lewens- en wêreldbeskouing wat
hier beskryf is, sou hy waarskynlik nie hond haaraf maak nie. Die eerste gedig, “Kafferlied”,
sou hom sekerlik in die beskuldigdebank by die Menseregtekommissie geplaas het. Mense
vind tot op hede steeds aanklank by die gedig “Vergewe en vergeet”, maar of die titel eties
verantwoordbaar is, is na die einde van apartheid en na afloop van die werksaamhede van
die Waarheid-en-versoeningskommissie (WVK) ’n ander saak. Die manier waarop Totius die
trauma van die Anglo-Boereoorlog verwerk, verskil nie veel van die manier waarop swart mense
vandag die trauma van apartheid verwerk nie: hoewel daar vergifnis is, word voortdurend deur
albei na die stelsel en na gebeure verwys.
Bedenkinge wat oor die tersaaklikheid van Totius gelug is, suggereer dat Totius nie meer as
’n invloedryke digter beskou word nie en daarom nie in die huidige konteks ter sake is nie.
In 1965 was daar byvoorbeeld binne letterkundige kringe nie meer veel ooghare vir Totius
se digterlike werk nie. So skryf Lindenberg na aanleiding van Cloete (1961) se bloemlesing
van Totius se werk, Die wêreld is ons woning nie: “In die sestigerjare is daar nog maar weinig
liefhebbers van die poësie wat selfs ’n enkele gedig van Totius die moeite werd ag (ek is nie
een van hulle nie), hoe skokkend so ’n bewering ook al mag klink” (1965:51). Hy meen Cloete
se bloemlesing oor Totius slaag nie daarin om mense weer opgewonde te maak oor Totius
se gedigte nie. Dit is egter juis hierdie uitspraak wat Merwe Scholtz (1977:1) as agtergrond
gebruik in sy versamelbundel van opstelle oor Totius. Scholtz se bundel word opgestel en
aangebied by die 100-jarige herdenking van Totius se geboorte om aan te dui dat Totius
wel nog onder die digters van die land gereken moet word. Volgens Scholtz kom bostaande
uitspraak van Lindenberg voor “in ’n konteks waarin hy sterk standpunt ingeneem het teen ’n
relatief waarde-vrye studie-cum-bloemlesing (deur Cloete), en sy uitspraak kan die oordrywing
van momentele ergenis wees”. Nienaber (1977:62) verwys ook na hierdie uitspraak van
Lindenberg in dieselfde bundel en impliseer dat Lindenberg nie ’n gebalanseerde blik op
Totius het nie. Dit was die herdenkingsjaar van Totius se geboorte 100 jaar tevore: sy werke
het pas in een versameling in 11 dele verskyn, feesredes was taamlik wydverspreid en in
letterkundige kringe is Totius se poësie gehuldig. Dit gebeur ook onder andere in Scholtz se
huldigingsbundel met die titel Die lewende Totius (1977). Vanuit ’n hedendaagse perspektief,
meer as 20 jaar na die val van apartheid, is die afwesigheid van Lindenberg se kritiese en
Cloete se lofsingende stem opmerklik in dié bundel.
Vir Opperman (1977:77) is Totius “deur aanleg en geloof individualis, maar deur vorming
en bewuste strewe volksdigter”. Totius maak staat op “die klaargemaakte gevoel” (1977:82)
waarmee hy rekening hou met die “latente” in sy gehoor. Hy steun op die politieke insigte
en kulturele waardes wat hy met sy gehoor deel, terwyl die gehoor hierdie gedagtes wat
die digter saai, laat ontkiem. Die sukses van die digter hang af van hoe uitgebreid daardie
klaargemaakte gevoel is, soos of dit net onder die nabye familielede gevoel word en of dit
al hoe wyer kan uitkring tot die onbekende leser wat meegesleur kan raak by die lees van ’n
gedig: “Afgesien van die meegevoel waarop hy ‘onbewus’ reken, moet hy ook vir sy nasionaalChristelike suggesties daarop kan staatmaak dat die leser Afrikaansvoelend en gelowig (liefs
Calvinisties) is” (Opperman 1977:83).
Die klaargemaakte gevoel is nie staties nie en verander met tyd. Die calvinisme in Totius se
gedigte werk beperkend, met die gevolg dat hy feitlik “’n alleenstaander” is wat dié stroming
betref (1977:84). Maar uiteindelik moet ’n mens besef dat Totius in die eerste plek ’n teoloog
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was en eers in die tweede plek ’n digter. Hierdie aspek, meen Opperman (1977:87), maak sy
werk “dilettanties”.
Bostaande opmerkings wys aan die een kant daarop dat Totius as digter in sommige opsigte
nie meer ter sake is nie. Maar aan die ander kant is daar gedigte wat waardering vir Totius
na vore bring, soos daardie gedigte wat nog steeds die meegevoel van die leser kan oproep
en uiteindelik meermale gelees word. “Kafferlied” is nie een daarvan nie, terwyl “Vergewe en
vergeet” wel so een is. Louw praat in 1977 van sy herlees van Totius na ’n periode van 30 jaar
(1977:6). By so ’n herlees het hy gevind dat van die gedigte wat hy eens nie verstaan het nie,
duideliker geword het. Ander wat hy eens hoog aangeprys het, het nou skielik aan betekenis
ingeboet.19 In sy bespreking van Totius se laaste digbundel, Skemering, deel Louw (1977:52)
Totius se gedigte in vier kategorieë in: gedigte wat in hulle geheel onbevredigend is, gedigte
waarvan sekere onderdele “goed tref”, gedigte waarvan mens oortuig is dat hulle voortreflik is,
hoewel daar iewers wel iets haper, en dan daardie gedigte waaroor mens kan twyfel, al word
hulle deur ander as goed beskou en in bloemlesings gevind word. Teenoor Opperman se stelling
oor die klaargemaakte gevoel by Totius, meen Louw dat Totius se gedigte nie ontoeganklik is
nie. Die leser moet wel kennis van die Bybel en openbaringsgeskiedenis hê, maar ’n mens
moet onthou dat Totius in die eerste plek ’n teoloog, Bybelvertaler en Psalmberymer was
(1977:59). Sy gedigte is “somaar onder kruis en kwelling” (1977:51, 59) gemaak.
Die wisselende waardering vir Totius se werk kom ook na vore by Kannemeyer. Hy beaam
Louw se stelling dat Totius nie primêr ’n digter was nie, maar wel ’n teoloog met ’n calvinistiese
ingesteldheid. Dit beteken dat hy álsy werk “as ’n instrument gesien het waarmee hy God
kon dien, die Christelike boodskap aan sy volk kon oordra en waarmee hy hom profeties en
vermanend op die gemeenskap kon rig” (Kannemeyer 1977:34). Maar waar sy gedigte met
die Bybel verband hou, word dit geforseer (1977:40). Sy gedigte wat meer verband hou met
sy persoonlike lewe is volgens Kannemeyer “in ’n natuurliker taal verwoord en veel suiwerder
in segging en beelding as sy ’nasionale’ bundels” (1977:44).20
Spies is meer krities oor die rol wat teologie en die calvinisme in Totius se gedigte gespeel het.
Hy oordeel dat Totius, omdat hy vanuit ’n gevestigde idee gewerk het, waarhede in die Bybel
ingelees het eerder as wat hy dit daaruit afgelees het (1977:128).
Al hierdie uitsprake wys hoe Totius se werk in letterkundige kringe beoordeel is. Hulle twyfel
oor die gehalte en tersaaklikheid van sy digterskap, maar laat wel nog ruimte vir sommige
gedigte om tog ter sake te wees in ’n moderne konteks
5.2 “Kafferlied”: pessimisties of profeties?
Ook ander stemme was minder afwysend oor Totius se digterskap. Dit kan geïllustreer word
aan die hand van twee gedigte wat terselfdertyd ook belig hoe ter sake Totius vandag nog is.
Uit Cloete (1965) se lees van Uit donker Afrika kom ’n mens agter dat hy ’n bepaalde waardering
vir die gedigte het. Hy sien in die digbundel skepping en weerstand, ’n spel van lig en donker,
kultuur en natuur, die donker en blanke rasse, die christelike geloof en bygeloof, storm en
goeie hoop, geboorte en dood, blom en verrotting: “Daar is meer teenstelling in hierdie bundel
as in enige ander van Totius. … Ligtende dinge staan op uit die donker, kontinente uit die
see, ’n beskawing uit die wildernis, vure gloei in die nag” (1965:59). Cloete merk ook Totius
se pessimisme in die gedigte op: alles wat die aarde skynbaar bewoonbaar maak, versink
uiteindelik in die donkerte en in die dood. Die titel van die bundel is daarom sprekend: dit
“praat nie van skepping, weerstand en lig nie maar van donkerte” (1965:60). Cloete sien in die
digbundel hoe skeppende kragte teen die menslike, dierlike en natuurkragte gestel word en
uiteindelik ’n neerlaag ly: “Die kragte wat die aarde onbewoonbaar wil maak, is sterker as dié
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wat dit bewoonbaar wil maak en triomfeer oor laasgenoemde. Die natuurgeweld is sterker as
die menslike beskawing, die natuurlike mens sterker as die kultuurmens” (1965:60). Cloete
identifiseer Totius hier met ’n bepaalde koloniale siening van Afrika (1965:60) en wys op die
rol wat die christelike geloof vanuit ’n calvinistiese invalshoek speel:
As mens aan sekere gedigte dink, kon Uit donker Afrika die epos geword
het van die Christelike blanke beskawing, van lig en oorwinning in ’n donker,
heidense en barbaarse land, van Christelike geloof in ’n land van bygeloof (al
hierdie teenstellings bestaan immers in die bundel). (1965:65)
In “Die gees van donker Afrika” bring die kultuurmens (d.i. die blanke) beskawing en gee
aan plekke name (1965:66) wat sinjale is vir die ontwikkelende beskawing (1965:67), maar
uiteindelik is dit die gees van doem en vloek wat seëvier: dit is nie die Trekker (die kolonis)
wat suksesvol is nie, maar die gees van Kain en Gam, die swart reus in die land met sy pyl, gif
en lis, wat die botoon voer (1965:66). Volgens Cloete is die Trekker ’n swerwer wat ’n woning
gesoek het en hom hier wou kom vestig, maar “die land wou hulle nie van hulle swerwerskap
verlos en hulle ’n ander bestaan as dié van reisiger gee nie” (1965:67).
Tog is daar ook die ander, minder positiewe perspektief wat uitgewys kan word: ’n gedig soos
“Kafferlied” in Uit donker Afrika is sprekend van die neerlaag wat die wit man in Afrika ly. Na
die oorwinning waaroor “Vegkop” handel, volg “Kafferlied” en voorspel ’n neerlaag. In vandag
se ideologiese terme is die gedig waarskynlik heeltemal ongewens (dit sou in Louw se eerste
kategorie waarna hier bo verwys is, val). Eintlik veroorsaak dié gedig om verskeie redes ’n
verleentheid vir ’n samelewing in die bedeling na apartheid.
Die taal in die gedig laat mens dink aan die gebruik van Afrikaans wat op neerbuigende wyse
deur Afrikaanssprekendes aan nie-Afrikaners toegeskryf word:
Nou baie Kaffer kom, en witman hy trap later.
Nou baie witman kom, en Kaffer hy trap later.
Nou Engelsman hy kom, en witman hy trap later. (Totius, 197710:300)
Die neerbuigende houding blyk uit vele aspekte van die gedig. Die ongewone posisie van
die woordorde dra by tot ’n bepaalde ritme in die vers wat herinner aan die neerbuigende
manier van praat wanneer wit mense swartes aanspreek. Die werkwoord “kom” word van die
bywoord “nou” geskei deur die invoeg van ’n selfstandige naamwoord (“Kaffer”, “witman” en
“Engelsman”) wat versterk word deur die onbepaalde telwoord “baie”. Daarbenewens word
die voornaamwoord “hy” telkens na die selfstandige naamwoord ingevoeg om klem te plaas
op die aksie wat plaasvind.
Die gedig is in 1909 vir die eerste keer in Potgieter’s trek in ’n Nederlandse en in 1936 in Uit
donker Afrika in ’n Afrikaanse skryfwyse gepubliseer. Kort voor die einde van die 20ste eeu
word die laaste voorspelling in die gedig waar, hoewel dit in terme van Cloete se beskrywing
gewoon deel vorm van die pessimisme oor die vestiging van die beskawing in Afrika.
In die laaste vers skryf Totius:
Die Engelsman hy ráás, die witman hy raas later.
Die witman hy nou raas, die Kaffer hy raas later.
Die witman nou maar lag, die Kaffer hy lag later. (Totius, 197710:300)
Totius verwys hier na die rol van die Britse ryk in die Anglo-Boereoorlog van 1899‒1902 (“raas”).
Rondom die Uniewording het die wit mense in die land die regering amptelik oorgeneem en
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polities begin bestuur (“raas” en “lag”). Veel later, in 1994, is die bordjies uiteindelik verhang
met die eerste demokratiese verkiesing en die aanvang van ’n swart meerderheidsregering.
Die vers laat ’n mens dink aan die spreuk: “Wie laaste lag, lag die lekkerste.”21 Die einde
van die gedig laat ’n mens ook vermoed dat Totius besef het dat ’n wit minderheid in Afrika
uiteindelik nie hond haaraf sal kan maak nie. Die werklikheidsbesef wat hier deurskemer, het
egter nie sy apartheidsideologie waarmee hy die Bybel gelees het, enigsins getemper nie.
Sy nasionalisme en volksidealisme het hy in ’n ras-ideologiese grondslag begrond met ’n
vermenging van calvinisme en ’n tipiese Westerse meerderwaardigheidsgevoel eie aan sy
tyd.
5.3 “Vergewe en vergeet” in ’n ander konteks
Die tweede gedig, “Vergewe en vergeet”, word geassosieer met Totius se bundel By die
monument wat in 1908 verskyn het. Volgens Lindenberg het die gedig nie in die eerste druk
van 1908 verskyn nie, maar eers in 1917. Na my mening “tref” die gedig vandag steeds “goed”
(in terme van Louw se onderskeid hier bo) vanweë die tema wat aangesny word, naamlik om
die een wat verkeerd gedoen het, te vergewe en dan die dade te vergeet. Die geskiedenis
van apartheid en die WVK se bevindinge het ’n ander klaargemaakte gevoel ten opsigte van
die begrippevergewe en vergeet geskep, waar die skoen nou aan die ander voet is. Dit is nie
meer die Britse ryk se vernietigende optrede teenoor die Boere en hulle gesinne nie, maar
die optrede van ’n blanke minderheidsregering teenoor ’n meerderheid swart bevolking wat
wonde veroorsaak het. Twee voormalige staatspresidente het immers in onlangse tye ook al
teen ’n te gemaklike vergewe en vergeet gewaarsku.22 Totius se gedig is self ’n waarskuwing
daarteen: hy onderskryf die titel met ’n verwysing na Deuteronomium 4:9: “Dat gij niet vergeet
de dingen die uwe ogen gezien hebben.”
In haar bundel Kleur kom nooit alleen nie, in die afdeling “Wondweefsel”, trek Antjie Krog ’n
verband tussen die verwoesting wat in die vroeë 20ste eeu onder ’n groepie mense gesaai is
met die Anglo-Boereoorlog en die verwoesting wat húlle uiteindelik self in die laat 20ste eeu
gesaai het. Dit het ’n merk gelaat, ’n litteken, wat nie weggaan nie.23
Fanie Olivier trek ook ’n verband tussen dié gedig van Krog en Totius se “Vergewe en vergeet”:
Dit is die wroegende politieke stem wat ons hier herken, en die gedigte ly
daaronder. Daar is min stukkies blink klip in die gruissif waarmee sy hier werk.
Dalk is die terrein uitgewerk en moet ’n mens elders kleim gaan afsteek. Maar
om te prospekteer is harde werk, en jy moet jou klippe ken. Intussen is min
dinge so hartseer soos ou myne, soos dit ironies gestalte kry in die pragtige
“roofsonnet” wat juis deur sy plasing vra om saamgelees te word met Totius se
“Vergewe en vergeet”. (2000:13)
In haar digbundel trek Krog verbande tussen dit wat sy in die narratiewe uit die AngloBoereoorlog vind en wat sy gehoor het tydens die WVK-sittings waaroor sy verslag gelewer
het. Botha (2014:533) meen dat sy hierdeur die “universaliteit van lyding en smart” uitlig en
’n “metaforiese brug” tussen die twee stelle gebeurtenisse bou. Krog verwys in haar gedig
na “die littekens van die oë”. Botha lees dit as ’n verwysing enersyds na die wond wat gelaat
word en andersyds na die gruwels wat met die oog aanskou is. Die oog is ’n venster op die
siel en die beeld van die oog sinspeel op die innerlike emosie wat ervaar is (Botha 2014:535).
Krog skryf:
die littetekens van die oë
is die wond van die liggaam
’n deurletselde liggaam. (Krog 2000:31)
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Totius skryf weer:
Ook het die loop van jare
Die wonde weggewis –
Net een plek bly ’n teken
Wat onuitwisbaar is.
Die wonde word gesond weer
As die jare kom en gaan,
maar daardie merk word groter
en groei maar aldeur aan. (Totius 197710:23)
Maar lees ’n mens Krog se Country of my skull, dan sidder jy oor die merke wat dié groep
mense op swart mense gelaat het toe eersgenoemdes die politieke ideologie wat Totius
voorgestaan het, in politieke beleid omskep het. En ’n mens dink aan die merke wat so ’n
ideologie op die volgelinge self gelaat het en leiers wat kil daarteenoor staan:
I look at the Leader F.W. de Klerk – G.F.S. in front of me, an Afrikaner leader.
And suddenly I know: I have more in common with the Vlakplaas five than
with this man. Because they have walked a road, and through them some of
us have walked a road. And hundreds of Afrikaners are walking this road – on
their own with their own fears and shame and guilt. And some say it, most just
live it. (Krog 1998:99)
In 1977 haal Hertzog Venter die derde laaste strofe aan van “Vergewe en vergeet“ om aan
te dui dat genesing van binne kom. Op die vraag of Totius nog enigsins tersaaklik is, is sy
antwoord ondubbelsinnig:
My antwoord op die eerste vraag of Totius die volksgewete van die Afrikaner
is ‒ G.F.S. bly ondubbelsinnig: Ja, met die kwalifikasie daarby dat hy vir die
Calvinis ewige waarhede verkondig het, en die nie-Calvinis, die ongelowige
selfs, sal ten minste tot nadenke gebring word. Daarom is die antwoord op die
tweede vraag of sy uitsprake net vir sy eie tyd geld ‒ G.F.S. ’n ondubbelsinnige:
NEE. “Gedateer” is hy nie. (1977:374)
Vir Venter staan hierdie gedig binne die raamwerk van die calvinisme waaraan hy ’n etniese
konteks heg: die Afrikanervolk in sy verhouding met God. Hiermee stem ander nie saam nie:
Lindenberg (1965:46) meen dat nie al Totius se gedigte ’n suiwer christelike gees adem nie:
“Vergewe en vergeet“ is volgens hom juis nie so suiwer christelik nie.
Om te bepaal hoe ter sake Totius se werk is, is dit nodig om na te dink oor die simbole
daarin. Volgens Lindenberg (1965:44) was die ossewa in 1908 nog nie ’n simbool vir die
Groot Trek nie. Dit is toe nog net gesien as ’n gewone vervoermiddel oftewel “’n algemene
gebruiksartikel”. As gewone gebruiksvoorwerp word die ossewa in die gedig die simbool vir
Britse imperialisme. Maar Lindenberg gaan dan verder en vra of
die plasing van die doringboom “vlak by die pad” waar die “lange ossespanne
met sware vragte” verbygaan, ’n verwysing is na die imperialistiese oorweging
dat die twee Boererepublieke gelê het op die handelsweg na die Noorde.
Onwillekeurig dink mens aan die spoorlyn-geskille. (1965:45)
Wat wel duidelik is, is dat die gedig heenwys na die Anglo-Boereoorlog en die merke wat dit
op die Afrikaner van daardie tyd gelaat het. Vergifnis word getemper deur die onthou. Dis asof
die gedig die volgende sê:
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My Christelike geloof eis van my dat ek my vyande moet vergewe, dus sal ek
dit seker maar moet doen; gelukkig sê die Bybel nié dat ek hulle dade moet
vergéét nie! Dis boonop onmoontlik om te vergeet: die tekens of geestelike
letsels wat die oorlog nagelaat het, is te duidelik sigbaar, word selfs met tyd
groter, soos die littekens op ’n boomstam saam met hom groei. (Lindenberg
1965:47)
Sou ’n mens ’n konteks buite daardie raamwerk bedink, soos ’n samelewing na apartheid,
kan die doringboom in die gedig goedskiks die simbool wees van Totius se eie teologiese
regverdiging van apartheid én van die slagoffers van apartheid wat moes buig voor die “witman”.
Die ossewa bly dan inderdaad simbool van onderdrukking – die wiel wat die boompie plat trap,
herinner aan die wiele van die Casspirs in die townships in die tagtigerjare en die simboliek
van die ossewawiel by die Afrikaner ‒ en die doringboompie wat langsaam die stammetjie
weer opbuig, word gelykgestel aan die een wat die laaste lag in “Kafferlied”.24 Dieselfde teks
kry dus ’n nuwe toepassingsmoontlikheid onder nuwe omstandighede.
Die titel van die gedig, “Vergewe en vergeet”, saamgelees met die teksverwysing na
Deuteronomium 4:9 (“om nie die dinge wat julle gesien het, te vergeet en te verontagsaam
nie”) vertoon ’n intertekstuele verwantskap met Louis Leipoldt (Opperman 1977:73) se gedig
“In die konsentrasiekamp”,25 waar hy vra:
Vergewe? Vergeet? Is dit maklik vergewe?
Die smarte, die angs het so baie gepla.
Die yster het gloeiend ’n merk vir die eeue
Gebrand op ons volk; en dié wond is te ná –
Te ná aan ons hart, en te diep in ons lewe –
“Geduld, o geduld, wat so baie kan dra!”
Volgens Lindenberg (1965:45) het die uitdrukking waar die woorde “vergewe“ en “vergeet”
gebruik word, sulke geykte uitdrukkings binne die diskoers oor die Anglo-Boereoorlog geword
dat die gebruik daarvan telkens reeds ’n spreker se houding oor die hantering van die oorlog
gedefinieer het: “Self het ek meermale in politieke gesprekke die argument gehoor: ‘Vergewe,
ja; vergeet, nooit!’ Ook in heelwat boeke uit daardie jare (en nog lank daarna) word met dié
frase na die oorlog verwys en gemaan om dit nooit te vergeet nie. (1965:45)
Die verwysing na Deuteronomium 4:9 plaas die aksent op die onmoontlikheid (en selfs
onwenslikheid) van vergeet. En die idee van vergifnis kom alleen maar in die titel voor. Die
fokus is op onthou en die vraag is nou wat van vergifnis word:
Indien ’n mens sê dat jy nooit kan vergeet nie, kan jy dan eerlik nog sê dat jy
vergewe het? Ek dink die gedig sê: nee. Dan het die gedig iets anders gesê
as wat Totius bedoel het; dit het geopenbaar wat hy miskien opreg probeer
onderdruk het. (Lindenberg 1965:47)
Binne die konteks van die onthulling van die Vrouemonument wat die aanleiding is tot die
publikasie van Totius se digbundel By die monument waarin “Vergewe en vergeet“ verskyn,
verwys die gebeure na die toe pas afgelope oorlog waarvan die verwoesting van die plase en
die vroue en kinders in konsentrasiekampe in die geheue gegraveer is. Totius se verwysing
na die wonde wat genees, maar dan uiteindelik wel ’n letsel laat (tesame met Leipoldt se
verwysing na die merk wat die oorlog gelaat het), is belangrik om in gedagte te hou: diegene
wat onder apartheid gely het, dra soortgelyke wonde met soortgelyke merke wat Totius (en
Leipoldt) eens op ’n tyd gekoester het. Dit is letsels wat gerespekteer moet word. En enige
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oproep dat die apartheidsverlede vergeet moet word, is misplaas. As Totius dit nie met die
Engelse kon doen nie, kan ons nie verwag dat ander dit met apartheid moet regkry nie.
6. Ten slotte
In sy Langenhoven-gedenklesing aan die destydse Universiteit van Port Elizabeth (nou
NMMU) in 1977 sluit Cloete (1978:13) sy rede oor Totius soos volg af:
Met die groeiende jare mag Totius se aansien afneem, weliswaar, maar iewers
is hy ingemessel in die breekwater waaragter ons vandag met ons skepe vol
skatte behoue lê, en niemand kan hom uit daardie muur wrik nie. Niemand kan
wat hy gedoen het tot niet maak nie, ook nie met kleinlike geringskatting nie. Al
raak sy werk by baie wat saamreis vergete, soos die verborge stoommasjien,
sal dit bly deurwerk in die groot organiese geheel. Want alles hang immers met
alles saam.
Totius is onlosmaaklik deel van my kulturele erfgoed. Hy vorm op hierdie oomblik in my
persoonlike geskiedenis ’n teenpool vir my eie politieke insigte en lewens- en wêreldbeskouing.
Ook sy Bybelgebruik is vir my as teoloog erg problematies, want die Bybel word ’n wapen in
sy hande om ander uit te sluit en sommige te bevoorreg. Sy “nasionale” gedigte weerspieël
’n rassistiese denkraamwerk wat die land onmeetlike skade berokken het. Waar dit eens
veronderstel was om ’n groep te bou, word dit nou eerder ’n teenbeeld van wat moet gebeur.
Daarom kan die gedig “Vergewe en vergeet” nou eerder ironies gelees word in ’n konteks
waarin Afrikaanse lesers van die gedig wat die merke van apartheid dra, van hulle wat wit
heerskappy voorstaan eis dat daardie letsels nie vergeet mag word nie. En ek vermoed
“Kafferlied” sal maar altyd met ’n ironiese ongemak gelees word.
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Eindnotas
Cloete (1972:6) slaan die bundel hoog aan as “die eerste grootstadverse in Afrikaans”. Hy
vind hier ook ’n groter verskeidenheid in die gebruik van woord en taal as wat tot op daardie
stadium teenwoordig was in Totius se gedigte. Hy noem dit onopgesmukte beskrywings van
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doodgewone werklikhede met ’n bepaalde verskeidenheid: “rustigheid en onrus, sarkasme,
ironie, humor, verbittering, weemoed, ens.”.
Die van verwys weliswaar na die Nederlandse pleknaam Nijkerk (wat in die Middeleeue
uitgespreek is as Niekerk), wat “nuwekerk” beteken.

2

3

Perkinson (2004:70) stel dit soos volg:
Supremacy, in the mix, is a Gordian knot of premises ‒ rooting its reading of
race in ontology andbiology and imagining itself as the epitome of the condition
toward which black being (at best!) might aspire after “civilizing” uplift and
integrationist assimilation. The view with Europe on top and other “under”
repeats itself in all the “best thinking” of the age from Montesquieu, Hobbes,
and Locke, through Hume, Kant, and Hegel, to Voltaire, Mills, and Jefferson.

Snyman (2008) argumenteer dat Bybelhermeneutiek in Afrika direk met witwees handel en
op so ’n wyse die verborge raamwerk blootlê.

4

’n Refrein wat met reëlmaat by Totius na vore kom, is sy klaaglied oor die “Program van
beginsels”wat sy vader opgestel het vir die Afrikanerbond, maar wat nooit aanvaar is nie. Hy
publiseer dit in sy biografie van sy vader (19779:186‒9) met die siening dat die program enig
in sy soort is en derhalwe nog van betekenis vir die toekoms is (19779:185). Totius sien dit
as ’n calvinistiese grondtipe wat hy dan inderdaad in sy teologiese en wetenskaplike arbeid
verder uitbrei. Hy gebruik die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika as wegspringplek om dié
soort christelike staatkundige idees wat in dié program verwoord word, verder uit te brei. Hy
kon dit sonder weerstand doen (waarskynlik omdat die lidmate van die GKSA in daardie tyd
nog nie intellektueel opgewasse teen hom was nie), sodat hy in Kerkblad op Kerkblad oor
hierdie sake geskryf het. Hy het inderwaarheid Afrikaans as teologiese taal help vestig en
ongetwyfeld sy gehoor teologies gevoed, al was dit binne ’n raamwerk van rassisme en wit
heerskappy.

5

6

Du Toit (1985:213) skryf:
Theologically, almost the whole case for the existence of a primitive Calvinism
among early Afrikaners thus becomes dependent upon their profession of the
doctrine of predestination. Moreover, it is precisely this idea of divine election
and predestination which is claimed to provide the link with the later Afrikaner
social ideology of a chosen people, as legitimation for racial conquest and
subordination. This being the case, it is most surprising that no one has attempted
to marshall evidence for the presence of serious belief in predestination as a
theological doctrine among early Afrikaners.

In die sesde deel (onder die titel “Strominge“) van Totius se Versamelde werke het die
redakteur, Hertzog Venter, dit goedgedink om hier twee afdelings te skep. Die eerste afdeling
(1‒128) is getiteld “Wik …” waarin Totius se bespreking van die calvinisme in verskeie
publikasies gevind kan word. Die tweede afdeling (129‒472) word “… weeg” genoem en hier
word Totius se proefskrif “Die metodisme“ gepubliseer.

7

Totius (19776:3) verwys hier na die boekie Hetleven van Joh. Calvijn van J.F. van Oordt,
gepubliseer onder die skuilnaam D’Arbez. Van Oordt het onder meer geskryf dat “Suid-Afrika
ongetwyfeld die enigste land sou wees waar hy Calvyn ‒ G.F.S. die grondbeginsels van die
leer waarvoor hy geleef en gestry het, nog suiwer en onvervals van krag sou vind”.

8
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Calvyn se belangrikste beginsel is, volgens Totius (19776:4), die handhawing van die eer
van God: “Alles wat op die aarde en in die hemel is, moet die eer van God dien – dit was vir
hom die een en al.”
9

Totius gee nie die verwysing nie. Dit is vermoedelik een van die volgende boeke van G.M.
Theal: die vierde uitgawe van sy standaardgeskiedeniswerk uit 1926 of ’n boek wat hy in 1904
geskryf het.

10

Dit is opmerklik dat Totius hier op ras fokus om die samestelling van die kolonistebevolking
in Suid-Afrika te bepaal. Hy verwys na ’n werk van H.T. Colenbrander (1902) wat die herkoms
opdeel in Nederlands (50%), Duits (27%), Frans (17%) en ander nasionaliteite (net oor die
5%).

11

12

Totius gee nie die volle besonderhede nie, maar dit is vermoedelik S.F.N. Gie (1928).

Totius (19776:39) beskryf diegene wat hulle beywer vir sodanige regte as “negrofiliste” en
“Hottentotvriende”.

13

Die opstel het oorspronklik verskyn in die Jaarboek van die Akademie, Deel III, in 1911. Sien
ook Totius seVersamelde werke, 197710:1‒7.
14

In ’n preek oor Openbaring 9 verwys hy na die calvinisme as bolwerk teen revolusie: “Dis
dan ook opmerklik dat moorddadige revolusies, soos die Franse en Russiese, nie voorgekom
het in lande waar die Calvinisme hom kon laat geld nie. Holland, Engeland en Noord-Amerika
het daarvan taamlik goed verskoon gebly” (19775:324).

15

In ’n preek oor Galasiërs 5 op Hervormingsondag in 1917 verwys Totius na die Eerste
Wêreldoorlog. Hy stel hom hier teenoor die idee van bevryding wat hy glo die leuse van die
oorlog was. Hy sien die oorlog as ’n bevryding van klein nasies wat die juk van onderdanigheid
afskud terwyl groot nasies hulleself van tirannie en slaafse oorheersing bevry. Maar hy meen
dat die oorlog nie ware vryheid sal bring nie (19775:212).

16

Totius gebruik in hierdie verband die boekie van Hahn (1920) en verwys na Hahn se
siening “dat dit sonder die drywing van Satan onverklaarbaar is hoe die beskaafde nasies
soos die Duitsers, Engelse, Franse, Italianers ens. teenswoordig hulle lewensbeginsels kan
oorneem van halfbeskaafde mense soos die Russe”. Laasgenoemde se bolsjewisme sien
hy as vandalisme en wetteloosheid wat die band met godsdiens en sedelikheid verbreek
(19775:240).

17

Die bestaan tussen twee pole is nie uniek aan Totius nie. Roos (2002:39) verwys na dié
twee pole in Karel Schoeman se werke. Schoeman (1999:29) gee in Stamland (wat Roos
as ’n liefdesverklaring aan Nederland beskryf) sy gevoel weer toe hy Nederland na ’n rukkie
weer besoek het: dit was ’n gevoel van tuiswees, ’n tuiskoms en nie ’n blote besoek nie. Later
skryf Schoeman (1999:41) dat Suid-Afrika onherroeplik sy eindpunt sal bly, ten spyte van sy
kultuurpessimisme en “apokaliptiese bewussyn oor die verbygaan van ’n beskawing” (Van
Vuuren 2004:102) in Die laaste Afrikaanse boek (Schoeman 2002), terwyl hy ’n vae kennis
het oor die swart geskiedenis van die land (Van Vuuren 2002:104). Schoeman deel Totius se
Afrika-pessimisme en posisie van wit bevoorregting. Terwyl Totius en Schoeman vir ’n tydperk
in Nederland vertoef het, het Elisabeth Eybers haar in 1961 in Amsterdam gaan vestig en daar
gebly tot haar afsterwe in 2007. Op die oog af deel sy seker ook in wit bevoorregting, hoewel
sy krities teenoor apartheid gestaan het. Ena Jansen lig die ballingskapsmotief (’n ballingskap
wat nie soseer polities gemotiveerd was nie) uit in Eybers se gedigte met verwysing na
“ontworteling, heimwee en buitestaanderskap” (Jansen 1996:86). Jansen (1996:82) skryf:
“Eybers se sintuie is dus ingestel op die werklikheid óm haar, maar haar ‘voelhorings’ is nooit
afgestomp vir die innerlike oog en oor, vir Afrikaans en Suid-Afrika van haar verlede nie.”

18
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Louw verwys hier spesifiek na Totius se Psalmberymings. As lid van die Revisiekommissie
van die Psalms na aanleiding van die nuwe Bybelvertaling wat toe aan die gang was, is hy die
mening toegedaan dat sommige beryminge te hoog aangeslaan is: “Dié boustowwe is soms
so kaal, so oorweldigend in hul eenvoud, dat ’n mens nie meer heeltemal vrede kan hê nie
met uitbreidinge wat blykbaar in ’n strofiese beryming min of meer onvermydelik is nie” (Louw
1977:51).

19

Kannemeyer (1977:47) verwys later in sy opstel na Passieblomme, wat hy as Totius se
“suiwerste” bundel beoordeel.
20

Cloete (1978:12) verwys na die verse in die bundel Uit donker Afrika wanneer hy skryf dat
gedigte in dié bundel inderdaad “vandag” (dit is: in 1978) geskryf kon gewees het: “Veertig jaar
gelede het Totius dinge geskryf wat lyk op destydse voorspellings van wat vandag in vervulling
tree.”
21

22

Nelson Mandela (1999) skryf in Civilization (aangehaal in The Guardian):
We recall our terrible past so that we can deal with it, forgiving where forgiveness
is necessary ‒ but not forgetting. By remembering, we can ensure that never
again will such inhumanity tear us apart, and we can eradicate a dangerous
legacy that still lurks as a threat to our democracy.

Thabo Mbeki word in Die Burger aangehaal as sou hy gesê het dat apartheid nie vergeet moet
word nie en dat te veel vergifnis ’n struikelblok vir verandering is (aangehaal in Jordaan 1999).
D’Assonville (1993:221) meld ’n brief wat Totius kort voor sy dood geskryf het, waarin hy
verwys na die wond wat Engeland gelaat het. Die wond word gesond, maar die merk bly.

23

Die ossewa verdwyn weer/ agter ’n heuweltop, /en langsaam buig die boompie/ sy stammetjie
weer op.

24

Sy skoonheid was geskonde;/ sy bassies was geskeur;/ op een plek was die stammetjie/ so
amper middeldeur.
Maar tog het daardie boompie/ weer stadig reggekom,/ want oor sy wonde druppel/ die salf
van eie gom.
Ook het die loop van jare/ die wonde weggewis –/ net een plek bly ’n teken/ wat onuitwisbaar is.
Die wonde word gesond weer/ as jare kom en gaan,/ maar daardie merk word groter/ en groei
maar aldeur aan. (Totius, 197710:23)
Dié gedig dra die volgende onderskrif: “Aliwal-Noord, 1901. O pazienza, pazienza che tanto
sostieme ! – Dante.” Leipoldt sluit sy gedig af met ’n vertaling van Dante se versreël: “Geduld,
o geduld, wat so baie kan dra.”

25
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Eerbied vir die lewe: Albert Schweitzer se etiek
as lewensfilosofie
Pieter Botha
Pieter J.J. Botha, Nuwe Testament en Vroeg-Christelike Studies, Universiteit van Suid-Afrika

Opsomming
Die agtergrond en onderbou van Albert Schweitzer se Ehrfurcht vor dem Leben – wat hy
kernagtig soos volg saamgevat het: “Die goeie is om die lewe te bewaar en bevorder; die
slegte verhinder en vernietig lewe” (my vertaling) – word bespreek. Hierdie etiek is meer as
net ’n slagspreuk; Schweitzer het dit sistematies uitgewerk as ’n universele lewensbeskouing
wat filosofies gefundeer is. So beskou, bied dit die basis vir ’n nuwe rasionaliteit, ’n filosofie
wat die dilemma tussen wetenskap en geloof kan oorkom. Schweitzer bied ’n filosofiese
raamwerk wat waarheid, feite, intuïsie en geloof by voorbaat in etiek veranker. In sy denke
verteenwoordig eerbied die verweefdheid van etiese verhoudings van die menslike subjek met
die mens self én met die wêreld, wat volg op ’n deurdagte selfkultivering van gewilligheid om
verantwoordelik vir lewe op te tree. Met sy benadering, gewortel in die denke van Immanuel
Kant, Albert Schopenhauer en Friedrich Nietzsche, verwerp Schweitzer ’n normatiewe
formulering van etiek en toon aan hoe ’n onbegrenste bereidheid om die lewe te eerbiedig ’n
waardige lewensbeskouing bied wat van besondere belang is in die hedendaagse pluralistiese
konteks vir verantwoordelike wetenskaplike navorsing en betekenisvolle menseverhoudinge.
Trefwoorde: eerbied vir die lewe; etiek; geloof-wetenskap-gesprek; godsdiensfilosofie; Kant, I.;
kenteorie; lewensbeskouing; rasionaliteit; Nietzsche; F.; Schopenhauer, A.; Schweitzer, A.;
wil-tot-lewe.
Abstract
Reverence for life: Albert Schweitzer’s ethic as philosophy for life
Both the background and structure of Albert Schweitzer’s philosophy or Reverence for life,
which is summarized by him as “Good consists in maintaining, promoting, and enhancing life,
and destroying, injuring or limiting life is evil”, are discussed. This philosophy was systematically
developed by him in order to serve as a complete ethic and an all encompassing view of life.
As such, his philosophy can be seen as the basis for a new rationality, a philosophy which
can overcome the science/faith dualism. Schweitzer offers a philosophical framework which
anchors truth, facts, intuition and faith in ethics from the outset.
With a basis in the thought of Immanuel Kant, but deeply influenced by Albert Schopenhauer
and Friedrich Nietzsche, Schweitzer rejects a normative formulation of ethics. Schweitzer
criticizes Kant’s philosophy for its contribution to the atmosphere of optimism that preceded
the Great War; it creates a naive trust in the continuing and expanding development of civilized
behaviour by means of the categorical imperative. Although it is quite human to search for
order and acceptance and to justify one’s decisions by means of reason, a human being is also
subject to a “natural law”. Human rationality should not be obeyed at the cost of this natural
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will to live. Building on Schopenhauer and Nietzsche, Schweitzer argues that humanity, like
all life, strives to live by being aware of life and recognizing others’ experiences of living by
means of its conscience.
To Schweitzer, all philosophy and especially epistemology, must start with life, so that one
avoids in principle the problem of how to relate thinking to living, or of linking reality with
morality. It is time, according to him, to admit that an objective basis for a world view is
impossible, but then also to accept that a subjective answer is not going to help solve the
real questions of living meaningfully, especially once one realizes that “life” is more than the
survival of the individual. To achieve a truly ethical culture he proposes a rationality driven by
reverence for life which not only strives to enhance life, but becomes an expression of the will
to life. In Schweitzer’s philosophy of reverence, faith and science are no longer two opposites
in need of reconciliation, but a dialectic with an ethical basis. Reverence for life functions as a
measure for true faith and serves as a guide for scientific knowledge by asking how it serves
life. In reverence for life the subjectivity of faith and the objectivity of the scientific critique
interact towards a meaningful, ethical world.
Schweitzer’s philosophy, built on an unlimited willingness to honour life, leads to a proper world
view which can be of particular importance for responsible scientific research and meaningful
human relations in contemporary pluralistic contexts.
Keywords: epistemology; ethics; faith and science conversation; Kant, I.; Nietzsche, F.;
philosophy of religion; rationality; reverence for life; Schopenhauer, A.; Schweitzer, A.; view of
life; will-to-life.

1. Inleiding
Onlangs het Izak Spangenberg in ’n voordrag daarop gewys dat “’n totale ander teologie of
filosofie nodig” is om die ekologiese krisis sinvol die hoof te bied, en dat Albert Schweitzer se
filosofie van eerbied en respek vir die lewe dalk van hulp mag wees (Spangenberg 2014).
Die voorstel van Spangenberg is deel van sy antwoord op die vraag of daar versoening kan
wees tussen die natuurwetenskappe en die christelike geloof. Hierin staan Spangenberg nie
alleen nie. Ook ander dink dat Schweitzer se perspektief ’n sinvolle bydrae kan lewer tot
die gesprek tussen naturalistiese wetenskaplikes en gelowiges, veral tot besinning oor die
verhouding tussen wetenskap/rede aan die een kant en geloof aan die ander kant (vgl. bv.
Mason 1994; Botha 2001:307–9). Hierdie artikel wil bydra tot dié veelkantige gesprek deur
Schweitzer se Ehrfurcht vor dem Leben te bespreek en pertinent die filosofiese onderbou
daarvan te verhelder. Schweitzer se denke word maklik en dikwels afgeskaal tot ’n romantiesetiese ideaal, terwyl sy denke eintlik ’n alternatief bied vir die dualisme tussen geloof en rede
wat hedendaagse denke kenmerk. Wetenskap en godsdiens word in Schweitzer se filosofie
geanker in ’n verantwoordelikheidsetiek wat omvat word met ’n rasionaliteit wat konflik met en
spanning oor vaste kennis en persoonlike belewenis ontoepaslik maak.
1.1 Albert Schweitzer
Albert Schweitzer (1875–1965) was ’n mens wat in sy lewe wye erkenning ontvang het. Hy
word onthou as ’n begaafde orrelis en musiekhistorikus; as stigter van ’n hospitaal wat hy in
Gaboen gebou het (destyds, in 1913, was dit Frans-Ekwatoriaal-Afrika) by Lambarene aan
die Ogoouérivier, wat vandag nog (vyftig jaar na sy sterfdag, 4 September 1965) sy naam dra;
as iemand wat groot roem verwerf het as teoloog én een van die grondliggende werke oor
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die historiese figuur van Jesus gepubliseer het; wat as predikant in Europa en as mediese
dokter in Afrika gewerk het; wat saam met van die beroemdste persone van die 20ste eeu
(soos Albert Einstein, Otto Hahn en Bertrand Russell) gepoog het om die ontwikkeling van
kernwapens te stuit, en tussendeur ook die Nobelprys vir Vrede ontvang het. Sy lewe en werk
kan vanuit talle hoeke bekyk word en ’n verskeidenheid uiteenlopende afleidings kan oor sy
nalatenskap gemaak word.
Schweitzer self het ’n multikulturele en niesektariese aanslag vir godsdienstige en wysgerige
vrae nagestreef. Die feit dat hy in die Elsas grootgeword het (hy is op 14 Januarie 1875 daar
gebore) en van kindsbeen af drietalig was (Elsassies, ’n Nederalemanniese Duitse dialek,
Frans en Duits), het hom waarskynlik gevorm om “internasionaal” te dink. Hy het sukses behaal
as student op vele terreine, maar het na die Eerste Wêreldoorlog met toewyding gewerk om
die filosofie van eerbied vir die lewe te bevorder. Hy het dié filosofie as sy enigste werklike
bydrae beskou: ’n soort herbeskrywing van die groot vrae van die godsdiens en wysbegeerte.
Dit is daarom opvallend dat alhoewel die meeste mense kennis dra van Albert Schweitzer en
sy merkwaardige lewe, daar nie veel besinning oor sy filosofie plaasvind nie.
1.2 Nie ’n baie gewilde skrywer nie
Wanneer daar na Schweitzer verwys word, is dit gewoonlik kernagtig en word daar volstaan met
enkele aanhalings wat soos slagspreuke gebruik word om emosionele reaksie te bewerkstellig.
Vertroudheid met sy werk laat mens egter verbaas staan oor die feit dat Schweitzer as etikusen
as filosoof dikwels geïgnoreer word.1
’n Faktor wat waarskynlik ’n rol speel in die verwaarlosing van Schweitzer as denker, is sy
wye belangstellingsveld. Uiteraard moet mens ’n oorsig van die formidabele spektrum van sy
publikasies verkry om enigsins iets van eenheid en samehang in sy denke te snap. Die meeste
studies oor Schweitzer werk streng dissiplinêr; selde word dit wat hy binne een vakgebied
aangebied het, in verband gebring met vraagstukke waarmee hy in ander akademiese
kontekste geworstel het. So word sy suksesvolste boek, The quest of the historical Jesus
(Von Reimarus zu Wrede: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung), eerste uitgawe in 1906,
tweede uitgawe in 1913) byvoorbeeld nie deur Nuwe-Testamentici in verband gebring met sy
kultuurkritiese studies of wysgerige tekste nie.
Verder het ’n ouer wordende Schweitzer homself al meer op ’n algemene leserspubliek gerig.
Sy wedervaringe rondom die praktiese uitdagings om mense se lyding te verlig het hom laat
oordeel dat akademiese gesprek te veel beperkinge het en gevolglik het hy hom genoop
gevoel om spesialistaal te vermy. Sy latere publikasies het bykans almal ’n vaagheid wanneer
komplekse en diepsinnige sake bespreek word. Op kritieke punte is daar nie altyd notas of
verwysings nie en mens moet fyn lees om die agtergrond en onderliggende intellektuele
tradisies te identifiseer. En wanneer hy begrippe soos lewe, wil, wêreld en kultuur bespreek,
het sy taal ’n ouderwetse, 19de-eeuse styl wat huidige lesers kan vervreem.
Daar slaan ook hier en daar ’n paternalistiese streep deur in sy taal, en ek vind sy aanhoudende
(en ongelukkig soms ook selfgesentreerde) moralisme irriterend.
Schweitzer was egter allesbehalwe ’n oppervlakkige denker. Inteendeel, dit wat hy gekies het
om oor te skryf, is vraagstukke van die uiterste belang. ’n Genuanseerde oorweging van sy
werk lei mens tot diepsinnige nadenke en waardevolle insigte.
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2. Agtergrond
Daar is heelwat jeuginsidente wat in Schweitzer-biografieë oorvertel word om te illustreer hoedat
sekere gebeure in die lewe van die jong Albert Schweitzer tot sy beroemde lewensfilosofie sou
lei. Self vertel hy hoe hy as seun saam met ’n vriend wou voëls skiet met ketties, maar op die
beslissende moment het die lui van ’n kerkklok hom aan die gebod “Jy mag nie doodmaak nie”
herinner, ’n gebeurtenis wat hom lewenslank bygebly het, volgens hom. “This early influence
upon me of the commandment not to kill or to torture other creatures is the great experience of
my childhood and youth. By the side of that all others are insignificant” (Schweitzer 1924:41–2).
Dit is natuurlik baie menslik om terug te kyk na jou eie geskiedenis met die bril wat jy op daardie
oomblik dra, en Schweitzer is sekerlik nie vry van die neiging om mens se vroeër lewe so te
beskryf dat latere insigte verhelder word nie. Hy beskryf sy eerste uitdruklike bewusraking van
“eerbied vir die lewe” as sleutel tot etiek nogal heel treffend:
Stadig het ons rivier-op beweeg en met moeite ons weg tussen die sandbanke
deur gesoek, want dit was buite die reënseisoen (en die watervlak van die
rivier was baie laag). Eenkant en alleen het ek op die dek van die stoomboot
gesit en peins oor die elementêre én algemene verstaan van die etiese wat
ek nog in geen enkele filosofie gevind het nie. Ek het bladsy na bladsy vol
met losstaande sinne geskrywe, net om my te help om op die probleem te bly
konsentreer. Teen die aand van die derde dag, toe ons met sonsondergang pas
tussen ’n trop seekoeie deurgevaar het, het asof met ’n donderslag skielik die
woorde “eerbied vir die lewe” my voor oë gestaan – sonder dat ek dit vantevore
besef het of spesifiek daarna gesoek het. Die ysterdeur (wat my verhinder het
om dit te kon sien) het verdwyn en die pad deur die ruigtes het sigbaar geword.
Op hierdie oomblik het ek besef dat wêreld- en lewensaanvaarding altyd saam
met etiek te verstaan is! Ek het tot die slotsom gekom dat die etiese wêreld- en
lewensaanvaarding, saam met die kultuurideale daarin opgesluit, voortspruit
uit hoe daaroor gedink word. (Schweitzer 1998:155; my vertaling)2
Dit is daardie “voortspruit uit hoe daaroor gedink word” wat dit so belangrik maak om die
intellektuele en filosofiese konteks van Schweitzer se beroemde Ehrfurcht te ontleed.
3. Filosofiese agtergrond
3.1 Kant
Schweitzer se eerste proefskrif het gehandel oor die godsdiensfilosofie van Immanuel Kant.3
Hy het dit voltooi en in Julie 1899 voorgelê. In daardie dae was Kant vir die wysbegeerte soos
wat Einstein vir die 20ste-eeuse fisika sou wees, en die impak van Kant op Schweitzer se
denke is verstaanbaar. By Kant het Schweitzer geleer dat God en mens eintlik as fasette van
moraliteit bedink moet word; dit wil sê, goddelikheid en menswees is ten diepste etiese sake.
Kant se invloed deurspek Schweitzer se denke.4 Volgens Kant omvat die mens se verstand
twee vermoëns: teoretiese redelikheid en praktiese redelikheid. Teoretiese redelikheid stel
ons in staat om die vraag: “Wat kan ek weet?” te beantwoord en praktiese redelikheid maak
dit vir ons moontlik om te antwoord op “Wat moet ek doen?”
Praktiese redelikheid, aldus Kant, plaas ’n verpligting op die mens; moraliteit (en morele
opdragte) is soos ’n wet. Dit is nie gewortel in die gevolge wat daaruit voortspruit nie, maar in
die blote plig wat as sodanig op mens rus (Kant se etiek is dus deontologies: ’n pligsleer). Dit
maak nie soseer saak of jy dit kán doen nie (of dit binne jou kragte val of nie) – mens behóórt
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dit te doen. Ek doen my plig, volgens Kant, nie omdat dit my sal gelukkig maak, of vanweë hoe
mense (insluitende ek self) daaroor voel nie.5
Praktiese redelikheid loop uit op ’n sogenaamde kategoriese imperatief, ’n opdrag wat vereis
dat ons binne die voorskrifte van die rede moet optree. Daar is net een kategoriese imperatief,
maar Kant omskryf dit verskillend: tree op asof jou gedragsbeginsel ’n universele wet van
die natuur is (Kant 1997:31); dit wil sê dat jy jou afvra wat sou gebeur as almal volgens jou
beginsel sou optree. ’n Mens se beginsel moet geheel en al veralgemeen kan word (m.a.w. as
geldig vir almal beskou kan word), anders spruit dit nie voort uit die kategoriese imperatief nie.
As ’n mens se stelreël byvoorbeeld sou wees dat leuens toegelaat kan word, sou verhoudings
tussen mense onmoontlik wees, want niemand sou dan vertrou kon word nie. Met ander
woorde, die kategoriese imperatief vra: “Wat sal gebeur as almal so optree?”
Met die formulering van die kategoriese imperatief sê Kant dat ’n rasionele medemens altyd
as ’n doel beskou moet word en nooit as ’n middel tot ’n doel nie. Jou medemens moet
aanvaar word as iemand met inherente waarde, erken word vir wie sy of hy reeds is, en mag
nooit gebruik word om eiebelang te bevorder nie. Die kategoriese imperatief vereis dat mens
se lewensbeginsels in harmonie met ’n ryk (of bestel) van doelwitte moet wees. Die individu
se optrede moet konsekwent inpas by ’n wêreld waar elke mens se lewe en ervaringe beskou
word as waardige eindpunte (almal is ’n doel en niemand blote middele nie, nie eers heilige
middele nie).
’n Handeling is eties aanvaarbaar as handeling; die gevolge daarvan kan nie die
deurslaggewende rol speel in die besluit oor wat die regte ding is om te doen nie. Om die
gevolge gewig te laat dra, is om die kategoriese imperatief te ondergrawe – volgens Kant
is ons dan vasgevang in eindelose besinning oor al die uitsonderings, besonderhede en
kontekstuele nuanses wat ’n redelike en praktiese etiek onmoontlik maak. Dit is hoekom
mense ’n aprioriese metode moet volg om te besluit wanneer iets in ooreenstemming is met
die kategoriese imperatief, want vir sodanige ooreenstemming “is dit nie die handelinge wat
mens kan sien nie, maar die innerlike beginsels wat mens nie sien nie” (Kant 1997:19–20;
my vertaling). Kant stel dit ook duidelik dat net rasionele wesens in ’n skema van moraliteit
ingepas kan word. Diere en plante is nie deel van Kant se morele universum nie.
Die kategoriese imperatief is ’n manier om te besluit hoe mens gaan optree. Mens weet (of
kan redeneer oor) hoe mense teenoor jou behoort op te tree, en daarvolgens tree mens dan
self op. Ten spyte van die aantrekkingskrag wat Kant se uiteensetting het, moet die (bykans
uitsluitlike) fokus op die voorwaardes vir en aard van redelikheid nie misgekyk word nie.
Schweitzer ondervind heelwat probleme met Kant se etiekfilosofie. Hy meen Kant was briljant
as ’n denker wat die voorwaardes en prosesse van kennis ontleed het, maar bra gemiddeld
as dit by ’n leefbare dog diepsinnige lewens- en wêreldbeskouing kom. Kant se kategoriese
imperatief kan nie realistiese norme vir empiriese menslike situasies bied nie, want dit is ’n
samevatting van die interne struktuur van ons praktiese rede, ’n beskrywing van die nodige
handelinge van ten volle redelike menslike agente.
In ’n brief skryf Schweitzer:
Even being critical of him [Kant], I know that I owe him a lot. I moved away
from him because for me reason brings you to mysticism … Given experience
I came to this path only by the effort of reflection applied to the elementary
questions of existence … I did not try anymore to understand from the inside,
like Kant, the notions of space and time, but I let them go trustfully, like you
let the cows leave the stable; I was tired of keeping them! That’s how I freed
myself from Kant!6
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3.2 Krisis
In die loop van die Eerste Wêreldoorlog raak Schweitzer ontnugter met Kant se etiek.
Persoonlike ervarings het ook ’n rol gespeel (sy ma is deur berede soldate doodgetrap in Julie
1918; hy is self – saam met Helene, sy vrou – twee maal geïnterneer), maar die onbeskryflike
verwoesting van die oorlog7 het Schweitzer laat wonder oor die vermoë van ’n etiek gebaseer
op “suiwere” rede. Kant se etiek kan, op sy beste, “teach us a certain decency and justice
… [yet] when the time came for our ethic to be tested, it fell away from us” (Schweitzer
1986:9, 11). Terwyl Kant oortuig was dat wêreldvrede (“ewigen Frieden”) sou aanbreek deur
die instelling van internasionale organisasies soos ’n wêreldhof en ’n volkerebond, asook
wêreldwye ooreenkomste, oordeel Schweitzer dat vrede slegs deur veranderinge in mense se
etiek moontlik is (Schweitzer 1954).
Schweitzer vorm deel van die denkstroom wat die Westerse kultuurgeskiedenis sien as
vasgevang in ’n krisis. Dit is nie net die impak van die oorlog nie, alhoewel dit beslis daartoe
bygedra het, maar die oortuiging dat die Westerse beskawing as sodanig aan’t faal is, wat
Schweitzer dryf. Dié krisis is in wese ’n krisis van etiek.
Begeesterd skryf Schweitzer dat ons kultuur nie meer ’n etiese funksie het nie – wat juis die
essensie van beskawing is – en daarom is ons kultuur aan die agteruitgaan (1946:1–10).
Hierdie kulturele verval hang saam met die ongelooflike materiële ontwikkeling wat die
Westerse wêreld kenmerk: geestelike vooruitgang word vervang deur materiële ontwikkeling.
Die oorbeklemtoning van die materiële vooruitgang het geskied ten koste van geestelike
beskaafdheid. Die wysbegeerte is deels verantwoordelik hiervoor, want dit word beoefen asof
dit niks met die werklike lewe te doen het nie.
Tegnologiese vooruitgang en welvaart moet gepaardgaan met geestelike ontwikkeling, oftewel
die bevestiging, handhawing en verbetering van die hoogste etiese ideale. Mense wat nie
respek het vir die waarde van die lewe en wat nie deeglik nadink daaroor nie, sal nooit die
ware voordele van vooruitgang benut nie. Schweitzer eis dat die krisis redelik, met gebruik van
mens se verstand, geïnterpreteer word en dat daar op rasionele wyse ’n weg daaruit gevind
word. Ons moet beter denkers word, en ons kennis moet ons na die ervaring van die lewe en
die wêreld self lei: net in daardie “vuur” kan die gebreekte swaard van (Kant se) idealisme weer
gesmee word (Schweitzer 1946:xx). Dit is hoekom dit belangrik is om Schweitzer se eerbied
vir die lewe in sy denke as filosoof te plaas. Schweitzer vra hoe ons in ’n waardige kultuur kan
lewe. Hierdie vraag loop uit op die skryf van die twee dele van sy Kulturphilosophie.
Mense se redelikheid is nie ’n einddoel nie; die rede is ’n funksie van die lewe. Beskaafde
gedrag word baie vinnig ondergrawe deur ons prerasionele drange. Vir Schweitzer het Kant
se filosofie bygedra tot die atmosfeer van optimisme wat die oorlog voorafgegaan het en
het dit ’n naïewe vertroue in die voortgaande en progressiewe uitbou van beskawing deur
middel van die kategoriese imperatief geskep (Schweitzer 1946:11–8). Dit is heel menslik om
met ons redelikheid te soek na orde en aanvaarding, om aan te pas by wat die gemeenskap
van ons verwag en om die besluite wat ons neem, teenoor diegene in ons leefwêrelde te
regverdig. Maar mens is óók onderworpe aan ’n “natuurlike” wet, ’n strewe om te lewe en om
bewus te wees van ander se lewens en bewuswording van hulle belewenis deur middel van
ons gewetes. Die redelikheidswet kan nie ten koste van die ander een gehoorsaam word nie;
sodoende word nie net persoonlike moraliteit ontkrag nie, maar dit wat waarlik menslik is, ook
doodgemaak (Schweitzer 1986:55, 70–9).
Volgens Schweitzer was Kant se strewe om die twee wêrelde – die hoër morele wêreld en
die huidige fenomenele wêreld – bymekaar te bring deur die praktiese en die suiwere rede te
versoen, misplaas (Schweitzer 1965:337). Kant wou ’n kennisbasis bou met onweerlegbare
aansprake: dat daar ’n persoonlike vrye wil is, dat die hoër morele wet toeganklik is vir die

241

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

rede en dat dit redelik is om onsterflikheid te aanvaar. Schweitzer wys egter daarop dat juis die
praktiese gebruik van redelikheid elkeen van Kant se grondliggende aansprake laat verdamp
(Schweitzer 1965:240).
In Kant se stelsel het almal wel waardigheid, maar die mens bly magteloos ten opsigte van
sy verantwoordelikhede; om persoonlike motiverings met ’n berekende, belangelose logika
te vervang is eintlik emosielose selfvernietiging (Schweitzer 1965:247, 270, 336). Juis die
etiese verantwoordelikheid wat Kant beklemtoon, word ontduik, want ons is nie meer menslik
nie. Kant se stelling dat ons intuïsies blind is sonder rasionele konsepte (Kant 1998:193–4),
is waar, maar onvoldoende. Sonder diskrete rasionele konsepte is daar steeds menslike (en
niemenslike) belewenisse, ’n onwrikbare werklikheid, wat ons dryf, laat oorleef en besluite laat
neem (Schweitzer 1965:339).
In die strewe om “beskawing” te behou en uit te bou, “many a brave man set out for battle in
the belief that he was fighting for a day when war would no longer exist … [which] proved to
be completely wrong. Slaughter and destruction continued year after year and were carried
on in the most inhumane way” (Schweitzer 1954). Optimisme weens die vermoë van die mens
se rede is ongegrond; redelikheid as sodanig gaan ons nie by ’n ideale (morele) gemeenskap
bring nie.
3.3 Schopenhauer en Nietzsche
Sy toenemende onvrede met Kant se etiek lei Schweitzer na Schopenhauer en Nietzsche se
werk, en hulle besinnings oor die prerasionele wil. Natuurlik het ander naas Immanuel Kant vir
Schweitzer diep beïnvloed: mens is deeglik bewus van die rol wat Wolfgang Goethe se werk
in sy lewe gespeel het, om nie eers te praat van Johann Sebastian Bach nie.8 Schweitzer se
navorsing oor die historiese figuur Jesus moet ook beklemtoon word.9
Wat sy filosofiese ontwikkeling egter betref – en onthou, vir Schweitzer is filosofie gelyk aan
etiek – is dit duidelik dat Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche ’n besondere rol speel.
Schweitzer (1946:163) beskryf dié twee as die belangrikste etiese denkers van die 19de eeu.
Dit is juis Nietzsche wat hom laat besef het dat ’n etiek wat net tot mense beperk word, ’n
“halwe etiek” is, skryf Schweitzer in ’n brief van 19 Februarie 1964 (1992:336–7). Gegewe
dit wat Schweitzer se etiek kenmerk – naamlik respek vir álle lewe – kan die belang van sy
verwysing na Nietzsche beswaarlik onderskat word. Schweitzer onthou ook dat hy besig was
om ’n lesing oor Nietzsche voor te berei in 1900 toe hy berig van Nietzsche se dood ontvang
het (Schweitzer 1998:29).
Alhoewel Schopenhauer nie dikwels direk aangehaal word in Schweitzer se werk nie, is dit
Schweitzer se briewe wat sigbaar maak in watter mate Schopenhauer hom beïnvloed het (kyk
Barsam 2008:55, 57–8).10 Dit is presies in die epistemologiese vraagstuk waar die invloed
geld. Schopenhauer meen dat die etiese stelsels “laid down by philosophers … consist of
abstract, sometimes even hair-splitting propositions with no foundation except an artificial
combination of concepts”, en gebou is op “a priori soap-bubbles” (Schopenhauer 1915:165) –
en Schweitzer stem volmondig saam.
In die Westerse kultuurgeskiedenis was die impak van Descartes verreikend. Schweitzer
skryf dat Descartes die wysbegeerte “onomkeerbaar op die pad na die abstrakte” geplaas
het (Schweitzer 1946:309; my vertaling); hy het ’n arbitrêre wig tussen die menslike en
niemenslike wêrelde ingedryf. Alhoewel Kant ’n meesterlike uitleg van “seker” kennis uitgewerk
het, is dit juis in sý tyd dat empiriste die grondslag gelê het vir biologie, fisika en meganiese
materialisme – die moderne wetenskap soos ons dit ken. Kant se epistemologie (en in sy
sleurstroom, moderne wysbegeerte) is nooit in die liggaamlike belewenis veranker nie. Terwyl

242

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

die Kantiaanse tradisie die “werklikheid” afmaak as mites van die verstand, het die wetenskap
substantiewe ontdekkings en interpretasies van presies daardie werklikheid gemaak. Dit
is deur Schopenhauer dat Schweitzer die aansluiting vind om wysbegeerte met empiriese
wetenskap te verbind.
Schopenhauer het nie die algemene oortuiging gedeel dat mense se moraliteit deur middel
van redelikheid sal verbeter nie. Mense word gedryf deur basiese begeertes, wat hy noem ’n
wil om te leef(“Wille zum Leben”). Hierdie “wil” van die werklikheid is soos ’n blinde drang, maar
dit ís die werklikheid: dit is wat “blote” materie die “realiteit” maak waarvan mense déél is en
nie net waarvan hulle bewús is nie. Intelligensie (en bewussyn) is produkte van hierdie “wil”.11
Die woorde wat ons gebruik om Schopenhauer se “wil” te beskryf is effens misleidend, want
dit is meer as bedoeling of begeerte; dit is ook die “beweging” wat verskynsels ondergaan in
hulle bestaan, die “verandering” van dinge in die werklikheid. ’n Akker het byvoorbeeld reeds al
die moontlike manifestasies van ’n eikeboom wat daarin opgesluit lê, maar hierdie vorme kan
eers met verloop van tyd realiseer. Die wil is die beweging van moontlikheid na werklikheid.
Alle liggame het hierdie wil-tot-lewe wat daardie organisme instinkte en ’n ingesteldheid gee
om die werklikheid van die organisme tot uitdrukking te kan bring.
Schopenhauer (soos Nietzsche) sien etiek as die uitdrukking of belewing van die wil-totlewe. Schopenhauer wil nie kosmiese spekulasies bereken nie, maar sien moraliteit as dit
wat eg beleef word. Die idee dat daar ’n misterie aan die lewe is wat voortdurend in wording
is (verander), ’n voortstuwende wil-tot-lewe, was vir hom ’n beter vertrekpunt as Kant se
redelikheid as doel van die skepping, en dit is maklik om te sien hoekom Schweitzer tot
Schopenhauer se etiekleer aangetrokke was.
Mense se strewe tot lewe is nie vanselfsprekend goed nie, maar kan deur asketisme en
dissipline gevorm en gestuur word (Schopenhauer meen dit behóórt ook te gebeur). Die
wil-tot-lewe kan op verskillende maniere in die menslike natuur na vore kom: as selfsugtige
selfbelang, as jaloerse boosaardigheid, maar ook as medelye (Mitleid). Om medelye te ervaar,
sê Schopenhauer, is om jou in te dink in die posisie van die een wat ly en dan jou handelinge
toepaslik te verander sodat dit wat pyn veroorsaak, afgeskaal word, of om dan so op te tree
dat lyding verlig word.
Daar is volgens Schopenhauer selfs nog meer aspekte van medelye. In die oomblik van
medelye word mens se wil-tot-self verander. Met medelye strewe ons nie meer net in die
belang van die selfsugtige ek nie; ons word verlos van oordrewe individualiteit en ons word
meer as ’n blote (en sinlose) uitdrukking van die wil-tot-lewe. Aktiewe medelye gelei die wiltot-lewe na meer lewe wat voller, dieper, waardiger is.12
Hier, in Schopenhauer se denke, vind Schweitzer die alternatief vir Kant se benadering, om
nie te begin met ’n kloof wat voortdurend oorbrugging benodig nie, maar met die lewe self
– in sy grootse omvang. Besinning oor die lewe begin met lewe, is uitdrukking daarvan én
lei dieper die “lewenswil” in. Filosofie, wetenskap en etiek is rasionele manifestasies van die
lewenswil. Die wil-tot-lewe is waar biologiese instink, rasionele bewussyn en “the capacity for
divination” versmelt (Schweitzer 1936a:228; 2009:156):
What is decisive for our life-view is not our [scientific] knowledge of the world but
the certainty of the predisposition which is given in our will-to-live. The infinite
spirit meets us in nature as mysterious creative power. In our will-to-live it is
experienced as world- and life-affirmation and as an ethical predisposition. Just
as it is given in the certainty of our will-to-live, so too our [proper] relationship to
the world can be found if we seek to make this connection in rational thought:
such is our worldview. Worldview is a product of life-view, [one’s] life-view
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does not result from worldview. (Schweitzer 1946:xvi–xvii, vertaling aangepas
volgens Schweitzer 1974a:107)
Uit die konteks van hierdie merkwaardige gedeelte is dit duidelik dat Schweitzer bedoel
dat die eerbied-vir-die-lewe-wêreldbeeld volg op die eties-mistieke lewensbeskouing:
Lebensanschauung lei na Weltanschauung, nie andersom nie.
Schopenhauer – en spesifiek die Wille zum Leben-teorie – se invloed sien ons in talle elemente
van Schweitzer se denke: sy etiek gebaseer op medelye; dat etiek ’n liggaamlike praktyk
is; sy aandag vir evolusie; belangstelling om die wêreldgodsdienste te interpreteer; selfs die
oortuiging dat altruïsme ander kan inspireer om ’n gemeenskap te verander.
Soortgelyke fasette van Friedrich Nietzsche se denke het óók vir Schweitzer beïnvloed.
Daar is Nietzsche se befaamde skeptisisme; sy teenkanting teen aansprake oor hoe om
die werklikheid bo alle twyfel te eien – dit is maklik om agter Schweitzer (1946:172–8) se
bespreking Nietzsche se woorde te hoor:
[I]t is not the opposition between subject and object which concerns me here;
I leave that distinction to those epistemologists who have got tangled up in the
snares of grammar (of folk metaphysics). Even less am I concerned with the
opposition between “thing in itself” and appearance: for we “know” far too little
to even be entitled to make that distinction. (Nietzsche 2001:214 (§354))
Maar dan is Nietzsche ook ’n “krisisfilosoof”. Nietzsche sien die tyd waarin hy leef as
’n ploertige, gemene era en daarom is ’n “filosofie van die lewe” nodig, een wat mense
oproep tot grootse dade en betekenisvolle lewens. Die christendom se nalatenskap is ’n
slawementaliteit: ’n onnadenkende gehoorsaamheid en selfsugtige onderdanigheid. Verder
het die Industriële Revolusie ’n ongekende liefde vir materiële gemak en “speelgoed” geskep.
Om hiervan los te kom, moet mense se wil weer bevestig word; die wil om voluit te lewe met
ferm lewenskragtigheid en liggaamlike en verstandige waagmoed.
Nietzsche het, weliswaar in poëtiese en mistieke taal, daarna gestreef om nihilistiese
wetenskaplike kennis in lewensbevestigende waardes om te skryf.13 Hy wil na die wetenskap
kyk deur die prisma van ’n kunstenaar, wat mens amper ekstaties help om gevoelens van
twyfel en waardeloosheid te oorkom:
Nietzsche compelled me to keep being concerned with the problem of ethics
and the emergence of an ethical civilization. Thus, by the fall of 1915, I
developed the notion of an ethics of reverence for life. It dawned on me that
European philosophy deals purely with half an ethic. All it demands is kind
behavior and mercy toward other people. A complete ethics, however, requires
kindness and mercy toward all life, for any living creature can suffer. Kindness
knows no limits. It is boundless. Only a profound and complete ethics is able to
create an ethical civilization. Through studying Nietzsche I came to realize that
an ethics focusing solely on humankind is incomplete and cannot be justified.
Schopenhauer was right when he said, “Preaching ethics is easy, justifying
ethics is hard.” Only a complete ethics can be justified. There is no justifying the
semi-ethics of European philosophy. (Schweitzer 1992:336–7)
Hier moet mens in gedagte hou dat Nietzsche die eerste filosoof is wat met Darwin se
evolusieteorie worstel. Soos Nietzsche het Schweitzer die oënskynlik nihilistiese implikasies
(vir etiek) van evolusie aanvaar, en juis daarom die dieperliggende veronderstelling van
evolusie, die universele wil-tot-lewe, beklemtoon (Schweitzer 1946:14–5).
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Wanneer ons dan nou redelik, met wetenskaplike kennis, na moraliteit soek, moet ons tog nie
dink dit is bloot iets “daar buite”, iets wat net gevind moet word nie. Etiek lê binne die mens,
as deel van taal, in die verwoording van belewenis. Eg Kantiaans, maar meer ingrypend dui
Nietzsche aan dat “[t]here are no moral phenomena at all, but only a moral interpretation of
phenomena …” (Nietzsche 1966, §108). Heel tereg beklemtoon Schweitzer die implikasie van
Nietzsche se insig: “[A]ccepted ethics are deficient … because the conceptions of good and
evil which they put into circulation do not spring out of one’s reflection on the meaning of one’s
life, but have been invented in order to keep individuals useful to the majority” (Schweitzer
1946:173). Hy aanvaar Nietzsche se kritiek dat God anders bedink moet word, dat dit nie
genoeg is om die Verligting se etiek net te kritiseer nie, maar om beter te kan vaar.
Nietzsche skree as’t ware vir sy tydgenote: Waar is julle adel? Waar is die edele lewe? Hoe
is dit dat julle so gemaklik afsien van die strewe na volmaaktheid en eerder tevrede is met
vernedering, met julleself as net nog mense sonder persoonlikheid? Hy is nie die eerste een
wat eis dat mense hul lewenspotensiaal voluit moet ontwikkel nie, maar, sê Schweitzer, die
eerste wat eis dat mens dit moet nastreef ter wille van die grootsheid van die lewe self, en nie
omdat dit dalk geluk mag bring nie. Nietzsche “brings to the theory the much deeper thought
that by living one’s own life victoriously to the full, life itself is honoured, and that by the
enhancement of life the meaning of existence is realized” (Schweitzer 1946:176).
Schweitzer is duidelik sterk aangetrokke tot dié filosowe wat etiek sien as die uitdrukking van
die wil-tot-lewe. “In Schopenhauer the will-to-live tries to become ethical by turning to worldand life-negation; in Nietzsche by devoting itself to a deepened world- and life-affirmation”
(Schweitzer 1946:163). So vat Schweitzer die etiek van Schopenhauer saam:
Ethics are sympathy. All life is suffering. The will-to-live which has attained
to knowledge is therefore seized with deep sympathy for all creatures. It
experiences not only the woe of mankind, but that of all creatures with it.
What is called in ordinary ethics “love” is in its real essence sympathy. In this
overpowering feeling of sympathy the will-to-live is diverted from itself. Its
purification begins.
The others […] anxiously insist that sympathy for animals is not ethical in
itself, but has importance only in view of the kindly disposition which must
be maintained among humans. Schopenhauer tears down these fences, and
teaches love to the most insignificant being in creation. (Schweitzer 1946:167)14
Schweitzer is ook krities oor die twee leermeesters: medelye lei wel tot insig en selfkritiek,
maar by Schopenhauer is dit as ‘t ware nog net onder oorweging. Dit haak vas by teorie
en ’n werklike etiek van liefde word geblokkeer weens onaktiwiteit (Schweitzer 1946:171–2).
Uiteindelik perk Schopenhauer eintlik die wil-tot-lewe in; dit word vernietig.
Nietzsche is weliswaar heel voor in die ry van die mensdom se beste etiekdenkers, maar
soos met Schopenhauer lei sy eensydige klem tot onetiese optredes. Schopenhauer en
Nietzsche se skerp oordeel oor bestaande etiekteorieë is geldig en die struikelblokke wat
hulle aandui is onoorkomelik, maar uiteindelik is hul eie alternatiewe te individualisties en
onprakties (Schweitzer 1946:177). Nie een van die twee lewe enigsins in ooreenstemming
met hulle lewensbeskouinge nie. Wat nodig is, is ’n dialektiek, ’n wisselwerking tussen die
twee uitstaande standpunte:
Arriving as they do at the non-ethical by thinking out to a conclusion, one of them
life-negation, the other life-affirmation, they corroborate together the statement
that the ethical consists neither of life-negation nor of life-affirmation, but is a
mysterious combination of the two. (Schweitzer 1946:178; my beklemtoning)
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Beïnvloed deur Schopenhauer en Nietzsche wil Schweitzer die betekenis van die lewe
van Jesus van Nasaret en dié se kruisdood herinterpreteer om ’n sosiale etiek te skep wat
die hele wêreld en die oorweldigende lyding daarin kan bedien. Die Kantiaanse denke se
binnestruktuur (rede) word deur “wil” (Schopenhauer) en “lewe” (Nietzsche) getemper en ’n
ander, elementale denkstruktuur ontstaan: ’n deurdagte en omvattende respek vir lewe.
3.4 Geheimsinnig-misties; rasioneel-pragmaties
Schweitzer gebruik woorde soos geheimnisvolle, unbegreiflich, selfs dikwels unergründliches
Geheimnis, baie keer saam met die term ethische Mystik en dit is belangrik om die betekenis
van “geheimsinnig-misties” in sy denke te verhelder. Dit sou juis verkeerd wees om Schweitzer
as blótemistiese denker te beskou.
Schweitzer was ’n wetenskaplike (hy was immers ’n gekwalifiseerde mediese dokter) en
sy gebruik van wetenskap kom na vore wanneer hy byvoorbeeld debatteer oor die gebruik
van kernwapens (Schweitzer 1958). Sy “mistiek” is ’n denkende, rasionele benadering
tot vraagstukke. Uitdruklik sê hy dat rasionalisme en mistisisme verweefd is (Schweitzer
1923:90–1); wil én rede streef om by die lewe uit te kom. Rasionalisme is ’n noodsaaklike
verskynsel in alle gesonde spiritualiteit (Schweitzer 1923:88). Hy gebruik kwalifiserings soos
“geheimenisvol” en “misterieus” omdat hy wil beklemtoon dat daar ’n prerasionele faset van
die lewe is waarin alle mense deel. Lewe kan nie net omskryf word met begrippe vanuit die
irrasioneel-rasionele kontinuum nie; lewe omvat ook prerasionaliteit.
Die sleutel tot “mistiek” by Schweitzer kom ons al teë wanneer hy vrae stel oor die “rätselhafte
Verbindung” tussen Schopenhauer en Nietzsche se lewensontkenning en lewensbevestiging
onderskeidelik: dit is eties, ’n morele daadwerklikheid. In die slotgedeelte van sy studie oor die
historiese figuur Jesus word hierdie aspek veral na vore gebring. Schweitzer skryf dat Jesus
“can be known without much being known about him, and the eschatological element in his
teaching can be grasped, even if the details are not always understood” (Schweitzer 2000:480)
– hierdie “ken sonder om te weet” is moontlik omdat ons deel is van die wil-tot-lewe wat nooit
vreemd kan wees nie. Dieselfde wil, “manifested in however varying circumstances, always
creates world-views which comply and coincide with its own essential nature” (Schweitzer
2000:481; my beklemtoning). Ons historisiteit kanselleer nie ons essensie nie; weliswaar kan
mens nie met jou kognitiewe verstand iemand anders (of ’n verskynsel) werklik begryp nie,
maar iets van daardie lewe bereik mens deur prerasionele intuïsie, soos medelye.
[Jesus] comes to us as one unknown, without a name, as of old, by the lakeside,
he came to those men who did not know who he was. He says the same words,
“Follow me!”, and sets us to those tasks which he must fulfill in our time. He
commands. And to those who hearken to him, whether wise or unwise, he will
reveal himself in the peace, the labours, the conflicts and the sufferings that
they may experience in his fellowship, and as an ineffable mystery they will
learn who he is […]. (Schweitzer 2000:487; my beklemtoning)
Die “misterie” ís die belewenis en die “bekendmaking” lê in die uitvoering. Die “capacity for
divination” (Schweitzer 2009:156) is niks anders as uitlewing van eerbied vir die lewe nie.
Presies dit is Schweitzer se mistisisme: ’n etiese essensialisme. Sy soeke na die ware Jesus
kon net uitloop op diens aan die medemens. Daar is nie goddelike beligting wat die mens
magies gaan help nie. Dit behels die herkenning en beoefening van ons medelye.
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4. Lewe wat wil lewe te midde van lewe
Dit is nie met ’n bliksemstraal dat die gedagte van eerbied vir die lewe Schweitzer tref nie.
Ehrfurcht vor dem Leben is vir Schweitzer ’n herformulering van die fokuspunte van die
christelike tradisie (Schweitzer 1962b). Hy sê uitdruklik die hart (Herz) van die evangelie is
presies dit: “Gut ist: Leben erhalten und fordern; schlecht ist: Leben hemmen und zerstören”
(1966a:32). Maar dit is terselfdertyd meer as net ons christelike erfenis; dit is ’n universele
lewensbeskouing wat filosofies gefundeer is.
In die geskiedenis van die denke is daar volgens Schweitzer eintlik net twee soorte probleme.
Die een soort, “facade problems”, lyk indrukwekkend en belangrik, maar het nie te doen met
die werklike, basiese (“elementary”) sake nie. Fasadevraagstukke is vrae oor die werklikheid
buite mense se waarneming, oor die objektiewe wêreld, en hoe ons betroubare kennis daaroor
kan verkry. Die ander vrae, die werklike en essensiële probleme, is dié wat Schweitzer wil
aanpak, en dit is hierdie vrae wat die konteks vorm vir die beginsel van eerbied vir die lewe.
Daar word dikwels gesê dat godsdiens ons kan help met juis hierdie vrae, maar Schweitzer
is beslis daaroor dat dit nie die geval is nie: “[N]othing in our civilization, including religion,
is providing enough ethical ideals and energies” (Schweitzer 1962a:199). Ons moet opnuut
begin, by ’n ander plek: “As we know life in ourselves, we want to understand life in the
universe, in order to enter into harmony with it […] There is in each of us the will to live, which
is based on the mystery of what we call ‘taking an interest’” (Schweitzer 1962b:180).
Ons beginpunt kan net die insig wees dat etiek die manifestasie van ons wil-tot-lewe is. “All
our thoughts are given in that will-to-live, and we but give them expression and form in worlds.
To analyze reason fully would be to analyze the will-to-live” (Schweitzer 1962b:182). Vanuit
hierdie vertrekpunt besef mens dat die keuse nie is om te leef of nie (met ander woorde, of
mens nie byvoorbeeld selfmoord moet oorweeg nie), maar om die melodie van die wil-tot-lewe
te respekteer.15 “Ultimately, the issue is not whether we do or do not fear death. The real issue
is that of reverence for life” (Schweitzer 1962b:184).
Hierdie spesifieke keuse is dan ’n mens se eerste ware geestelike handeling: “Whenever my
life devotes itself in any way to life, my finite will-to-live experiences union with the infinite will
in which all life is one, and I enjoy a feeling of refreshment which prevents me from pining
away in the desert of life” (Schweitzer 1946:246).
Die toewyding tot eerbied vir die lewe bring noodwendig die besef mee dat die mens deel is van
gebeure wat nie beheer kan word nie. Daar is lewe wat ander lewe nodig het; daar is grootsheid
en kompleksiteit, maar ook wreedheid en onafwendbaarheid. Daar kom dus berusting. Maar
hierdie berusting is meer as net aanvaarding: berusting gebou op lewenseerbied is volgens
Schweitzer ’n aktiewe berusting. En daarom is dit die mens se tweede geestelike handeling.
Hierdie berusting is lewensbevestigend: “Therefore, when we speak of resignation it is not
sadness to which we refer, but the triumph of our will-to-live over whatever happens to us.
And to become ourselves, to be spiritually alive, we must have passed beyond this point of
resignation” (Schweitzer 1962b:184).
Hierdie twee geestelike stappe vloei dan uit in opregtheid. Geen mens kan al die lewe in die
omgewing beskerm nie, maar die aanvaarding van mens se situasie met inagneming van
eerbied vir die lewe laat mens opreg worstel met die kompleksiteit van wat waardige lewe is en
hoe om dit wat lewe verwoes of bedreig, te beveg. “Resignation to the will-to-live leads directly
to this first virtue: sincerity” (Schweitzer 1962b:185):
As a matter of fact, the ethics of sincerity towards oneself passes imperceptibly
into that of devotion to others. […] Why do I forgive anyone? Ordinary ethics
say, because I feel sympathy with that person. They allow persons, when they
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pardon others, to seem to themselves wonderfully good, and allow them to
practise a style of pardoning which is not free from humiliation of the other. […]
The ethics of reverence for life do away with this crude point of view. All acts
of forbearance and of pardon are for them acts forced from one by sincerity
towards oneself. I must practise unlimited forgiveness because, if I did not,
I should be wanting in sincerity to myself, for it would be acting as if I myself
were not guilty in the same way as the other has been guilty towards me. I must
forgive falsehood which has been practised upon me; because I myself have
been in so many cases wanting in love, and guilty of hatred, slander, deceit, or
arrogance which have been directed against myself. […] We have to carry on
the struggle against the evil that is in humankind, not by judging others, but by
judging ourselves. Struggle with oneself and veracity towards oneself are the
means by which we influence others. (Schweitzer 1946:248–9
Schweitzer beskou sy etiek as ’n natuurlikeetiek, bedoelende dit het nie vanuit geestelike
interpretasie ontstaan nie. Dit is nie ’n etiek soos Plato of Kant s’n, wat redeneer dat etiek
voortspruit uit ’n inherente maar ontasbare gegewe pligsgevoel nie. Dit het ook nie ’n
intellektuele oorsprong nie (want wie verstaan die kosmos en die gees van die werklikheid?).
Nee, dit is die belewing van die lewe self, die waarneming van simpatie in die natuur (alle
lewendes streef na meer lewe) wat ons bewus maak daarvan dat eerbied vir die lewe die bron
is vir etiek. Hierdie waarneming stimuleer ons intellek, ons intellek kan dit ontleed en verhelder
en dit kan ons lei tot formulerings van verpligtings, maar dit is die lewe self wat in ons voortstu
tot eerbied vir die lewe.
The important thing is that we are part of life. We are born of other lives;
we possess the capacities to bring still other lives into existence … [N]ature
compels us to recognize the fact of mutual dependence, each life necessarily
helping the other lives which are linked to it … Seeing [the solidarity of life] …
in ourselves, we realize how closely we are linked with others of our kind. We
might like to stop here, but we cannot. Life demands that we see through to
the solidarity of all life which we can in any degree recognize as having some
similarity to the life that is in us. (Schweitzer 1962b:192)
En ja, simpatie is ook in niemenslike lewe sigbaar. “I cannot say that the evidence is always
as apparent as it may be in human instances. But this I can say, that wherever we find the love
and sacrificial care of parents for offspring (for instance) we find this ethical power. Indeed, any
instance of creatures giving aid to one another reveals it” (Schweitzer 1962b:192).
In sy samevatting van sy werk oor eerbied vir die lewe bespreek Schweitzer Descartes se
beroemde sinspreuk:Cogito, ergo sum – “Ek dink, dus is/bestaan ek.” Schweitzer wys hoe
leeg en abstrak Descartes se “insig” is (“Surely […] that is the stupidest primary assumption in
all philosophy” – Schweitzer 2009:156). “Out of this act of thinking, which is without substance
and artificial, nothing concerning the relation of man to himself and to the universe can come. In
reality, however, the most immediate act of consciousness has some content. To think means
to think something” (Schweitzer 1998:156). Die eintlike beginpunt is nie “ek dink” nie, maar
“ek leef”. In slotsom dus: Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.16
5. Samevatting
5.1 ’n “Nuwe” rasionalisme vir geloof én verstand
In een van sy kritiese opmerkings oor Kant se strewe om ’n “absolute etiek” te ontwikkel, sê
Schweitzer dat Kant die geleentheid misgeloop het om ’n nuwe rasionalisme te ontwikkel
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(Schweitzer 2009:155). In sy Kulturphilosophie verwys hy na “denkende Weltanschauung”
as die weg uit die hedendaagse verwarring (Schweitzer 1974c:82). Campion vertaal dit as “a
theory of the universe which has been produced by thought” (Schweitzer 1923:90). Uit hierdie
opmerkings van Schweitzer kan ons ’n sleutelwoord vir sy werk formuleer: ’n deurdagte
wêreldbeeld, ’n nuwe rasionalisme.
Schweitzer harmonieer die redenering van die analitiese verstand met die intuïtiewe waarhede
wat in die mens se belewenis, die mens se hart is. Hy het daarna gestreef om ’n verligte en
betekenisvolle wêreldbeeld moontlik te maak wat ’n waardige konteks bied vir ons moraliteit
en etiese keuses.17 Schweitzer bied nie ’n geloofgebaseerde oplossing aan nie; sy filosofiese
raamwerk vir die etiek van eerbied is gebou op die wesenlike of elementêre (elementare is
Schweitzer se woord) waarheid wat voortspruit uit die besinning van selfbewuste lewe. Wat
mens ook al sou vra, “we find the simple fact of consciousness is this, I will to live” (Schweitzer
2009:155). Jesus se etiek van liefde is oorweldigend belangrik, maar Schweitzer se filosofie
is ’n kultuurfilosofie en nie ’n godsdiens nie. Die etiek van eerbied vir lewe kan deur alle
godsdienste aanvaar word, en selfs deur mense wat nie aanspraak wil maak op geloof nie.
Hierdie deurdagte wêreldbeskouing, dié spesifieke rasionalisme, verbind die individu met
ander en bied ’n fondament vir gesamentlike verkenning en verdere ontwikkeling. In die
etiese lewe “reason and the heart must work together if a true morality is to be established”
want “the true heart is rational, and the true reason is sensitive” (Schweitzer 1986:7, 13 – sy
beklemtoning).
En so ook wat betref ware (of, Kantiaans, suiwere, onbetwyfelbare) kennis: “[I]t is as willto-live in the midst of will-to-live that [one] conceives oneself during every moment that one
spends in meditating on oneself and the world around one” (Schweitzer 1998:156):
Alle kennis is ten slotte kennis van die lewe. Alle erkenning is verstomming
oor hierdie raaisel van die lewe – eerbied vir die lewe in sy oneindige,
immer nuwe vergestaltings […] En verdiep jy jouself in die lewe met insig in
die geweldige aktiewe chaos van die skepping, sal die lewe jou onverwags
maar duiselingwekkend oorweldig. In alles herken mens jouself. (Schweitzer
1965b:128–9; my vertaling)
[Alles Wissen ist zuletzt Wissen vom Leben und alles Erkennen Staunen über
das Rätsel des Lebens – Ehrfurcht vor dem Leben in seinen unendlichen,
immer neuen Gestaltungen […] Und vertiefst du dich ins Leben, schaust du mit
sehenden Augen in das gewaltige belebte Chaos dieses Seins, dann ergreift es
dich plötzlich wie ein Schwindel. In allem findest du dich wieder.] (Schweitzer
1965b:128–9).18
5.2 Grondslag vir ’n lewensbeskouing
Ons gebrek aan sukses met moraliteit, die ekologiese krisis waarin ons ons bevind, die
oppervlakkigheid van ons kultuur – kortom, ons krisis in beskawing en godsdiens – is op die
oog af verrassend. Hoe is dit moontlik, vra Schweitzer, dat met sulke ongelooflike vooruitgang
op elke denkbare wetenskaplike terrein, met al die voordele wat die Industriële Revolusie
meegebring het, met al die treffende demokratiese ideale wat in die 19de eeu ontwikkel is,
en ten spyte van die triomf van supertegnologie, ons kulture nogtans faal? Hoe gebeur dit dat
hoe harder ons werk vir vordering en sukses, hoe meer blyk ondergang en vernietiging en
sinloosheid na vore te tree? (Schweitzer 1923:1–61; 1946:xxi–xxiii, 1–11).
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Schweitzer sê dit is die raamwerk van ons wetenskap, kennis, tegnologie en politieke
instellings wat verkeerd is: ’n foutiewe wêreldbeeld. Materialisme het die verhouding tussen
die geestelike en die aktuele omgeruil.19 As regstelling stel hy eerbied vir die lewe as ’n volle
lewens- en wêreldbeskouing voor. Met eerbied vir die lewe as grondslag kan mens jouself
plaas, die ingebedheid van individu en groep en natuur in mekaar erken en uitleef. Eerbied
vir die lewe bied selfs ’n behoorlike raamwerk vir interdissiplinêre navorsing en samewerking
tussen die verskillende samelewingsinstellings.
Gewoonlik tref etiekfilosofie ’n onderskeid tussen wêreldbeeld en lewensbeskouing, maar
Schweitzer (1946:276) redeneer dat wêreldbeeld (Weltanschauung) moet voortvloei uit
keuses vir en met ’n lewensbeskouing (Lebensanschauung). En daarmee wil hy lewe sentraal
stel, nie die “einde” of die “somtotaal” of “kosmos” nie, maar die lewendigheid van lewe self:
die proses. Daarom kan dit ’n lewensbeskouing wees om lewe net te bevestig, te aanvaar, te
respekteer, te eer. Om die wêreld te erken – om te sê “ek wil lewe” – is om lewe, ánderlewe,
te erken.
Reverence for life, veneratio vitae, is the most direct and at the same time the
profoundest achievement of my will-to-live.
In reverence for life my knowledge passes into experience. […] My life carries
its own meaning in itself. This meaning lies in my living out the highest idea
which shows itself in my will-to-live, the idea of reverence for life. (Schweitzer
1946:xvii)
5.3 Nie romantiese idealisme nie
“An unreasoning sentimentality was never part of his philosophy,” skryf Brabazon oor
Schweitzer (2000:239), en “eerbied vir die lewe” is nie ’n naïewe etiek nie.
However seriously one undertakes to abstain from killing and damaging, one
cannot entirely avoid it. One is under the law of necessity, which compels one to
kill and to damage both with and without one’s knowledge. In many ways it may
happen that by slavish adherence to the commandment not to kill compassion
is less served than by breaking it. When the suffering of a living creature cannot
be alleviated, it is more ethical to end its life by killing it mercifully than it is to
stand aloof. It is more cruel to let domestic animals which one can no longer
feed die a painful death by starvation than to give them a quick and painless
end by violence. Again and again we see ourselves placed under the necessity
of saving one living creature by destroying or damaging another.
The principle of not-killing and not-harming must not aim at being independent,
but must be the servant of, and subordinate itself to, compassion. It must
therefore enter into practical discussion with reality. True reverence for morality
is shown by readiness to face the difficulties contained in it. (Schweitzer
1936b:83–4)
Met “lewe” verwys Schweitzer na meer as net biologiese lewe, en eerbied vir die lewe is dus
meer kompleks, meer realisties, meer moeite as bloot net die navolg van die gebod “moenie
doodmaak nie”. Natuurlik gaan dit nie daaroor om van ’n leeu te verwag om nou strooi te begin
vreet nie. Inteendeel, vir Schweitzer is eerbied vir die lewe die teenpool van sulke vreedsame
(eskatologiese) beelde soos wat mens in die Bybel vind, van algemene vrede in die natuur
(Jesaja 11:6–8, 65:25) en van vryheid en heerlikheid waaraan die “skepping” deelneem
(Rom. 8:19–22). Eerbied is nie vreedsame begeleiding van die natuur tot harmonieuse
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bestaan nie, maar ’n “affirmation of the world that has passed through a negation of the world”
(Schweitzer 1998:57).20
Eerbied vir die lewe is nie ’n rooskleurige bril wat die ingewikkeldheid van die lewe miskyk nie.
Dit is ’n toewyding aan die kwaliteit van lewe; mens moet verstandig en realisties die dinge
in jou spesifieke situasie beveg en verminder wat lewe negeer en dit bevorder wat die lewe
aanvaar en meer maak.
5.4 Juis die enkele beginsel
Regdeur sy werke, in al sy filosofiese besinnings, strewe Schweitzer na wat hy noem
“elemental thinking”. Elke etiese teorie wat uitvoerige (en ingewikkelde) omskrywing verg om
die basiese beginsels daarvan uiteen te sit, kan waardevol wees, maar word te maklik ’n doel
in sigself: jy werk so hard aan die teorie dat daar eintlik niks van die etiek kom nie. Volgens
Schweitzer moet mens se etiek ’n eenvoudige struktuur hê: dit moet rasioneel wees, daar
moet ’n absolute aspek aan verbonde wees en dit moet universeel kan geld.
Die beginsel van eerbied vir die lewe is dan juis so. “The ethical mysticism of Reverence for
Life is rationalism thought to a conclusion” (Schweitzer 1998:158):
It does not need to make any pretensions to high titles or noble-sounding
theories to explain its existence. Quite simply, it has the courage to admit that
it comes about through physical make-up. It is given physically. But the point is
that it arrives at the noblest spirituality. (Schweitzer 1962b:193–4)
’n Belangrike uitvloeisel van Schweitzer se eerbiedfilosofie is dat dit ’n algemene basis vir
waardes bied. Die goeie is lewe; lewe en net lewe is werklik (of wesenlik) goed. Schweitzer
bedoel nie dat die goeie bloot die voortbestaan van lewe is nie. Blote voortbestaan sonder om
in ag te neem hoe betekenisloos of vol lyding die uitrek van lewe is, is nie ’n teken van respek
nie. Die goeie vloei vanuit die wil-tot-lewe, maar die wil-tot-lewe is nie net die strewe om die
dood te vermy nie, maar die strewe om te groei en die wil tot volle lewe. Hy gebruik dikwels
sleutelwoorde soos “ontwikkeling” van lewe, die “groei” van lewe en die “vermeerdering” of
“verbetering” van die lewe. Sy bedoeling met lewe as die intrinsieke goeie omvat al hierdie
konsepte.
Mens kan ook in Schweitzer se etiek die beginsel van plig raaksien. Mens behóórt altyd en
orals lewe te beskerm en te bevorder. Eerbied vir die lewe gee mens nie net ’n opdrag nie,
dit plaas mens ook onder ’n verpligting. Die gebod: “Jy mag nie doodslaan nie” hou ook in:
“Jy mag nie beseer nie.” Schweitzer aanvaar, met aanpassings, die Jaïnisme-moraliteit21 van
geweldloosheid (“moenie seermaak nie”) en integreer dit met tradisionele (christelike) etiek.
Eerbied vir die lewe plaas ons onder ’n morele verpligting, nie net om nie dood te maak nie,
maar ook en veral om nie lyding te veroorsaak nie.
Hierdie plig het ’n negatiewe én ’n positiewe kant. Dieselfde inherente waarde wat vereis dat
mens nie doodmaak nie, en wat jou dus ook daarvan weerhou om lewende organismes te
laat ly, vereis dat mens sodanig optree dat lewe onderhou word en die voorwaardes vir lewe
verbeter word. Net soos wat mens nie mag moor nie, so behóórt mens op so ’n wyse op te tree
dat voldoende sorg en voedsel byvoorbeeld by afhanklikes en sterwendes en weerloses (soos
babas) uitkom sodat hulle lyding verminder. En dieselfde respek wat mens daarvan weerhou
om ’n hond te slaan, vereis dat siek diere versorg moet word. ’n Mens behoort soveel as wat
in jou vermoë is te doen om by te dra tot die verbetering van lewe. Soos Kant, het Schweitzer
ook ’n pligteorie: mens behoort altyd lewe te beskerm en te bevorder.
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5.5 ’n Teorie van deugde
Schweitzer se eerbiedsetiek kan ook gesien word as ’n teorie oor deugsaamheid; ’n verheldering
van dit wat mens ’n goeie mens maak. Deugsaamheid spruit voort uit eerbied vir die lewe en
vind uiting in ’n toewyding tot die welsyn van lewende organismes. Met sy beginsel is daar nie
net klem op “lewe” nie, maar juis ook op “eerbied”.
Mens se respek vir die lewe, daardie houding wat jy teenoor die lewe handhaaf, bepaal jou
deugsaamheid. In ’n sekere sin omskryf Schweitzer die tradisionele christelike beginsels van
liefde en mededeelsaamheid deur sy begrip van eerbied vir die lewe as deug. Eerbied is ook
liefde, en eerbied vir die lewe is erkenning en waardering (liefde) vir alle lewe. Die persoonlike
(en religieuse) dimensies van hierdie houding word beklemtoon met sy keuse van die woord
Ehrfurcht. Meer as die woord “respek” roep die Duitse woord die belewenis van toewyding
en ontsag op. Schweitzer beklemtoon dat mens nie nodig het om dik filosofiese boeke te
bestudeer om bewus te word van die beginsel van eerbied vir die lewe nie. Mens vind dit in
jouself. Ons klou almal vas aan die lewe; elkeen van ons is nie net begerig om te bly lewe nie,
maar om voluit te lewe. Hierdie emosie wat ons so aan die hart lê, is eintlik die kern van elke
wese met ’n wil tot lewe. Hierdie intens persoonlike gevoel word omvorm deur ons rede, deur
intellektuele refleksie. Wanneer mens bewus word daarvan dat elke mens en elke lewende
organisme ’n soortgelyke manifestasie is van die wil-tot-lewe, word mens se toewyding tot jou
eie voortbestaan ’n band met die voortbestaan van al die ander wat lewe.
6. Perspektief
Schweitzer, so wil hierdie bespreking beklemtoon, is reg: soos nog selde in die verlede het ons
’n denkende Weltanschauung nodig, ’n nuwe rasionaliteit.
Menslike kultuur het twee kante, aldus Schweitzer. Kultuur beteken die uitoefening van
wysheid oor natuurmagte en die uitoefening van wysheid oor menslike oortuigings en wilskrag.
Laasgenoemde is egter die belangrike aspek, want menslike beheer oor die magte van die
natuur het nie ten diepste gelei tot verbetering in ons etiese oordeel nie. Die oorwinning oor
die natuur het die menslike vermoë uitgebrei, maar dit is ook vir bose doeleindes gebruik.
Slegs beheer oor mense se oortuigings en wilskrag kan boosheid keer. Schweitzer het geglo
dat wat nodig is om kultuur te laat herleef, die hervorming van wêreldbeeld is, want so word
oortuigings gevorm. Maar ’n wêreldbeeld kan ’n mens betekenisvolle rigting bied slegs as
dit voortbou op ’n diepsinnige lewensbeskouing. Gevolglik doen Schweitzer ’n beroep op sy
gehoor om na te dink oor wat ons is in hierdie wêreld en wat die mensdom te doen staan om
’n eties-gefundeerde kultuur te bereik. Slegs wanneer mense ten volle daarvan bewus is dat
hulle bestaan betekenis en waarde het, kan die nodige geestelike ontwikkeling bereik word
wat beskaafdheid en betekenisvolle kultuur opnuut moontlik sal maak.
Dit is tyd, beklemtoon Schweitzer, om te erken dat ’n objektiewe basis vir ’n wêreldbeeld
onmoontlik is, maar dan ook om te aanvaar dat ’n subjektiewe antwoord geensins gaan help
om enige lewensvrae op te los nie, veral as mens weet dat “lewe” meer inhou as die individu
se oorlewing. Schweitzer het ’n duidelike boodskap wat redelik is maar ook hoop bied; wat
tydig is maar ook verby sy eie konteks spreek tot ander mense; ’n basiese filosofie wat vir
almal toeganklik is.
Ten slotte wil ek enkele “toepassings” van Schweitzer se eerbied-vir-die-lewe-filosofie uitlig.
1. Dit bied ons ’n uitdaging om te lewe deur lewe te laat leef. Schweitzer verkies dat ons
sy filosofie interpreteer deur na sy lewe te kyk: “My life is my argument.”22 Hierdie soort
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sistematisering wat ek hier aanpak oor sy beginsel van eerbied vir die lewe, word
maklik ’n manier om die taak, die eerbied self, af te skeep, aldus Schweitzer.
2. Die beginsel van eerbied vir die lewe is ’n belangrike bydrae tot die sogenaamde geloofen-wetenskap-gesprek. Met Schweitzer se eerbiedsfilosofie is geloof en wetenskap
nie twee pole wat versoen moet word nie, maar ’n dialektiek met ’n etiese grondslag.
Eerbied vir die lewe funksioneer as ’n maatstaf van wat werklike geloof is én dien as
riglyn vir die verskil wat kennis maak. Met eerbied vir die lewe kan die subjektiwiteit
van geloof én die objektiwiteit van wetenskaplike kritiek interaktief ’n betekenisryke
etiese wêreld skep.
3. Eerbied vir die lewe maak dit moontlik om die verbrokkeldheid van ons sosiale, kulturele
en praktiese wêrelde te integreer. Ons weet almal hoe moeilik dit is om insigte van die
sielkunde te integreer met politieke denke, of om historiese begrip te laat inwerk op
maatskaplike instellings en politieke besluitneming. Eerbied vir die lewe is ’n filosofiese
beginsel wat die verskillende komponente van belewenis, nadenke, etiek en politiek
kan integreer. Dit bewerkstellig integrasie in optrede.
4. Schweitzer herinner ons daaraan dat nóg geluk nóg voorspoed die sin of betekenis van
die lewe vorm. Dit kan net die lewe self wees wat dit doen. Die wil-tot-lewe bring mens
te staan voor die ingewikkeldheid, omvang, rykdom, intensiteit en vreesaanjaendheid
van die verskynsel lewe. Die strewe om eerbiedig, redelik en verstandig deel te wees
daarvan is om wáárlik mens te wees.
Only by serving every kind of life do I enter the service of that Creative Will
whence all life emanates. I do not understand it; but I do know (and it is
sufficient to live by) that by serving life, I serve the Creative Will. It is through
community of life, not community of thought, that I abide in harmony with that
Will. (Schweitzer 1962b:189)
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University Press.
—. 2000. The Quest of the Historical Jesus: First Complete Edition. Londen: SCM Press.
—. 2009 [1936]. The ethics of reverence for life. In Cicovacki (red) 2009.
Spangenberg, S. 2014. Is versoening tussen natuurwetenskappe en die Christelike geloof
moontlik? Nuwe Hervorming Netwerk: Artikels. http://www.nuwe-hervorming.co.za/artikels.
php?ipkArticleID=236 (2 Maart 2014 geraadpleeg).
Eindnotas
Baranzke (2012:8) verwys selfs na die “Missachtung in der akademischen Philosophie
Tradition” as konteks waarbinne Schweitzer aangehaal word. Soos haar eie werk en dié van
ander bewys, is daar deesdae ’n groeiende waardering vir Schweitzer as denker en veral as
filosoof (o.a. Günzler 1997; Günzler en Lenk 2005; Martin 2007; Rud 2011).

1

2

My vertaling – met korreksies en wysigings – volg Buitendag (2004:869).

Die Religionsphilosophie Kants is ’n ontleding van die denkontwikkeling tussen vroeëre
en latere weergawes van Kant se Kritik der reinen Vernunft (Schweitzer 1899). Spesifiek
wil Schweitzer “eine Untersuchung über die Grenzen der menschlichen Erkenntnisse” doen
en bepaal watter rol geestelikheid (“übersinnliche Natur”) daarin speel. Daar is ’n Engelse
vertaling deur Kurt Leidecker van seleksies hieruit in Kiernan 1965.

3

Verwysings na Kant is bykans ’n refrein in Schweitzer se werke. Hy bespreek ook Kant in sy
aanvaardingsrede vir die Nobelprys in November 1954, en verwys selfs na Kant in talle van
sy preke (!).

4

Kant sit sy etiekleer hoofsaaklik in Grundlegung zur Metaphysik der Sitten uiteen (kyk Kant
1997), met verdere verfyning en ontledings in (veral) sy Kritik der praktischen Vernunft (Kant
1996a:139–270) en Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (Kant 1996b:39–
216). Daar is ’n uitgebreide literatuur oor Kant se etiekleer, merkwaardig genoeg sonder
veel aandag aan Schweitzer se kritiek daarop. Ten opsigte van die interpretasie van Kant se
deontologie het daar ’n insiggewende verskuiwing plaasgevind. Tradisioneel is Kant beskou
as dié voorstander van reëls en pligte, soos verwoord deur MacIntyre: “In Kant’s moral writings
we have reached a point at which the notion that morality is anything other than obedience to
rules has almost, if not quite, disappeared from sight” (MacIntyre 1981:219). Kant het egter
ook Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre in 1797 gepubliseer (kyk Kant 1991) en
daar is heelwat nuansering in sy sedeleer. Betzler (2008) bied ’n goeie oorsig hiervan.

5

6

In Cahiers Albert Schweitzer 137, bl. 16.

Nege miljoen soldate (uit altesaam tien miljoen militêre personeellede) en 16 miljoen
burgerlikes het in die Eerste Wêreldoorlog omgekom; dan is omtrent ’n verdere 20 miljoen
mense gewond/beseer.

7
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Aanvanklik het Schweitzer nie veel vat aan Goethe gehad nie. Uiteindelik sê Schweitzer
egter: “Goethe is the personality with which I have been most deeply concerned [...] What
attracts me in him is that he is a man of action at the same time he is a poet, a thinker, and in
certain domains a savant and a man of research. And what binds us together in the deepest
depths of our being is his philosophy of nature” (Schweitzer 1961:14).

8

In 1906 het Schweitzer ’n studie oor Bach gepubliseer: Jean-Sebastian Bach: Le MusicienPoète, wat herskryf is en daarna in 1908 in Duits gepubliseer is (die aanvanklike 455 bladsye
van die Franse teks word 844 bladsye in die Duitse weergawe). ’n Derde hersiene weergawe
is in 1911 in Engels gepubliseer (926 bladsye, hoofsaaklik ’n vertaling van die Duitse teks).
“Bach is clearly not a single but a universal personality … Bach – to speak the language of
Kant – is a historical postulate. Whatever path we traverse through the poetry and the music
of the Middle Ages, we are always led to him … Bach is a terminal point. Nothing comes from
him; everything merely leads up to him” (Schweitzer 1964:2–3).
In Jesus se prediking (en lewe) vind Schweitzer aanduidings van ’n “godsdiens van liefde”,
’n kern wat Jesus se etiek en geloof onderlê, en wat ook in ander godsdienste voorkom. Jesus
lééf die ware godsdiens; die vraag oor sy godheid en dergelike lei net na konteksgebonde
konstruksies. “In the many adversarial debates I had to endure with people who passed for
Christians, it amazed me to see them unable to perceive that the desire to serve the love
preached by Jesus may sweep a man into a new course of life. They read in the New Testament
that it can do so, and found it quite in order there … Several times, indeed, my appeal to the
obedience that Jesus’ command of love requires under certain circumstances earned me an
accusation of conceit. How I suffered to see so many people assuming the right to tear open
the doors and shutters of my inner self!” (Schweitzer 1998:87).

9

Dit is waarskynlik ook die geval dat Schopenhauer se persoonlike lewenstyl Schweitzer
gegrief het – en dat deel van sy motivering om in Afrika te gaan werk, was om die daad by die
woord te voeg, presies wat Schopenhauer volgens Schweitzer nié gedoen het nie (Schweitzer
1946:177).

10

“[T]he word will [‘Wille’], which, like a magic word, is to reveal to us the innermost essence
of everything in nature, by no means expresses an unknown quantity, something reached by
inferences and syllogisms, but something known absolutely and immediately, and that so well
that we know and understand what will is better than anything else, be it what it may. Hitherto,
the concept of will has been subsumed under the concept of force [‘Kraft’]; I, on the other
hand, do exactly the reverse, and intend every force in nature to be conceived as will … For
at the root of the concept of force, as of all other concepts, lies knowledge of the objective
world through perception, in other words, the phenomenon, the representation, from which the
concept is drawn” (Schopenhauer 1966:111–2). Daar is ’n ontwikkeling in Schopenhauer se
uiteensetting van die “Wille zum Leben” van die eerste (1819) tot die tweede (1845) weergawe
in Die Welt als Wille und Vorstellung. Meer hieroor by Jacquette (2005:71–107).

11

Schopenhauer se groot werk (Die Welt als Wille und Vorstellung) is nie ligte leesstof nie;
sy etiek word uiteengesit in Über die Grundlage der Moral (kyk Janaway 2009). Wanneer hy
oor menslike gedrag skryf, is Schopenhauer briljant; sy insigte in ons menslike aard en wat
ons dryf om dinge te doen is merkwaardig. Die opstelletjie “The Art of Being Right” behoort
selfs die mees filosofie-afkerige te geniet. Janaway (1994) is ’n goeie oorsig van / inleiding tot
Schopenhauer. Wat Nietzsche betref, kan mens kyk na Hill (2007).

12

Hierdie kant van Nietzsche sien ons veral in sy Menschliches, Allzumenschliches (kyk
Nietzsche 1986). Aanvanklik het Nietzsche gedink dat die verbrokkeldheid van die moderne
lewe die gevolg is van wetenskaplike kennis, en dat kuns en mites ons sal terugbring na
kulturele eenheid, maar hy het later (soos veral uit dié boek blyk) geoordeel dat ons ons
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beskawing (kultuur) juis op wetenskaplike kennis moet bou. In sy latere werke raak Nietzsche
weer baie afwysend teenoor die wetenskap.
14

Vertaling effens aangepas.

In die konteks van die vraag: “Is die lewe die moeite werd?” noem Schweitzer dat ’n besluit
om selfmoord te pleeg nie net van die onbegryplikheid van die lewe ’n ontkenning is nie, maar
ook van die intrinsieke waarde daarvan én troubreuk ten opsigte van die vertroue wat die lewe
in die lewendes stel. Oor wat mens te doen staan wil Schweitzer die liniêre voorstelling van
geordende optredes wat “korrekte” keuses sou behels (asof ons volle insig in elke situasie
het), vermy. Die lewe is ingewikkeld, en dit kom tot uiting in ’n verweefdheid wat telkens
eiesoortige eise stel. In die lig van die begrip wil-tot-lewe is situasies geskakeerd; daar is “op”
én “af”, “skerp” én “sag”, ryke variasie, soos ’n melodie. Kyk Schweitzer (2009:156-7).

15

Schweitzer (1966a:21). In Engels: “I am life that wills to live in the midst of life that wills to
live” (Schweitzer 1998:156).

16

Weer eens bespeur mens Schopenhauer in die agtergrond: die strewe na “sublieme karakter”,
wat “met die verstand wat die opperhand het” onvoorwaardelik altruïsties leef (Schopenhauer
1966:205–6 (§39)).

17

18

’n Preek gelewer op 16 Februarie 1919. Engelse vertaling in Schweitzer (1974b:114–5).

”Der Materialismus unserer Zeit kehrt das Verhältnis zwischen dem Geistigen und dem
Wirklichen um” (Schweitzer 1974c:62).

19

“Das Wesen des Christentums ist Weltbejahung, die durch Weltverneinung hindurchgegangen
ist” (Schweitzer 1952:45–6). Kyk ook die bespreking van Musfeldt (1991).

20

Schweitzer (1936b:75–88, 98–103). Jaïnisme is ’n antieke Indiese godsdiens. Die
belangrikste kenmerk van die ou tradisie is die beginsel van niegewelddadigheid. Hierdie
beginsel word baie radikaal toegepas; volgelinge moet byvoorbeeld selfs in die alledaagse
lewe en veral in voedselvoorbereiding geweld (doodmaak) vermy. Kyk verder Dundas 2002.

21

In ’n onderhoud met Norman Cousins het Schweitzer gesê: “I decided that I would make
my life my argument. I would advocate the things I believed, in terms of the life I lived and
what I did.” Kyk Marshall en Poling (1971:260) en Cousins (1960:195) oor die ontstaan en
uiteensetting van dié frase.

22
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’n Verskuiwing na ’n oper en meer “pragmatiese”
lees van Romeine 13:1–7?
Bernard Lategan
Bernard C. Lategan, Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navorsing, Departement
Inligtingwetenskap, Universiteit Stellenbosch

Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar
is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is,
is daar deur die beskikking van God. Wie hom teen gesag verset, kom dus in
opstand teen die ordening van God; en wie in opstand kom, sal sy verdiende
straf kry. ’n Mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen nie,
maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerheid lewe? Doen
dan wat goed is, en die owerheid sal jou prys, want die owerheid is ’n dienaar
van God tot jou beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees,
want die owerheid het nie verniet die reg om te straf nie. Hy is immers ook
hierin die dienaar van God dat hy die kwaaddoener moet straf. Daarom moet
jy jou onderwerp, nie net omdat jy vir straf bang is nie, maar ook omdat dit ’n
gewetensaak is. Dit is ook waarom julle belasting betaal, want die owerhede is
dienaars van God en hulle is besig om hulle opdrag uit te voer. Gee dus aan
almal wat hulle toekom: belasting as dit belasting is, aksyns as dit aksyns is,
ontsag as dit ontsag is, eer as dit eer is.
Romeine 13:1–7, 1983-vertaling, Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Opsomming
Romeine 13:1–7 bly ’n omstrede teks wat voortgaan om ’n groot verskeidenheid (dikwels
botsende) interpretasies op te lewer. Die gedeelte roep vrae op oor mag, die verhouding tussen
kerk en staat, onderwerping aan wat as ’n onregverdige regering ervaar word, burgerlike
ongehoorsaamheid en nog meer.
Die doel van die artikel is om die strategieë wat lesers in die onlangse verlede gebruik het, te
ondersoek en te toets aan ’n indeling van interpretasies wat reeds in 1992 ontwikkel is. Veral
na die groot magsverskuiwinge in die wêreld aan die einde van die vorige eeu en die toename
van internasionale terreur het dié gedeelte weer in die kollig gekom.
Die slotsom is dat nog steeds van bekende leesstrategieë gebruik gemaak word, maar dat daar
’n merkbare verskuiwing na ’n meer “pragmatiese” benadering is. Hierdie benadering aanvaar
die kompleksiteit van sowel die teks as die verskeidenheid van lesers en hul onderskeie
omstandighede en soek na maniere om in die matriks van mag en magsmisbruik, wet en
orde, kritiese bewussyn, eie verantwoordelikheid en die nastreef van die algemene welsyn,
werkbare en praktiese oplossings vir die omgang met mag te ontwikkel.
Trefwoorde: burgerlike ongehoorsaamheid, burgerlike verantwoordelikheid,
geregverdige verset. kerk en staat, mag, regering en onderdaan, wet en orde
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Abstract
Towards a more open and “pragmatic” reading of Romans 13:1–7?
Romans 13:1–7 is a controversial text which continues to generate a wide spectrum of proand contra-readings. The passage raises (among others) questions regarding power and the
origin of power, church and state, submission to authorities, civil disobedience and the pursuit
of the common good.
The purpose of the article is to analyse the strategies used by recent interpreters and to test
these against a typology of readings already developed in 1992. After the shifts in global
power at the end of the previous century and the rise of international terrorism, the passage
again came under scrutiny.
The conclusion is that readers continue to use well-known strategies, but that there is also
a trend towards a “pragmatic” approach. This approach recognises the complexities related
to the text, to the readers and to their very different contexts. In an attempt to negotiate the
complex matrix of power and the abuse of power, law and order, critical consciousness,
individual responsibility, and the pursuit of the common good, the goal is to find practical and
workable ways to deal with the realities of power.
Keywords: authority, church and state, civil disobedience, civil responsibility, government and
citizen, justified resistance, law and order, power

1. Inleiding
Romeine 13:1–7 is bekend – of berug – as een van die teksgedeeltes waarvan die uitleg nog
altyd omstrede was. Deur die loop van eeue was dit die middelpunt van dispute, waarvan
die beroemde Barmen-verklaring van 1934 (en met name artikel 5) maar net een van talle
voorbeelde is (vgl. Pöhlmann 1986). Die gedeelte het egter nie slegs in teologiese en
kerklike kringe vir intense debat gesorg nie, maar het ook sy invloed laat geld op terreine
ver verwyderd van enige geestelike dampkring, insluitende die regspraak, politieke filosofie,
openbare administrasie, opvoedkunde, politiek en baie ander terreine. Soos Luttikhuizen en
Havelaar (1988) aantoon, het dit ook in die handves van politieke partye sy neerslag gevind.
Onlangs het hoofregter Mogoeng voor die Geregtelike Dienskommissie sy stelling dat hy aan
die regering gehoorsaam moet wees, verdedig met verwysing na hierdie gedeelte (Rapport, 3
September 2011, bl. 2). En die Embassy of Heaven (2015) beweer dat dit ’n misvatting is dat
Paulus van gelowiges verwag om hulle aan sekulêre owerhede te onderwerp, omdat Romeine
13:1–7 verwys na “the spiritual leaders of the Body of Christ, not to the civil authorities of this
world”.
Die kernvrae waarom dit hier gaan, is goed bekend: Hoe kan Paulus so ongekwalifiseerd
positief wees ten opsigte van gesag? Het hy die sekulêre Romeinse staat in gedagte? Kan ’n
onderdrukkende en gewelddadige owerheid werklik as ’n “dienaar van God” beskryf word? Is
opstand teen gesag onder alle omstandighede vir gelowiges verbode? Geld hierdie uitsprake
van Paulus slegs vir sy tyd of het dit ’n universele strekking?
Die probleme verbonde aan die uitleg van die gedeelte het net soveel te doen met die
spesifieke sosiale locus van Paulus en die historiese situasie waarin hy hom bevind as met die
omstandighede van latere lesers en hulle eie ervaring met gesag en die optrede van owerhede.
Dit is moontlik een van die mees frappante voorbeelde van hoe die voorafingesteldheid van
die leser die resultaat beïnvloed. Veral ten opsigte van die verhouding tussen kerk en staat
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bly dit ’n sleutelteks. In enige situasie waar die staat sy mag oor individue en groepe laat geld,
bestaan die moontlikheid van konflik. Wat staan die kerk te doen as die beleid en optrede
van die staat in stryd is met wat as Bybelse beginsels beskou word? Hoe sou die gelowiges
hierdie gedeelte interpreteer as hul gewete hul verbied om ’n spesifieke wet te gehoorsaam?
Aan die ander kant is dit ’n geliefkoosde bewysplaas vir diegene in gesagsposisies wanneer
hulle legitimiteit of mag bevraagteken word.
’n “Onskuldige” lees van hierdie gedeelte is dus nie moontlik nie. Wanneer ons egter die
verskillende maniere ontleed waarop die gedeelte wel deur lesers in die praktyk verstaan
word, is dit belangrik om die metodologiese beperkinge van so ’n onderneming in gedagte te
hou. Alle empiriese lesersnavorsing berus op sekere voorveronderstellings en vind binne ’n
bepaalde teoretiese raamwerk plaas (vgl. Groeben 1977; Schmidt 1982; Lategan en Rousseau
1988).
Basies kan die konkrete resepsie van die teks vanuit een van twee perspektiewe ontleed
word: dié van die teks of dié van die leser. Beide perspektiewe moet in ag geneem word
wanneer ons probeer verstaan wat gebeur as Romeine 13 gelees word. Vanuit die perspektief
van die teks, watter aanwysings word aan die leser gegee? Hoe “oop” of “geslote” is die teks?
Watter belange word deur die teks gedien? Vanuit die perspektief van die leser, hoe word
hierdie aanwysings uitgevoer? Wat is die voorveronderstellings van die leser? Waarom word
die teks op hierdie spesifieke wyse geaktualiseer?
2. Terug na die teks?
In die lig van die uiteenlopende maniere waarop die teks verstaan word, is die aangewese
oplossing nie om op die teks as sodanig te konsentreer en nie op sy interpretasie nie? Met
ander woorde – in tegniese taal – moet ons nie skerp tussen eksegese en toepassing onderskei
nie? Word die probleem nie veroorsaak omdat ons dit wat die teks sê, verwar met hoe lesers
daarmee omgaan nie? Is al die verskille nie bloot te wyte aan die feit dat lesers so grootliks
van mekaar verskil nie?
Daar kan geen twyfel bestaan dat die houding, ervaring en voorveronderstellings van die
leser wel ’n groot rol speel nie (vgl. Vásques 2012). Maar al sou ons uitsluitlik op die teks
konsentreer, word al die probleme nie uit die weg geruim nie. Voelz (1988) maak dit duidelik
dat die teks self in meer as een opsig dubbelsinnig is. Daar is byvoorbeeld onduidelikheid oor
wat die semantiese reikwydte van sekere woorde is. Terme in die betrokke gedeelte, soos
mag, goed, kwaad en dienaar, is semanties gesproke baie breed en dit is nie duidelik wat alles
daarby ingesluit word nie.
Tweedens is dit – benewens die vraag wat in- of uitgesluit is – ook nie in alle gevalle seker
waarna spesifiek verwys word nie. Dui owerhede hier op die Romeinse staat of geld dit
generies vir alle vorme van gesag?
Derdens kan daar op die makrovlak ook dubbelsinnigheid voorkom, veral wat die strukturele
opbou van die gedeelte betref (die soort vrae waarop struktuur- en diskoersanalise fokus). Wat
is die sentrale gedagte(s)? Hoe word die argument ontwikkel? Wat dui op kritieke oorgange
of verskuiwings? Daar is verskillende keuses of groeperinge wat gemaak kan word wat die
betekenis wesenlik kan beïnvloed.
Ons het hier dus te doen met verskillende grade van onbepaaldheid. Dit is hierdie onbepaaldheid
wat die deelname van die leser noodsaaklik maak – die sogenaamde “gapings” of “oop plekke”
in die teks waarvan Iser (1972:274-9) praat. Die fokus op die teks bevry ons dus nie van die
verpligting om ook die rol van die leser te verreken wanneer ons die verskillende interpretasies
ondersoek nie.
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3. Die vul van “oop ruimtes”
Wanneer ons die maniere waarop die aktiewe samewerking van die leser vereis word by die
“realisering” van hierdie gedeelte van naderby bekyk, kom interessante aspekte na vore. Die
eerste is die merkwaardige oop of “ongemarkeerde” aard van talle woorde waarna reeds in die
voorafgaande verwys is. Owerhede, elke, goed, kwaad, dienaar, onderwerp, gewete, vrees is
almal tot ’n sekere mate “oop” en kan op verskillende maniere gevul word. Die verwysing na
“owerhede” in vers 1 is so onbepaald dat dit nie duidelik is van watter vlak of van watter vorm
van gesag hier sprake is nie. Louw en Nida (1988:92) lys minstens agt betekenisse net in die
Nuwe Testament alleen wat almal na “gesag” of “mag” kan verwys. Hierdie tendens word in
vers 3 voortgesit, waar “owerhede” weer sonder enige nadere kwalifikasie gebruik word. Die
bedoelde ontvangers van Paulus se advies is ook totaal ongespesifiseerd: Dit word aan “elke
mens” gerig (vers 1).
Die openheid van die teks van Romeine 13:1–7 self gee dus aanleiding tot veelvuldige
interpretasie. Maar terselfdertyd is daar ook ’n tendens in die teenoorgestelde rigting
deurdat hierdie “gapings” weer algaande ingeperk word: Die algemene term owerheid word
byvoorbeeld deur ’n reeks nadere kwalifikasies nouer omskryf: dit is ’n “dienaar” van God wat
ingestel is om “goed” te doen, ens.
Die veelduidigheid van verwysing is verwant aan die veelvuldigheid van semantiese
moontlikhede wat ’n merkwaardige reeks binêre vertakkings tot gevolg het. Die verband wat
tussen God en die owerhede gelê word, het ’n tweeledige effek: eerstens sanksioneer dit
owerhede as instellings van God wat derhalwe gehoorsaam moet word. Hierdie verband het
egter nie slegs ’n sanksionerende uitwerking nie; dit relativeer terselfdertyd gesag deurdat
owerhede aan God verantwoording moet doen. Die resultaat is twee diametraal verskillende
interpretasies: een wat aanspraak maak op die goddelike reg van owerhede om onderwerping
en gehoorsaamheid van hul onderdane te eis; ’n ander wat onderwerping aan owerhede
voorwaardelik maak van die mate waarin hul dade teenoor God verantwoord kan word en dus
die “goeie” bevorder – wat in wese ’n “regime-kritiese” houding veronderstel. Voorbeelde van
beide hierdie benaderings kan in werklike interpretasies van die gedeelte gevind word.
4. ’n Tipologie van leesstrategieë
Teen hierdie agtergrond kan die uiteenlopende verskeidenheid van interpretasies van nader
bekyk word. Is hier van enige patroonmatigheid sprake? Op grond van vroeëre ontledings
(vgl. Lategan 1992; 2012) is dit duidelik dat die meeste empiriese lesings in een van twee
hoofkategorieë ingedeel kan word, naamlik óf ondersteunende óf kritiese interpretasies.
Eerder as om die hele geskiedenis van interpretasie te probeer dek, sal in hierdie oorsig op
interpretasies van die laaste twee dekades gekonsentreer word.
4.1 Ondersteunende interpretasies1
Ondersteunende interpretasies word gekenmerk deur ’n positiewe houding teenoor gesag,
gewoonlik op grond van die argument dat dit sy diepste oorsprong in God het en daarom
gehoorsaam móét word. Die basiese aanname is dat die gedeelte universeel in sy strekking
is en grondreëls bevat vir die verhouding tussen onderdaan en owerheid, tussen kerk en staat
in die algemeen. Hoewel die teks in die eerste plek gerig is aan onderdane, dit wil sê aan
gelowiges wat onderworpe is aan diegene wat oor hulle gestel is, word afleidings gemaak ten
opsigte van die teenparty, dit wil sê ten opsigte van diegene wat posisies van mag beklee en
wat hierdie persone se optrede, magte en verantwoordelikhede behoort te wees.
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Dit is belangrik om daarop te let dat die voorstanders van ondersteunende interpretasies
normaalweg – soos trouens te wagte kan wees – persone is wat self posisies van mag beklee
of administratiewe of regeerverantwoordelikheid van een of ander aard het. Dit is daarom
ook nie vreemd nie dat wanneer groot magsverskuiwinge plaasvind wat seismiese trillings
wêreldwyd uitstuur, Romeine 13 opnuut op die voorgrond tree en die gedeelte weer eens
die bron word vir sowel pro- as antigesagsinterpretasies. Die verbrokkeling van die Oosblok
in Europa sedert 1989 wat gelei het tot die einde van die sogenoemde koue oorlog en die
opkoms van internasionale terrorisme sedert die aanvalle van 2001 is twee voorbeelde van
sulke magsverskuiwinge. Die de facto-oorheersing van die VSA en die skynbaar onkeerbare
opmars van Westerse kapitalisme het vir ’n tyd lank die verskuiwingslyne verberg wat reeds
onder die oppervlak aan die vorm was. Die opkoms van Islamitiese fundamentalisme was ’n
radikale reaksie teen wat ervaar is as die aftakeling van tradisionele waardes en ’n uitdrukking
van politieke magteloosheid om weerstand te bied teen die VSA en teen onderdrukkende
regimes wat deur die VSA ondersteun word. Die 9/11-aanvalle was ’n dramatiese demonstrasie
van die intensiteit en verwoestende aard van hierdie teenkanting. Dit is veelseggend dat die
“oorlogsverklaring” van die Bush-administrasie en die van stapel stuur van ’n “stryd teen
globale terrorisme” met die teorie van die “geregverdigde oorlog” verbind is wat onder andere
op ’n ondersteunende lees van Romeine 13 berus.2
4.2 Kritiese interpretasies
Kritiese interpretasies probeer op verskillende maniere om die algemene positiewe houding
teenoor gesag te kwalifiseer, beperk of ondermyn – dit bied weerstand teen wat Moo
(1996:806) die “plain meaning” van Romeine 13 noem. Voorstanders van hierdie soort lesing
is gewoonlik óf slagoffers van die misbruik van mag óf diegene wat ongemaklik voel met die
ongekwalifiseerde oproep om gesag te eerbiedig. Verskillende strategieë word in hierdie tipe
lesing gebruik.
4.2.1 Interpolasie
Een drastiese manier om die probleem op te los is om dit as oneg of ’n (latere) toevoeging tot
die teks te beskou. Die gedeelte – so word geredeneer – is so onpaulinies in strekking dat dit
nie met die res van sy betoog gerym kan word nie. Dit moet dus ’n Fremdkörper wees wat op
’n later stadium in die teks ingevoeg is.
4.2.2 Die intertekstuele skuif
Die perikoop word gerelativeer deur dit in die wyer konteks van die brief of van Paulus se oeuvre
in sy geheel te plaas, byvoorbeeld deur te verwys na die paranetiese gedeeltes van Romeine
12 en 13:8–10 wat ’n ander gees adem; na die feit dat Paulus self sy apostoliese gesag
relativeer; na ander gedeeltes in die Nuwe Testament soos Handelinge (wat gehoorsaamheid
aan God bo dié aan mense stel) en Openbaring 13 (wat die demoniese kant van die staat
belig); of na die boodskap van die Bybel in die geheel.
4.2.3 Die beperkende skuif
In ’n sekere sin is dit die teenoorgestelde van die intertekstuele skuif. In plaas daarvan om die
skopus van die teks te verbreed, word dit tot ’n spesifieke situasie beperk (die omstandighede
van die geloofsgemeenskap in Rome) of tot ’n spesifieke probleem (revolusionêre magte wat
die regering wil omverwerp of Geesvervuldes wat nie menslike gesagstrukture erken nie).
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4.2.4 Die evaluerende skuif
Die hegemonie van die staat word verbreek deur kriteria in te voer om tussen “goeie” en
“slegte” regerings te onderskei.
Die eerste kriterium word van 13:4 afgelei, naamlik die vraag of die betrokke owerheid wel
as ’n dienaar optree wat die algemene welsyn dien. Slegs regerings wat aan hierdie vereiste
voldoen, is waardig om gehoorsaam te word. In hierdie opsig is die verwysing na die “gewete”
in 13:15 van groot belang, aangesien dit die moontlikheid open vir kritiek en verset teen die
staat.
Die tweede kriterium volg uit die stelling dat alle gesag deur God ingestel is en daarom by
implikasie aan hom verantwoording verskuldig is. Diegene wat nie hierdie verantwoordelikheid
nakom nie, kan ook nie op gehoorsaamheid aan hulself aanspraak maak nie.
4.2.5 Die lees van die gedeelte onder ander voorveronderstellings
’n Vernuftige wyse om van die beperkings van die gedeelte te ontsnap is om die situasie
van die huidige leser as uitgangspunt te neem en die teks byvoorbeeld op die basis van
“demokratiese voorveronderstellings” te lees (Jüngel 1986). Dit maak dit vir die leser moontlik
om andersoortige vrae aan die teks te stel en ander afleidings te maak ten opsigte van die
implikasies van die teks vir die hede.
4.2.6 Die heromskrywing van die owerhede.
Nürnberger (1987:40-47) neem die lees onder demokratiese voorveronderstellings ’n stap
verder en kom tot die gevolgtrekking dat die swaardmag per slot van rekening aan die
onderdane behoort. Op die keper beskou, is dit húlle wat moet oordeel of die owerheid van
die dag werklik in belang van die algemene welsyn optree. Deur die owerhede waarvan in
Romeine 13 sprake is op hierdie wyse te herdefinieer, onderskryf Nürnberger in werklikheid
die opdrag tot gehoorsaamheid aan gesag. Maar terselfdertyd bring dit hom daartoe om die
moontlikheid van ’n geregverdigde revolusie te aanvaar.
4.2.7 Die omgekeerde skuif
Hurley (2006) is van mening dat die gedeelte glad nie op sigwaarde aanvaar moet word nie.
Deur gebruik te maak van die retoriese tegnieke wat Booth ontwikkel het en deur die interne
aanwysings van die teks te volg is dit moontlik om ’n ironiese interpretasie te konstrueer wat
die teenoorgestelde van die oppervlakteks suggereer. Dit bring ’n nuwe dimensie na vore in
die verhouding tussen die gemeente in Rome en die onderdrukkende owerheid waarteen
hulle hul moet verweer.
Herzog (1994) gaan nog verder en beskou Romeine 13 as ’n voorbeeld van waar die
dubbelsinnige en gekodeerde politieke diskoers van die swakkere party oënskynlik die
owerhede van die dag ondersteun, maar in werklikheid besig is om hulle gesag te ondermyn.
Die Jode in die diaspora het ’n lang tradisie van lewe onder onsimpatieke owerhede en
het maniere ontwikkel om in sulke omstandighede te oorlewe. Paulus gebruik wat Herzog
(1994:346) die tegniek van “dissembling” noem, dit wil sê die verborge subteks van weerstand
teen Romeinse oorheersing word ingeklee in die taal van onderwerping. Hy klink soos ’n lojale
en gehoorsame onderdaan, maar in werklikheid maak hy duidelik aan sy lesers wat die perke
van die gesag van die staat is en hoe om dit te hanteer (vgl. ook Forman 2011).
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5. Voortsetting van die patroon
Wanneer interpretasie van Romeine 13:1–7 van die afgelope twee dekades ontleed word,
is dit duidelik dat die gedeelte niks van sy aktualiteit verloor het nie. Dit lewer steeds ’n
groot verskeidenheid interpretasies op. Daar is enkele voorbeelde van ondersteunende
interpretasies (vgl. Holmes 2004 en Lohse 2008), terwyl Collins (2012:34) van mening is dat
die “oorlog teen terreur” van die Bush-administrasie geregverdig kan word omdat “Romans
13,4–6 affirm that rulers have the right to ‘bear the sword’ against evildoers.”
Die oorgrote meerderheid is egter kritiese interpretasies wat die harde implikasies van die teks
op een of ander manier probeer versag. Hiervoor word nuwe variasies van bekende strategieë
gebruik.
1. Interpolasie. Daar is hernieude pogings om die gedeelte as ’n invoeging te verklaar.
Hoover (2011) baseer sy verwerping van die perikoop op sy waarneming dat dit nie
strook met die inherente logika van die evangelie nie. Dit is eerder ’n vroom poging
om die owerhede van die dag tegemoet te kom en daarom duidelik ’n latere invoeging.
Ho (2012) is selfs meer drasties in sy oordeel: dit is volgens hom die vertaling van die
Vulgaat wat die eintlike sondebok is. Hierdie vertaling het die geestelike betekenis van
die teks gekorrupteer deur dit met wêreldse sake te vervang. Volgens Cassidy (2010)
is dit eerder ’n bewys van Paulus se politieke onbeholpenheid en naïwiteit. Die effek
van so ’n interpretasie is egter dieselfde: die impak van die gedeelte word daardeur
geneutraliseer (vgl. ook Bernheim 2009).
2. Die herdefiniëring van die owerhede maak opnuut sy verskyning, maar in ’n nuwe
gedaante. Jewett (2007) is oortuig daarvan dat Paulus nie verwys na die god(e) van
die Romeinse staatskultus van sy tyd nie, maar na God wat in Christus gestalte kry.
Wat die Romeinse owerhede ook al mag dink, hul gesag kom in werklikheid van
die God van die Joodse en Christelike geloof. Volgens Jewett kom dit neer op ’n
“massive act of political co-option” (2007:790) wat in wese op die ondermyning van die
Romeinse ryk neerkom. Paulus se opdrag van onderwerping aan die owerheid is nie
’n uitdrukking van respek vir wêreldse regeerders nie, maar eerder respek vir die God
wat die werklike oorsprong van hierdie gesag is.
Wright (2005) verwys op soortgelyke wyse na die bevestiging van die goddelike bron van
alle gesag wat reeds in die Ou Testament voorkom. Vir Tardivel (2014) beteken dit dat
enige opeising van gesag deur ’n individu of regering in beginsel uitgesluit is, omdat mag in
werklikheid op ’n transendente gesag berus, naamlik die wil van God. Die uiteindelike doel van
die uitspraak is dus nie gehoorsaamheid aan (sekulêre) owerhede nie, maar om die evangelie
van liefde te verkondig. Hierdie interpretasielyn kom in verskillende vorme voor: op Christene
rus die plig om lojale onderdane te wees en om goed te doen, selfs in ’n samelewing wat
nie uitdruklik Christelik is nie (Lohse 2008); Paulus is nie besig om ’n politieke filosofie uit te
werk nie, maar wil Christene moed inpraat om hulle vrees te oorwin en met hulle agape na
alle mense uit te reik (Aletti 2008); Paulus reageer nie op ’n konkrete situasie nie, maar voer
die oorsprong van mag terug na God ten einde die beste belang van almal te dien (Krauter
2012); die Christelike kernmotief van liefde is die eintlike omvattende werklikheid waarvan
hier sprake is. Goeie en aanvaarde gedrag in die burgerlike samelewing kom as ‘t ware as ’n
“neweproduk” tot stand (Bertschmann 2014a). Laasgenoemde kan as ’n “sagte” subversiewe
interpretasie (Pao 2013:206) beskou word waardeur Paulus duidelik maak hoe magteloses
die wêreld deur liefde kan verander.
3. Sedert die opkoms van “empire studies” en die gepaardgaande belangstelling in
postkolonialisme wat ’n kritiese houding teenoor gesag en die staat veronderstel,
kom voorbeelde van die omgekeerde skuif dikwels voor – sien ook White (2009) se
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bespreking van die probleme wat met die tese van ’n “anti-imperiale” Paulus verband
hou. ’n Interessante geval is die houding van Dibelius (en saam met hom baie lede
van die Evangelische Kirche in Duitsland) teenoor die destydse DDR-bewind wat
onlangs weer onder die aandag gekom het (Greshat 2008). Die vraag vir Dibelius en
sy geloofsgenote was of die DDR-regering wel as ’n “owerheid” in die sin van Romeine
13 beskou kan word. Vir hulle was die antwoord “nee” en gevolglik het hulle heelwat
aandag gegee aan maniere waarop individuele gelowiges ondersteun kon word om
op verantwoordelike wyse op te tree in ’n situasie waar hulle geloofsoortuigings dit
onmoontlik maak om die wettigheid van die regime te erken.
4. ’n Interessante voorbeeld van waar Romeine onder ander voorveronderstellings
gelees word, is ’n versameling van interpretasies in Japan gedurende die land se
moderniseringsproses (Miyata 2009). Die doel van die versameling was om die houding
van Japannese Christene teenoor die staat te ondersoek – vanaf die koms van die
eerste Protestantse sendelinge in die 19de eeu tot die val van fascisme tydens die
Stille Oseaan-oorlog. Tradisioneel is die keiser die sentrum van staat en samelewing
en kritiek op die staat of ’n pleidooi vir menseregte daarom ondenkbaar. Maar in die
periode na die Tweede Wêreldoorlog kom die kritiek teen hierdie vorm van absolutisme
al sterker na vore vind en speel Romeine 13 hierin ’n belangrike rol. Volgens Miyata is
die grootste nalatenskap hiervan die aanvaarding van demokrasie in Japan.
6. Is ’n pragmatiese lesing besig om veld te wen?
Hoewel onlangse voorbeelde van interpretasie steeds variasies van bekende leserstrategieë
oplewer, is daar wel tekens van ’n nuwe tendens. By gebrek aan ’n beter beskrywing kan
dit voorlopig ’n pragmatiese leesstrategie genoem word. Die basiese kenmerk van hierdie
interpretasie is ’n meer sobere benadering wat nie te veel teologiese of politieke implikasies in
die gedeelte wil lees nie en dit eerder as ’n stuk praktiese advies beskou. Die teks – so word
geredeneer – word oorspan as dit die basis gemaak word van ’n omvattende politieke filosofie
rakende die verhouding tussen kerk en staat.
Ten spyte van onderlinge verskille gaan al hierdie interpretasies daarvan uit dat Paulus die
realiteit van die Romeinse staat en sy magstrukture aanvaar en dat hy eintlik praktiese raad
aan sy lesers gee vir hoe om hierdie gegewe realiteit te hanteer – om ’n verskeidenheid van
redes. Hierdie tendens het reeds ’n langer aanloop: vir Dunn is die gedeelte ’n bewys van
Paulus se “political realism”. Die apostel is nie besig om die situasie te idealiseer nie en hy is
deeglik bewus van die wispelturigheid van politieke mag. Sy raad is ook nie van die owerheid
se welwillendheid afhanklik nie. “It is simply a restatement of the long-established Jewish
recognition of the reality and character of political power” (1988:773). Dit is ’n “policy of political
prudence” (1988:772) wat nie tot Rome beperk was nie, maar die algemene benadering van
Christelike geloofsgemeenskappe van die tyd. Christene moet nie probeer om die staat te
ondermyn nie, maar die werklikheid van politieke mag aanvaar en praktiese maniere vind om
daarmee om te gaan. Volgens Du Toit (1995:323) was die kerk in Rome ten tye van Paulus se
skrywe nog in ’n baie kwesbare posisie (vgl. ook Keener 2009:153). Christene was nog sterk
geassosieer met die Joodse gemeenskap, wat in onguns by die Romeinse owerhede was.
Christene moet dus niks doen wat die evangelie in diskrediet kan bring nie – hulle moet hulle
eerder onderskei deur goed te doen, insluitend om belasting te betaal aan diegene wat God
met gesag beklee het. Hierdie skynbaar positiewe houding teenoor die Romeinse owerhede
moet egter nie as bewys aangevoer word dat die brief geskrywe is op ’n tydstip toe Paulus se
ervaring van die pax romana nog grootliks positief was nie, dit wil sê, voor 64 n.C. en die begin
van die vervolginge onder Nero. Paulus se uitsprake in Romeine 13 is generies van aard en

266

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

nie op ’n spesifieke situasie gerig nie. Die apostel beskryf hoe die staat idealiter behoort op te
tree en nie die feitelike situasie nie (Du Toit 1995:328).
Nuwer interpretasies gee meer inhoud aan hierdie benadering. Wright (2005) pleit ook vir ’n
“realistiese” lesing. Wêreldse heersers het nie enige natuurlike goddelike status nie, maar
is aan God verantwoording verskuldig. Dit impliseer ’n inherente kritiese houding teenoor
wêreldse magsinstellings. Paulus verwag egter nie van sy lesers dat hulle burgerlike
ongehoorsaamheid moet pleeg nie. Die owerhede het wel ’n mate van (afgeleide) goddelike
gesag om wet en orde te handhaaf en moet daarom gehoorsaam word om hierdie doel te
bereik. Gielen (2010) verstaan die gedeelte as riglyne vir hoe om met Romeinse amptenare
saam te werk, terwyl Disbrey (2008) dit as ’n voorbeeld van “virtue ethics” beskou.
Jewett se beklemtoning dat gesag uiteindelik in God setel (soos hier bo aangedui), het ook
“pragmatiese” gevolge: dit maak dit vir gelowiges moontlik om onder die Romeinse bewind
te oorleef sonder om die oppergesag van God te verloën. Paulus se advies om gehoorsaam
te wees is nie gemotiveer deur respek vir die owerhede nie, maar vir God wat agter hierdie
instansies staan. Op soortgelyke wyse beklemtoon Towner (1999) die ondermynende
implikasies van Paulus se uitsprake, maar sy praktiese advies van gehoorsaamheid moet as
’n strategiese skuif verstaan word wat uiteindelik die uitbreiding van die evangelie ten doel het.
’n Interessante aspek van die pragmatiese benadering is die motiverings wat vir so ’n lesing
aangevoer word. Vir sommige is dit bloot ’n strategie vir oorlewing – Christene moet nie die
aandag met afwykende gedrag op hulself vestig nie en daardeur die risiko van ’n Romeinse
teenreaksie uitlok nie (Coleman 1997:325; vgl. ook Cassidy 2010:386). Hier bo is reeds verwys
na Du Toit se siening dat Paulus ’n langtermynstrategie op die oog het: deur nie die aandag op
hulleself te vestig nie (byvoorbeeld deur dade van burgerlike ongehoorsaamheid) word ruimte
geskep om die kerk se eintlike roeping uit te voer, naamlik om die evangelie uit te brei (Du
Toit 1995:323–4). Reeds Bammel (1984) het in hierdie rigting beweeg deur in Romeine 13 die
begin van ’n Christelike apologetiek te sien: gehoorsaamheid soos deur Paulus aanbeveel sal
as bewys dien van die kerk se onskuld en verseker dat hulle vergelding vryspring. Volgens
Towner (1999) vorm die perikoop deel van ’n meer omvattende stel etiese gedragsreëls wat
ten doel het om Christene aan te moedig om meer aan die (openbare) lewe deel te neem.
Dit sal moontlikhede vir die kerk open om die wêreld van hul dag te verander, maar dan moet
hulle inskakel by sosiale strukture en aktief deelneem aan die sake van die dag. In die woorde
van Cassidy (2010:387): “Paul’s encouragement to submission, therefore, is not an end in
itself, but is meant to further the work of the Gospel.” Hoe hierdie werk ook vandag voortgesit
kan word behoort deur hedendaagse lesers van Romeine 13 bedink te word. So word ’n
venster op die toekoms geopen.
Wat die “pragmatiese” benadering interessant maak, is die bereidheid om die inherente
dubbelsinnigheid van Romeine 13:1–7 te aanvaar sonder om dit te probeer versag of daarvan
weg te skram. So wys Pao (2013:201–3) by herhaling op die dubbelsinnighede van die teks.
Singgih (2009) het waardering vir Jewett se pogings om die gedeelte teen die agtergrond van
Paulus se briewe in die geheel te lees, maar dit kan nie die dubbelsinnigheid van die teks self
verdoesel nie. Iwasa (2010) is selfs meer eksplisiet: ons het hier te doen met ’n tweeledige
etiek (“dual ethics”). Daar moet onderskei word tussen die etiese standaarde wat vir die staat
geld en wat vir onderdane geld. Sodoende word dit moontlik om pligsgetroue burgers van
blaam te vrywaar as hulle wêreldlike owerhede gehoorsaam, maar terselfdertyd maak dit
enige beroep op Romeine 13 om tirannie te regverdig, onmoontlik.
In ’n soortgelyke poging om die twee teenoorgestelde tendense van die perikoop te oorbrug,
stel Marshall (2008) die konsep hibriditeit voor – op voetspoor van ’n idee wat van Bhabha
afkomstig is. Die enkelvoudige binêre teenstellings soos “dominant/subaltern”, “collaboration/
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resistance”, “settler/native” is nie langer in staat om reg te laat geskied aan die verwikkelde aard
van hierdie verhoudinge nie. Die werklikheid van mense wat onder koloniale omstandighede
moet lewe, is eenvoudig dat hulle gedwing word om verskillende en dikwels botsende strategieë
te volg. Die erkenning van die realiteit van hierdie toestand van “hibriditeit” maak dit moontlik
om beide ondersteunende en kritiese interpretasies van Romeine 13 te akkommodeer.
Mukuka (2012 – met ’n woordspeling op die titel van ’n artikel van Bhabha uit 1985) ontwikkel
die idee van hibriditeit verder en pas dit veral op die Afrika-konteks toe. Volgens hom word die
leser uitgedaag om sowel demokratiese as onderdrukkende regerings krities te ontleed. So ’n
benadering open die moontlikheid van ’n bevrydende herlees van die teks en terselfdertyd om
die “koloniale” invloede op die teks te erken.
Bertschmann (2014b) is van oordeel dat beide ’n onderwerpende en ’n anti-imperiale lees op
die verkeerde spoor is. Die fokus van Paulus is nie op die konkrete politieke omstandighede
van sy tyd nie, maar hy gebruik politieke en imperiale retoriek as analogie om die aandag op
’n veel groter werklikheid te vestig, naamlik die allesoorkoepelende paradigma van liefde.
Viviano kom tot die gevolgtrekking dat dit onrealisties is om al Paulus se uitsprake oor mag,
die owerheid en die staat te harmoniseer in een, enkelvoudige stelling. Ons moet nie absolute
konsekwentheid verwag nie – dit gaan hier eerder om “a dialectical zigzag that unfolds
gradually the many facets of a jewel” (2014:149).
7. Slotsom
Uit hierdie kort oorsig van sommige van die jongste interpretasies van Romeine 13:1–7 is dit
duidelik dat die gedeelte steeds voortgaan om uitdagings aan elke nuwe geslag lesers te stel.
Nuwe weergawes van ou strategieë maak hul verskyning naas vernuwende maniere om met
die teks om te gaan. Wat wel uitstaan, is ’n meer geredelike erkenning van die kompleksiteit
van sowel die teks as die kontekste waarin dit gelees word. Die verwysings na “hybridity” en
’n “dialectical zigzag” wys alreeds in hierdie rigting. Wat hier ter sprake is, is kompleksiteit
in ’n dubbele sin: dit geld beide die kompleksiteit van die teks in sy oorspronklike historiese
omlysting as die kompleksiteit van die huidige konteks(te) waarin dit gelees word – in terme
van tyd ’n gaping van meer as twintig eeue en in omstandighede net so ver (indien nie nog
verder nie) verwyder van die omstandighede waarin die teks tot stand gekom het.
Die insig in die dubbele kompleksiteit wat hier ter sprake is, mag egter die leser bevry van
die verwagting om met ’n enkele, alleen-moontlike lesing te vorendag te kom. Erkenning
van die kompleksiteit van die teks en van sy resepsie maak dit moontlik om die verskillende
gapings in die teks nie as ’n gebrek of gemis te ervaar nie, maar as geleenthede om kreatief
daarmee om te gaan en nuwe, tot nog toe verborge fasette van ou skatte na vore te bring. Die
uiteenlopende sosiale tuistes van nuwe lesers, soms so ver verwyder van die omstandighede
van oorsprong dat vreemdheid die oorheersende ervaring is, kan ’n bedekte seën wees: Die
vrywaring van familiariteit en vanselfsprekendheid is soms die voorwaarde vir die blootlegging
van wat lank verborge was.
Gesien die verskillende gapings in die teks, die verskeidenheid van moontlike strategieë
om daarmee om te gaan, die uiteenlopende sosiale tuistes van die verskillende lesers, kan
die leesproses per definisie nie eenvormig wees nie. Dis ingebed in ’n komplekse netwerk
van verhoudinge en kragte wat elkeen op sy eie wyse die individuele of kollektiewe resepsie
beïnvloed en daaraan vorm gee. Die teks mag blootgestel wees, maar so ook die leesproses.
Ons kan nie wegkruip nie, ons kan nie ontkom aan die plek van waar ons lees en van die
redes waarom en hoe ons lees nie. Die onderrok van ons lesery hang altyd uit. Maar dit maak
die leesproses potensieel ook avontuurlik, onvoorspelbaar, kreatief – en riskant.
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Daarom kan lees net tot op ’n sekere punt vryblywend wees. In hierdie geval gaan dit
om verantwoorde omgang met gesag – onontwykbare, altyd aanwesige, skynbaar selfs
noodsaaklike gesag. Soos Pao (2013:212–3) ons herinner, kan ons ook nie aan die etiese
verantwoordelikheid van ons lesery ontsnap nie – ’n verantwoordelikheid wat van ons vra:
Hoe kan ons die teks só oopbreek dat dit opnuut tot ons en ander spreek, dat dit sy eie,
sinvolle verstaan in nuwe en ander omstandighede skep?
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Eindnotas
Engels: “affirmative readings” – vgl. Lategan (2012). In ’n onlangse artikel gebruik Marshall
(2008:169) die termaffiliation in teenstelling tot resistance. Affiliasie is egter te swak om die
positiewe houding teenoor gesag wat in hierdie interpretasies tot uitdrukking kom, voldoende
te omskryf.
1

Vgl. Horsley (2003:1–4) oor hierdie reaksie en Holmes (2001) oor die teorie van die
“geregverdigde oorlog”.

2

Vgl. byvoorbeeld Hobsbawn (1987); Ashcroft, Griffiths en Tiffen (1989) en (2013); Wilson
(2004); Morgan en Hawkins (2006); Price (2008) en publikasies soos Journal of Empire Studies.
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Die uitwerking van mentorhulp op kunsonderrig
in laerskole
Georina Westraadt
Georina Westraadt, Kunsopvoeding, Fakulteit vir Onderwys, Kaapse Skiereilandse
Universiteit vir Tegnologie (CPUT), Wellington-kampus

Opsomming
Gevallestudies in skole het getoon dat die meeste algemeen-opgeleide onderwysers wat nie
kuns as ’n hoofvak gehad het nie, sukkel om betekenisvolle, gehalte-kunslesse aan te bied.
By baie van hierdie onderwysers ontbreek die begrip van die geleentheid tot die ontwikkeling
van kinders se geletterdheid deur kunsonderrig. Die navorsingsprojek waarop hierdie artikel
gebaseer is, ondersoek of die behoeftes van algemeen-opgeleide, onervare en onderopgeleide
onderwysers wat dus nie vakspesialiste in kuns is nie, maar wel die vak moet gee in skole,
deur mentorhulp bevredig kan word. Die vertrekpunt van die studie is literatuur oor mentorhulp
in onderwys en oor betekenisvolle, gehalte-kunsonderrig. Mentorhulp is aan vier onderwysers
by verskillende skole aangebied om hulle in hulle kunsonderrigpraktyk by te staan.
Die omstandighede en toestande by die deelnemende skole verskil. By al die skole is daar ’n
behoefte by algemeen-opgeleide onderwysers aan bystand in die beplanning en aanbieding
van kunsonderrig van gehalte. Die sikliese mentorhulpprogram het begin met die daarstel van
’n verhouding tussen mentor en onderwyser, waarin albei partye ’n ewe belangrike rol speel.
Na ’n behoefteontleding het die mentorproses gevolg. Dit behels die gesamentlike beplanning
van lesse, demonstrasielesse, lesbesprekings, afrigsessies en refleksie. Die proses eindig
met ’n praktiese werksessie. Daar is boekgehou van alle gebeure, verslag gedoen, en aan die
einde daarvan is die projek geassesseer.
Die kwalitatiewe data wat by die vier skole ingesamel is, is ingedeel in en ontleed volgens
hooftemas, naamlik: mentorhulp in kunsonderrig, die verhouding tussen mentor en onderwyser,
die rol van die mentor, die rol van die onderwyser, die doelstellings van die mentorhulp, die
verloop van die mentorhulp, en die uitkomste van die mentorhulp. Evaluasie aan die einde
van die projek het die onderwysers se professionele ontwikkeling deur die proses uitgelig.
Hulle vakkennis van kunsonderrig is uitgebrei en hulle het begin om oor hulle eie praktyk te
reflekteer. Die probleme wat hulle aan die begin ervaar het, is meestal opgelos en alhoewel
hulle ’n langer tydperk vir die mentorhulp sou wou gehad het, het hulle deur die proses gegroei
en ontwikkel. Dat die lewe van die kinders verryk is en dat hulle deur die proses geleer het,
was duidelik sigbaar in die kunswerke wat hulle geskep het.
Trefwoorde: betekenisvolle gehalte-kunsonderrig;
professionele ontwikkeling; refleksiewe praktyk
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Abstract
The effect of mentoring on art education in primary schools
Quality, meaningful art education is a very important vehicle for learning and knowledge
acquisition which is within the reach of all children in schools. Art education forms part of the
compulsory school curriculum from grades R to 9 in South Africa.
Unfortunately, due to various factors, art lessons currently taught at many schools do not
answer to the requirements of quality art education. A factor contributing to this can be the fact
that generalist teachers, with no specialised training in art, are responsible for the teaching
of art in schools in South Africa. Another factor blamed is recurring educational change and
consequent uncertainty. For art education to be positioned as an opportunity for the progress
of learners with various learning styles and forms of intelligence the quality of art lessons
taught needs to be seriously reviewed.
There is a great need for in-service training to address the shortfalls in the teaching of art in
schools. When skills-building workshops in art education were offered, teachers requested
personal interventions on a one-to-one basis with a focus on their own particular strengths and
shortcomings. Mentoring of educators seems to be a means of addressing their needs and
improving the quality of their teaching of art. In response to a plea from teachers this research
project was designed during which inexperienced and inadequately trained teachers who are
responsible for art education were mentored.
The study on which this article is based researched the effect of an eighteen-month mentoring
programme on the art education practice of teachers in primary schools. Four sites were
selected at which the teachers were mentored. There were marked differences in the
circumstances and conditions at the four schools; however, from all the sites there was an
outcry for assistance in the planning and presentation of quality art lessons and for lesson
ideas. The one similarity in all the cases was the fact that they were all generalist teachers
who were responsible for the teaching of the art of their own class and some other classes in
the school as well.
The framework for the study was conceptualised after a reviewing of the literature on quality and
meaningful art education, mentoring, mentoring in education and mentoring in art education.
Data collected at the four sites during the mentoring intervention was analysed along the main
themes and emerging sub-themes, namely: the mentoring relationship, the role of the mentor,
the role of the mentee, the purpose and goals of the mentoring, the mentoring process and
the mentoring outcomes.
The mentoring process followed a cyclical course and was designed with the needs of the
teachers in mind and adapted for art education, and the focus was on quality and meaningful
art education. The procedure comprised the establishment of a relationship in which the
mentor and mentee (teacher) played equally important roles; interviews; needs analysis;
and the mentoring process, which consisted of the joint planning of lessons, the modelling of
example lessons, teaching, observation, discussions and coaching sessions, reflection and
then a return to the beginning of the cycle. The process concluded with a workshop during
which the needs and questions of each teacher were addressed and dealt with in practical
demonstrations. Examples of excellent practice of primary school art education were shared
and studied, which offered the teachers the opportunity to learn and develop as art educators.
Some photographs of lessons presented by the teachers before the mentoring, as well as
during and after the mentoring, are discussed to demonstrate the course of the intervention.
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These photographs verify the vast differences at the four schools and also convey the progress
that the teachers made during the mentoring process. The entire process at each site was fully
recorded, reported on and assessed, culminating in a conclusion that although not without
challenges, the mentoring made teachers more positive toward art education and added to
their confidence when it came to the teaching of art.
The article concludes with recommendations for the mentoring of educators in the teaching
of quality and meaningful art. There is an indication that within a trusting relationship and
with the needs of the teacher in mind, mentoring in art education can be a unique opportunity
to address the shortfalls that teachers without specialist training in art experience. This
empowering process can change the practice of generalist teachers and lead to their
professional development when they realise that they can play an important role in facilitating
the learning opportunities through art that can form part of the primary school experience.
Keywords: cyclical process; learning; meaningful art education; mentoring; professional
development; quality and teachers; reflective practice

1. Inleiding
In hierdie artikel word ’n navorsingsprojek bespreek waarin onderwysers wat verantwoordelik
is vir kunsonderrig in skole, al was dit nie hulle hoofvak of spesialiteitsgebied toe hulle studeer
het nie – met ander woorde, algemeen-opgeleide onderwysers – deur mentorhulp begelei is
om hulle kunsonderrigpraktyk te verbeter.
Die meeste algemeen-opgeleide onderwysers ervaar ’n gebrek aan selfvertroue om kuns aan
te bied, alhoewel baie van hulle dit tog moet doen as gevolg van die omstandighede by die
skole waar hulle werk. Gevolglik is die lesse wat hulle aanbied, dikwels nie kunsonderrig van
gehalte nie. In baie gevalle word die kunslesse bloot uitgelaat uit die onderrigprogram, of daar
word staatgemaak op voorskriftelike onderrigmateriaal en teoretiese takies uit handboeke,
wat kwalik skeppend kan wees, aangesien dit nie die praktiese kunsmaakaktiwiteite insluit wat
’n noodsaaklike deel van kunsonderrig behoort te wees nie. Daar is by hierdie onderwysers
meestal min begrip vir die holistiese ontwikkeling en wydreikende geletterdheid wat gehaltekunsonderrig as deel van die skoolprogram kan teweegbring.
Daar is besorgdheid by talle wat belang het by kunsopvoeding in skole oor die onkunde wat
heers ten opsigte van die belangrikheid van kunsopvoeding as deel van die skoolkurrikulum.
Dit is opregte besorgdheid, aangesien kunsopvoeding die ideale geleentheid is vir verskillende
leerstyle en intelligensievorme om te ontwikkel vanweë die verskeidenheid maniere van
kennisverwerwing wat daardeur kan plaasvind. Hierdie maniere van dink en inligtingverwerking
lei tot kreatiewe denke wat na ander skoolvakke kan oorspoel (Moloi 2012:68).
Moloi (2012:68) betreur die afgewaterde status van kuns in vergelyking met die hoofstroomvakke
soos wiskunde en wetenskap. Die minderwaardige status van kuns in die laerskool is dikwels
te wyte aan die feit dat daar baie min vakspesialiste vir die onderrig van kuns opgelei word
en algemeen-opgeleide onderwysers in baie gevalle verantwoordelik is vir die kunsopvoeding
van die kinders in hulle klas. Daar is by die meeste van hierdie onderwysers ’n groot behoefte
om hulle praktyk in kunsonderrig te verbeter. Baie onderwysers het indiensopleiding en ’n eentot-een-begeleiding nodig wat op hulle sterk punte fokus, maar wat terselfdertyd tekortkominge
aanvul. Mentorhulp kan hierdie behoefte aan verbetering in die gehalte van kunsonderwys by
onderwysers vervul.
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Hierdie artikel lewer verslag oor ’n projek waarin vier skole met beduidende verskille in hulle
omstandighede en toestande gekies is vir ’n kwalitatiewe navorsingsprojek om die uitwerking
van mentorhulp in kunsonderrig te bepaal. Die vier onderwysers het ’n behoefte aan hulp in
die beplanning en aanbieding van kunsonderrig van gehalte en ook aan lesidees aangedui.
By al vier die skole was algemeen-opgeleide onderwysers wat nie opgeleide vakspesialiste in
kuns is nie, verantwoordelik vir die kunsonderrig van hulle eie klas, en in sommige gevalle ook
vir die kunsonderrig van ander klasse in dieselfde graadgroep.
Die mentorhulp is op gehalte-kunsonderrig gerig. Die sikliese mentorproses begin met die
daarstel van ’n verhouding tussen mentor en onderwyser. Albei speel ’n belangrike rol in
die proses. Sodra die verhouding gevestig is, volg ’n behoefteontleding ten opsigte van
die kunsonderrig van die onderwyser. Die mentoringryping word rondom die behoeftes
van die onderwyser beplan. Die proses behels die gesamentlike beplanning van lesse,
demonstrasielesse deur die mentor met die onderwyser as waarnemer, gesamentlike
aanbiedings, lesbesprekings, afrigsessies en refleksie, waarna die siklus weer van voor af
begin. Die proses eindig in praktiese werksessies. Regdeur die proses is daar boekgehou
van alle gebeure, verslag gedoen en aan die einde is die projek deur albei partye geëvalueer.
Die data wat by die vier skole ingesamel is, is ingedeel en ontleed volgens temas wat ontwikkel
is uit die literatuur oor mentorhulp in onderwys asook literatuur oor gehalte- kunsonderrig. Die
hooftemas wat na vore gekom het, is die verhouding tussen mentor en onderwyser, die rol van
die mentor, die rol van die onderwyser, die doel van die mentorhulp, die mentorproses, en die
uitkomste van die mentorhulp.
Aan die einde van hierdie artikel word daar ’n aantal aanbevelings gemaak vir mentorhulp van
onderwysers wanneer gehalte-kunsonderrig ter sprake is. Geen kind behoort die wonderlike
leer- en ontwikkelingsgeleenthede wat deur gehalte-kunsonderrig in die laerskool moontlik
gemaak word, te ontbeer nie.
2. Literatuurstudie
Die riglyne wat in sekondêre literatuur oor die belangrikheid van gehalte-kunsonderrig, asook
oor mentorhulp in die algemeen, in die onderwys en in kunsonderwys spesifiek verskaf word,
dien as onderbou vir die ontwikkeling van ’n mentorhulpprogram vir die vier skole wat aan die
navorsingsprojek deelgeneem het.
2.1 Die belangrikheid van gehalte-kunsonderrig
Dit is binne die bereik van elke kind om deur middel van gehalte-kunsonderrig te leer en
kennis te verwerf. Betekenisvolle, gehalte-kunsonderrig bied ’n geleentheid vir ’n holistiese
opvoeding wat al die fasette van die kind kan ontwikkel. Van vroeg af al is die geleentheid
tot leer deur kuns bewys in navorsing deur Dewey (1916), Read (1956), Jameson (1971),
Lowenfeld (1982), Edwards (1993) en meer onlangs Eisner (2002), Alter, Hays en O’Hara
(2009) Beveridge (2010), Burnaford (2001), Wachowiak en Clemens (2007) en ander.
Eisner (2002) lig die volgende aspekte van kunsopvoeding as ’n ryk leergeleentheid vir die
ontwikkeling van kinders tot volwassenes uit:
•
•

Kinders word bewus van en leer aandag gee aan die spesifieke eienskappe van visuele
inligting en die inhoud daarvan.
Kinders leer buigsaamheid en die vermoë om denkskuiwe te maak.
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•
•
•
•

Denke vind plaas deur ’n innerlike gesprek en beredenering om moontlikhede te
identifiseer, te oorweeg en toe te pas.
Kinders se verbeelding brei uit en ontwikkel.
Kinders se wysheid neem toe saam met die toename in hulle tegniese vermoëns.
Kinders bekom die vermoë om die visuele uitbeelding sorgvuldig waar te neem en dit
wat hulle sien, in taal uit te druk.

Blanken-Webb (2014:39) brei uit op Eisner se teorie met die stelling dat betekenisvolle
kunsonderrig ’n opvoedkundige ontsluiting van die kind se self-in-verhouding-tot-die-wêreld
is. Die kind se uitbeeldings is manifestasies van ’n interaksie tussen die self en die wêreld en
dui ontwikkeling aan wat die vermoë tot kreatiwiteit vroeg in die kind se lewe bevestig. Deur
aan kinders gereeld geleenthede te bied tot veelvuldige vorme van uitdrukking word die selfin-verhouding-tot-die-wêreld verfyn. Opvoeding in die estetiese raak die wese van die mens
en bring ’n verdieping mee wat betekenis gee aan die lewe self (Blanken-Webb 2014:74).
Blanken-Webb se werk sluit aan by ’n belangrike insig oor die waarde van kunsopvoeding,
naamlik die vervulling en opheffing wat kinders ervaar deur gehalte-kunsonderrig waaroor
Koopman (2005:95) skryf. Om besig te wees met kunsbedrywighede bied vervulling in die lewe
van kinders aangesien vars, nuwe ervarings vir hulle oopgemaak word in ’n skoolprogram waar
akademiese leer die meeste van hulle tyd in beslag neem. Vervulling as mens bring selfkennis
teweeg en daarmee saam ontwikkel morele en sosiale bewussyn. Die betrokkenheid by, en
ontwikkeling en voltooiing van, kunswerke is betekenisvolle en opbouende aktiwiteite. Deur
hulle kunswaardering en kunsbeoefening word kinders se ervarings op nuwe maniere verhef
en so word hulle skooldag meer bevredigend. Lewendige, ryk, aangename en inspirerende
estetiese ervarings en betrokkenheid by kuns verskerp hulle waarneming, bevorder kritiese
onderskeiding en maak hulle vertroud met ’n wye verskeidenheid uitdrukkingsvorme en -style.
Kinders se besig wees met kunsbedrywighede maak hulle gelukkig en tevrede, verskaf plesier
en lei tot geestelike welsyn. Kuns bied aktiwiteite wat die persoon verhef en geestelik en
spiritueel na ’n hoër vlak van denke lei, ervarings wat nodig is vir transformerende denke
(Koopman 2005:95).
Transformerende onderrig soos wat moontlik is deur kuns, is voordelig vir beide die onderwysers
en die kinders, aangesien hulle denke en emosionele ontwikkeling daardeur gevorm kan word.
Die moontlikheid is daar dat hulle in afgeronde volwassenes kan ontwikkel met die vermoë om
krities te dink én te droom (Moloi 2012:69).
Ander skrywers wat die belangrikheid van gehalte- en betekenisvolle kunsonderrig bespreek,
dui die waarde daarvan aan vir die ontwikkeling van die hele kind, naamlik die kognitiewe,
estetiese, perseptuele, sosiale, manipulatiewe vermoëns en goeie burgerskap in die land
waarin hulle leef.
Kear en Callaway (2000:142) dui byvoorbeeld aan dat die kognitiewe vaardighede wat deur
kunsopvoeding kan ontwikkel, die volgende insluit: die organisering van gedagtes, kritiese
ontleding, beplanning, skattingsvermoë, geheue, humor, woordeskat, konsentrasie en
besluitneming. Edwards (2010:158) reken dat terwyl daar geteken word, die kind die beeld in
sy gedagte vorm en dit dan op ’n sigbare wyse uitdruk. Hiervoor is hoë-orde-denkprosesse
soos beredenering, besluitneming, evaluering en probleemoplossing nodig. Kunsmaak en
-waardering bevorder kennis wat veelvuldige intelligensievorme, veral die ruimtelike, natuurlike
en affektiewe, oefen.
Wat die estetiese ontwikkeling betref, dui Cowan en Albers (2006:130) aan dat lesse in
visuele geletterdheid as deel van kunsopvoeding die potensiaal het om kinders te leer om
veelvuldige simbole te “lees” en daaruit ’n semiotiek te formuleer. Deur hierdie ervaring leer
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kinders om die wêreld op ’n nuwe manier te beleef, te lees en te skryf en nuwe tekste te skep
wat interessanter en meer ingewikkeld kan word. Vir hierdie vorm van geletterdheid word
woorde met beelde gekombineer; albei moet gelees word en dit kan kinders se mondelinge
en skriftelike kommunikasie verbeter. Duncum (2004:253) beklemtoon die visuele as ’n bron
van kennis en voer aan dat die studie van uitbeeldings en die ontleding van die kunselemente
binne die konteks van tyd en kulturele betekenis kinders help om sensitiewe, ingeligte
interpreteerders van kunswerke te word.
Leer vind deur die sintuie plaas en daarom ontwikkel die perseptuelekant van die kind
deur kunsopvoeding, want feitlik al die sintuie word gedurende die kunsmaakproses of die
visuelegeletterdheidles ingespan – die kind moet luister, kyk en dikwels ook voel, dit uitbeeld of
oor die werk praat of skryf (Westraadt 2015:19). Eckhoff (2008:462) brei uit oor die verskerping
van die sintuiglike waarneming as gevolg van kunsonderrig waardeur kinders bewus word
en hulle oë as’t ware oopgaan as gevolg van die dieper en meer gekonsentreerde kyk wat
deel vorm van byvoorbeeld ’n figuurtekenles waartydens werklike voorwerpe of afbeeldings
bestudeer word sodat dit uitgebeeld kan word. Hierdie oefening maak kinders oplettender,
hulle vorm ’n beter begrip van hulleself in hul leefwêreld (Blanken-Webb 2014:74) en word
bewus van die integrasie van dele tot ’n geheel.
’n Belangrike deel van kinders se leefwêreld is die mense om hulle, en in die kunsklas is
daar geleentheid tot sosiale ontwikkeling deur die spontane interaksie met maats en die
produktiewe atmosfeer wat heers. Daar is geleentheid vir groepwerk, waardeur hulle leer om
saam te werk, vir mekaar om te gee, werkruimte en toerusting te deel en hulle beurt af te wag,
asook om na die les op te ruim (Westraadt 2015:20). Daar is al verskeie ondersoeke uitgevoer
wat bewys dat gehalte-kunsopvoeding in arm en agtergeblewe gebiede ’n verbetering in
kinders se akademiese werk teweegbring, omdat dit hulle bemagtig en ’n positiewe omgewing
daarstel. Deasy (2008:5) berig oor een so ’n ondersoek en wys daarop dat die samewerking
en hulpverlening van die groep daartoe bydra dat al die kinders se kunstegnieke en praktiese
toepassings verbeter; die kinders se gesindhede was positiewer en hulle werksgewoontes
het sodanig gevorder dat eienskappe soos empatie, verdraagsaamheid, aanvaarding,
en verbeterde selfbeeld en selfbeheersing opgemerk is – eienskappe wat belangrik is vir
landsburgers en in die gesinslewe. Van Eeden en Du Preez (2005:200–45) glo dat stereotipes
afgeleer kan word en skeidsmure wat as gevolg van diskriminasie opgerig is, afgebreek
kan word deur die samewerking in groepprojekte in kuns, waardeur sosiale verandering
moontlik word.
Wat goeie burgerskapbetref, meen Sroufe (2004:20) dat die leerervarings deur kuns geleenthede
aan kinders bied om sowel vervaardigers as verbruikers van kuns te wees. Die manier waarop
kinders in kuns leer, verskuif die klem van die leerinhoud na die leerproses. Dit is belangrik,
want intellektuele buigsaamheid, laterale denke, lewenslange leer en kennis oor vakgebiede
heen, wat die hele persoon opvoed, is die gevolg daarvan. Jensen (2006:226–7) haal navorsing
aan wat bewys het dat skole wat kunsopvoeding belangrik ag, ’n laer druipsyfer toon, ’n beter
bywoningsyfer het, ’n groter liefde vir leer uitstraal, goed-ontwikkelde kreatiwiteit openbaar en
kinders opvoed wat beter-voorbereide landsburgers vir die beroepswêreld van die toekoms
is. Heilig, Cole en Aguilar (2010:140) voer aan dat werkgewers deesdae werknemers soek
wat vernuwend kan dink, kan kommunikeer en by verandering kan aanpas. Die vernuwende
denke wat deur kunsopvoeding bevorder word, berei die werkers van die toekoms voor vir
beroepe soos om films te maak, webtuistes te ontwerp, tot die advertensiewese toe te tree
en praktiese en soms winsgewende vryetydsbesteding te beoefen – die soort werkers wat tot
die verbetering van die ekonomie kan bydra (Heilig e.a. 2010:143). Wanneer hierdie kinders
volwassenes word, kan hulle die uitdagings van die lewe hanteer deurdat hulle verbeelding
geoefen is om nuwe moontlikhede te visualiseer.

278

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

2.2 Mentorhulp in onderwys
Comensa (Coaches and mentors of South Africa) definieer die mentorproses as ’n vennootskap
waarin ’n onderwyser bygestaan word om te vorder om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel
(Hewson en O’Brien 2006:8). Volgens Zellers, Howard en Barcic (2008:555) is mentorhulp ’n
wederkerige leerverhouding wat gekenmerk word deur vertroue, respek en toewyding. In die
proses ondersteun en beïnvloed die mentor en die onderwyser mekaar in hulle professionele en
persoonlike ontwikkeling. Die rolle van die mentor is dié van afrigter, raadgewer en konsultant
en in die proses word opsies ondersoek en strategieë gekies om sekere doelwitte te bereik
(Rolfe 2004:4–6). Correia en McHenry (2002:59) meen die mentor moet die onderwyser
bystaan in die daarstelling en bereiking van standaarde van uitnemendheid. Mentorhulp is
gemik op professionele vernuwing van volwasse leerders (Fletcher 2007:76) en is ’n interaksie
waardeur individue bemagtig word deur die proses van samewerking, bystand, afrigting en
gesamentlike leer (Mullen en Lick 1999:3).
Mentorhulp in onderwys op skoolvlak geskied binne ’n verhouding tussen ’n onervare of
onderopgeleide onderwyser wat spesifieke kennis kortkom en ’n ervare opvoeder wat help
om die onderwyser se praktyk te verbeter en die probleme wat die onderwyser met die
onderrig ervaar, te help oplos (Bartell 2005:87). Stephens (1996:60) voel skoolgebaseerde
mentorhulp rus onderwysers toe met verbeterde vakkennis om die skoolkurrikulum te onderrig.
Lesbeplanning en onderrig, die bevordering van leer en die toepassing van relevante,
stimulerende onderrigstrategieë asook die gebruik van die regte bronne, gepaste taalgebruik
en ’n ordelike atmosfeer in die klaskamer kom ook ter sprake as deel van mentorhulp.
Tomlinson (1995:51–2) verwys na mentorhulp in skole as ’n progressiewe samewerking in
onderrig wat ’n siklus van beplanning → toepassing → monitering → refleksie volg. VillegasReimers (2003:117–8) stel die volgende modelle vir mentorhulp voor:
•
•
•

Vakleerlingskapmodel: die mentor as ’n meester wat nageboots kan word.
Bekwaamheidsmodel: die mentor bied opleiding en assessering wat strook met
voorafbepaalde standaarde in die praktyk.
Refleksiewe model: die mentor tree op soos ’n “kritiese vriend” wat hulp verleen in die
evaluering van die onderwyser se praktyk.

Mentorhulp bestaan uit ’n verskeidenheid bedrywighede wat die behoeftes van onderwysers
in ’n skoolopset vervul (Vozzo, Abusson, Steele en Watson 2004:337). Daar is ’n hiërargie in
die rolle van die mentor, vanaf dié van ’n gids tot dié van bevorderaar van refleksiewe praktyk,
afhangende van die behoeftes van die onderwyser. Correia en McHenry (2002:64) voel dat die
hoofdoel van die proses professionele ontwikkeling is wat tot positiewe, langdurige verandering
lei; Montgomery (2002:i–ii) meen dat die proses ’n siklus in die voortdurende professionele
ontwikkeling van onderwysers is wat die onderrigwyse en, daarmee gepaardgaande, ook die
kinders se leer verbeter. Hierdeur kan die hele skool uiteindelik opgehef word.
2.3 Mentorhulp in kunsonderwys
Dieselfde beginsels as wat in afdeling 2.2. uitgelig is, geld ook vir die mentorhulp van
onderwysers in hulle kunsonderrigpraktyk, maar die klem val nou op gehalte-kunsonderrig wat
die holistiese ontwikkeling wat in afdeling 2.1 ter sprake is, kan laat plaasvind. Mullen en Lick
(1999:138) meld dat die daarstelling van die mentor/onderwyser-verhouding in kunsonderrig
kunstige en kreatiewe bystand in ’n atmosfeer van wedersydse respek verg. Hiervoor is tyd
nodig vir ’n stelselmatige groei, vir eksperimentering, die leer van nuwe tegnieke, om te waag
sonder vrees vir mislukking en met respek vir die onderwyser se unieke bydrae. Dit is nodig dat
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onderrig en leer gemonitor word en dat daar ’n skakel is tussen kunsverwante en akademiese
standaarde, terwyl duidelike doelwitte vir die proses gestel word (Mullen en Lick 1999:138).
Montgomery (2002:156–9) stel voor dat die klem van die mentorhulp van onderwysers wat
kuns gee, behoort te wees op die soort onderrig wat sal lei tot leer deur kognitiewe prosesse
soos probleemoplossing, leer deur ondersoek, ervaringsleer, en leer deur samewerking met
ander. Die proses behoort onderwysers op te lei in kreatiwiteit, om oop te wees vir nuwe
idees, alternatiewe moontlikhede te ondersoek, buigsame denkwyses te kweek en krities en
ontledend te dink: nuwe, vars leermodelle moet ondersoek word.
Alter, Hays en O’Hara (2009:28) bespreek die dringende behoefte in skole aan indiensopleiding
en ondersteuning van goed-opgeleide kunsonderwysers aan onderwysers wat probleme
ondervind om kuns te onderrig. Hierdie skrywers stel voor dat ervare kunsonderwysers
aangestel word om onderwysers te mentor en hulle ondervinding in die hele skoolprogram te
deel, sodat die siklus van swak onderrig en verwaarlosing in kunsonderrig verbreek kan word.
’n Goeie grondslag in kunsopvoeding behoort in die vroegste skooljare gelê te word, sodat
daar ’n sterk fondament is om op voort te bou in die hoër grade.
Die probleme wat onderwysers ondervind met kunsonderrig is nie tot Suid-Afrika beperk nie.
Beveridge (2010:6) berig oor ’n kunskurrikulumspan wat saam met onderwysers gewerk het in
’n indiensopleidingsprojek om die probleme aan te spreek wat ontstaan het in kunsopvoeding
as gevolg van die No Child Left Behind in Education-wetgewing in Amerika.
Hoëronderwysinstellings kan ’n baie belangrike rol speel om die probleme wat onderwysers
in skole ondervind te help oplos deur professionele ontwikkelingsprogramme tot beskikking
van onderwysers in veral landelike skole te stel. Talbott (2009:18) doen verslag oor die Arts
Education Partnership in Amerika. Hy meld dat universiteite en kuns- en kultuurorganisasies
vasbeslote was om die onderwysers verantwoordelik vir kunsonderrig te help om te verseker
dat hul kunsonderrig van ’n hoë gehalte sal wees. Die volgende strategieë is gevolg: die
deel van waardes en die filosofie van kunsopvoeding deur bekwame en ervare leiers in
kunsopvoeding, die smee van verhoudinge en die optekening van die resultate van verbeterde
onderrig en leer in kunsopvoeding.
’n Projek waaroor Burnaford (2009:27–36) skryf, is ’n kunsnetwerk wat gevorm is om kuns in
laerskole te verbeter in ’n distrik in Amerika. Vir dié projek was die fokus op die professionele
ontwikkeling van onderwysers om daardeur die hele skool te verbeter. Die projekspan het
die skoolhoofde ontmoet, die onderwysers in hulle klaskamers besoek, en saam met die
onderwysers op ’n een-tot-een-grondslag gewerk aan hulle kunsonderrig. Die beplanning,
toepassing en assessering is alles gedokumenteer met behulp van foto’s, notas en die
voorbeelde van die kinders se werk. Daar is ook klem gelê op leer deur middel van kuns en
die integrasie met ander vakke. Die bevindinge van hierdie studie het dit duidelik gemaak
dat professionele ontwikkeling van onderwysers tweeledig is, naamlik deur middel van
werksessies, en ook in die klaskamer waar die werklike klasgee plaasvind.
Charland (2008:33–9) lewer verslag oor die professionele ontwikkeling van onderwysers wat
kuns in Michigan, Amerika, onderrig. Hier het die ontwikkeling die vorm van ’n somerskool
by ’n universiteit aangeneem. ’n Wye verskeidenheid onderwerpe is aangeraak wat deur
die onderwysers as probleemareas in die laerskool uitgewys is. Gedurende die somerskool
is werksessies gedurende verpligte kontaksessies aangebied. Daar was vordering vanaf
inleidende oefeninge, tot lesbeplanning en gevorderde verkenning van kunsopvoeding en ’n
wegbeweeg van resepmatige demonstrasielesse. Omdat hierdie somerskool in vennootskap
met ’n universiteit aangebied is, het die onderwysers krediete ontvang vir die bywoning en
voltooiing daarvan.
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Duma (2008:119–24) beskryf ’n professionele ontwikkelingsinisiatief by die John F. Kennedykunssentrum in Washington, DC. As deel van hierdie program is kunstenaars wat ook
onderwysers is, ingespan om werksessies en kursusse in kunsopvoeding aan onderwysers te
bied. As gevolg van hierdie inisiatief het onderwysers meer bewus geword van die moontlikheid
wat kunsopvoeding bied om leerlinge aan te gryp en te motiveer om te leer. Veelvuldige
intelligensie en verskillende leerstyle is aangespreek en onderwysers het ontdek hoe om kuns
aan te bied sodat dit op ’n natuurlike en betekenisvolle wyse aansluit by ander skoolvakke. Die
aanbieders het seker gemaak dat die onderwysers se professionele ontwikkeling verdiep, dat
hulle behoeftes in ag geneem word en dat dit prakties uitvoerbaar was. Soms het die program
bestaan uit seminare en besprekings waartydens die filosofie van kunsopvoeding bespreek is,
en soms was dit in die vorm van praktiese werksessies. Daar was ook geleenthede waartydens
kunstenaars op ’n een-tot-een-grondslag met die onderwysers gewerk het om sodoende
individuele probleme op te los en te verseker dat die geleenthede tot leer optimaal benut is.
Davies (2009:361–3) bespreek die HEARTS-projek (Higher Education and Arts in Schools).
Die doel van hierdie projek was om die tekorte in die opleiding van onderwysers wat kuns in die
laerskole (kinders 5–11 jaar oud) in Brittanje gee, aan te vul. Die HEARTS-inisiatief het bystand
gebied aan veral nuweling-onderwysers. As deel van die projek het ervare kunsonderwysers
en kunstenaars met groot toewyding die nuweling-onderwysers in die klaskamer as assistente
bygestaan. Die gevolg van die ervaring was dat die selfvertroue van die nuwelinge om kuns te
gee op ’n geïntegreerde, sinvolle manier toegeneem het.
Sroufe (2004:24) dui aan dat professionele ontwikkelingsprogramme onderwysers se selfvertroue
versterk en hulle meer bekwaam laat voel ten opsigte van hulle kunsonderwyspraktyk deurdat
hulle begrip van die vak en hul eie kunsmaakvermoë daardeur verbeter. Hierdie skrywer dui ook
aan dat programme wat die hele skool betrek in die verkenning van die rol van kunsopvoeding
kan lei tot die daarstelling van ’n kultuur wat eksperimentering en verandering ondersteun.
Milne (2004:38–50) fokus op mentorhulp en die refleksiewe maak van kuns in sy beskrywing
van ’n bystandsprojek. Hy beskryf hoe die klem gelê is op praktiese kunswerk wat gelei het
tot die verbetering in klasgee, persoonlike groei en ’n beter begrip van die skeppingsproses.
Gedurende die proses van die refleksiewe maak van kuns saam met die onderwyser het
daar ’n positiewe vertrouensverhouding tussen mentor en onderwyser ontstaan. Daar was
voortdurende kommunikasie waartydens partye hulle kunswerk en persoonlike gedagtes met
mekaar gedeel het. Die onderwysers het werklik probeer om oorspronklike tekeninge van gehalte
te maak wat gelei het tot eerlike gesprekke en ’n ondersoek in kunsgebaseerde pedagogie.
Die soort bemoeienis waarvan Milne skryf, ondersteun die idee van nuwe mentormodelle ter
wille van verandering in onderwysers se praktyk. Die sikliese aard van die proses is duidelik.
Die mentor gee voor die onderwyser les en is dus blootgestel aan kritiek. Die onderwyser
reageer eerlik, maar met respek. Wanneer die tekeninge en gedagtes oor kunsonderwys
tussen die twee gewissel word, word die vertrouensverhouding versterk. Gedurende die
proses van die refleksiewe maak van kuns, waartydens ook die mentor se praktyk beoordeel
word, beweeg die mentorproses weg van die moontlike magswanbalans wat sou kon voorkom
in tradisionele mentormodelle (Milne 2004:38–50).
Die literatuurstudie het as riglyn gedien vir die ontwerp van die navorsing oor die invloed van
mentorhulp op die kunsonderrigpraktyk van onderwysers waaroor hier verslag gedoen word.
Die volgende afdeling is ’n uiteensetting van die navorsingsprojek waartydens onderwysers in
hulle kunsonderrigpraktyk bygestaan is.
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3. Navorsingsvraag
Die vraag wat hierdie navorsing ondersoek het, was: Watter rol kan mentorhulp speel om
onderwysers se vermoë om betekenisvolle, gehalte-kunsonderwys, waardeur kinders leer
en holisties ontwikkel, aan te bied en te verbeter, sodat die onderwysers professioneel kan
ontwikkel en in hulle eie praktyk kan vorder?
3.1 Navorsingsontwerp
Die navorsingsprojek was ’n kwalitatiewe studie wat gebaseer was op mentorhulp in
kunsonderrig. Hierdie navorsing het ondersoek of onderwysers deur mentorhulp gehelp sou
kon word om die vermoë te ontwikkel om betekenisvolle, gehalte-kunsonderrig aan kinders in
die intermediêre fase te bied.
Vier skole is gekies uit ’n poel van laerskole wat deur vakadviseurs van die plaaslike
Onderwysbestuur en Ontwikkelingsentrum aangedui is as skole waar kunsopvoeding nie na
wense funksioneer nie. Die onderwysers by die vier skole het, nadat ’n skrywe aan ’n hele
aantal skole uitgestuur is, gereageer en aangedui dat hulle vrywillige deelnemers wou wees
aan die projek, aangesien hulle die behoefte ervaar het aan leiding vir die verbetering van hulle
eie praktyk. Hierdie vier skole is die fokusplekke van die gevallestudie wat die uitwerking van
mentorhulp op die kunsonderrigpraktyk van algemeen-opgeleide onderwysers ondersoek het.
Die gekose skole is ook binne bereik van mekaar sodat die mentor hulle maklik en dikwels kon
besoek en ook met die hoop dat daar, na afloop van die mentorprogram, ondersteuningsgroepe
gevorm sou word.
Die kriteria vir die keuse van skole was dat die onderwysers kuns moes aanbied al was hulle
nie as vakspesialiste in kuns opgelei nie en dat die skole binne bereikbare afstand van die
kampus af moes wees, om gereelde besoeke van die mentor moontlik te maak.
Die navorsingsontwerp bestaan uit mentorhulp en data-optekening. Die proses het ontwikkel
as ’n samewerking tussen die mentor en onderwysers en dit is deurgaans deur albei
partye geëvalueer. By elke skool het die ingryping verskillende invalshoeke gehad, met ’n
verskeidenheid gebeure wat gelyktydig plaasgevind het. Toestemming vir die navorsing is
verkry van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement en die Etiekkomitee van CPUT.
Die mentor en onderwysers het bymekaargekom op ’n tyd wat almal gepas het en wat
saamval met die kuns-lesure waarin hulle moes klasgee, sodat daar in die belangrike sake
wat die betrokke onderwyser betref en die skool se behoeftes ten opsigte van kunsopvoeding
voorsien kon word. Regdeur die projek was die fokus op die soort klaskamerpraktyk wat leer
deur kunsopvoeding bevorder. Onderwysers betrokke by die projek het ’n vorm onderteken
waarin hulle toestemming verleen het dat die navorser/mentor as waarnemer in die klas mag
wees en dat hulle praktyk bestudeer mag word. Hulle stem toe dat DVD-opnames gemaak
word en dat al die gebeure in die klaskamer gedurende die proses getranskribeer en vir die
studie gebruik kon word. Die gebeure speel af binne ’n vertrouensverhouding tussen die
onderwyser en die mentor. Die skoolhoofde was ten gunste van die projek en verleen hulle
ondersteuning daaraan.
In figuur 1 word aangedui hoe die navorsingsontwerp daar uitgesien het: die boonste baan toon
die ingryping met die onderwysers se professionele ontwikkeling as einddoel en gelyklopend
daarmee die navorsing- en data-optekening in die onderste baan, met as einddoel die opskryf
en ontleding van data wat in hierdie artikel saamgevat word.
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Figuur 1: Navorsingsontwerp
Die ses hooftemas wat na vore gekom het, is:
•
•
•
•
•
•

Mentorhulp in kunsonderwys.
Die verhouding tussen die mentor en die onderwyser.
Die rol van die mentor (mentor as begeleier).
Die rol van die onderwyser (onderwyser as begeleide).
Die doelstellings van die ingryping.
Die uitkomste aan die einde van die mentorproses.

By elkeen van hierdie hooftemas het daar gedurende die verwikkelde proses ’n groot
verskeidenheid fasette na vore gekom wat onderling met mekaar skakel as subtemas.
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Die raamwerk vir die navorsing word in figuur 2 uiteengesit:

Figuur 2: Raamwerk vir die navorsing.
Hierdie figuur dui die ses hooftemas met die onderliggende subtemas in onderlinge samehang
met mekaar aan soos dit regdeur die mentorhulpprogram van agtien maande die proses
gerig het.
4. Data-insameling
Gedurende die agtien maande wat die mentorhulp geduur het, is daar data ingesamel deur
’n verskeidenheid strategieë toepaslik vir kwalitatiewe navorsing, naamlik transkripsies van
onderhoude en gesprekke, DVD-opnames van lesse wat die onderwysers en die mentor
aangebied het, notas waardeur gebeure nougeset opgeteken is, die ontleding en interpretasie
na leswaarnemings, dokumente soos lesbeplannings, refleksie- en assesseringsvorms, en
foto’s van die werk van die kinders by elke skool. Laasgenoemde is geneem voor die mentorhulp,
gedurende die proses en aan die einde van die program. Hierdie data is bymekaargemaak om
sodoende ’n ryk en omvattende bron byeen te bring, soos Flick (2009:251;269) vir kwalitatiewe
navorsing aanbeveel.
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Die bronne vir data-insameling was tweeledig, naamlik verbale data en visuele data en word
in figuur 3 voorgestel:

Figuur 3: Bronne waaruit data verkry was
4.1 Data-ontleding
Cohen, Manion en Morrison (2000:147–52) se stappe vir data-ontleding vir etnografiese
navorsing is gebruik om die eenhede vir ontleding vas te stel met behulp van die kodifisering
van data. Nadat die program tot ’n einde gekom het, is die data gegroepeer volgens die
raamwerk wat in afdeling 3.2 aangedui is. Uit die tersaaklike teorieë in die literatuur het daar
hooftemas en subtemas na vore gekom. Hierdie temas het die raamwerk gevorm waarvolgens
die empiriese data gekategoriseer is. Die data is omgeskakel in teks en in hoofgedagtes
geparafraseer. Die hoofgedagtes is volgens kodes gegroepeer om by die verskillende temas
in te skakel. Uiteindelik is al die data in groeperings of temas gerangskik. Toe hierdie punt
bereik is, kon die ooreenkomste tussen die hoofgedagtes bepaal word en afleidings gemaak
word wat op die bewyse uit die data gebaseer was.
5. Die mentorhulpprogram vir onderwysers in kunsonderrig
In die literatuur kom dit duidelik na vore dat mentorhulp in onderwys ’n vennootskap tussen
’n onderwyser en ’n mentor is. Dit is ’n interaksie waardeur ’n individu bemagtig word in ’n
proses van samewerking, bystand, afrigting en gesamentlike leer. In die proses ondersteun en
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beïnvloed die mentor die onderwyser se professionele en persoonlike ontwikkeling. In hierdie
geval is strategieë gekies om die onderwysers se kunsonderrigpraktyk te verbeter.
Die volgende onderafdeling bied ’n kort oorsig oor die omstandighede by die skole wat aan die
mentorhulpprogram deelgeneem het. Aangesien vertroulikheid deel is van die ooreenkoms met
die onderwysers, word geen name, of identifiseerbare kenmerke, van die vier deelnemende
skole genoem nie.
5.1 Die vier deelnemende skole
5.1.1 Skool C1
By skool C is die onderwyser opgelei in musiek, maar sy is verantwoordelik vir al die
kunstevakke, naamlik drama/dans, musiek en visuele kuns. Die skool is goed toegerus vir al
die vakke. Dit is geleë in ’n woongebied in ’n dorp waar kultuur hoog op die ranglys naas sport
en ander bedrywighede is. Dit is ’n baie groot skool met groot klasgroepe. Die rooster laat
voldoende tyd, naamlik drie aaneenlopende lesure per siklus, toe vir die kunstevakke.
By die eerste kennismaking het die onderwyser die behoefte uitgespreek aan leiding in
verband met die nuwe kurrikulum, asook lesidees vir kuns wat sy graag geïntegreerd met
ander leerareas wou aanbied. Daar is voldoende werkruimte en media by die skool en die
mentor kon gereeld daar besoek aflê. Tydens besoeke was die onderwyser voorbereid en
beskikbaar en die mentorproses het deurgaans sinvol verloop met ’n verskeidenheid van
aktiwiteite soos aangedui in figure 3 en figuur 4.
5.1.2 Skool A
Die onderwyser by hierdie skool is ’n nuweling en werk op kontrak. Kuns was nie een van
haar hoofvakke vir haar graadkursus nie, alhoewel sy die vakdidaktiek van kuns tot op
derdejaarsvlak geslaag het, dus het sy kuns tydens haar studiejare nie as belangrik beskou
nie. Sy is egter verantwoordelik vir al die graad 5-klasse se kunsonderrig. Haar behoefte is
aan lesidees en leiding vir die aanbieding van lesse waarin die kinders praktiese werk kan
doen. Sy wend haar hoofsaaklik tot die voorskriftelike, beperkende handboekies wat sy in die
hande kan kry in ’n poging om lesidees te kry.
Die skool is baie vol, met klasse van tot 50 leerders, en is in ’n baie arm woongebied geleë.
Daar is wel ’n kunslokaal, maar dit word meestal gebruik as ’n gewone klaskamer, omdat daar
so ’n groot behoefte aan ruimte is. Die rooster maak nie voorsiening vir dubbelperiodes vir die
kunstevakke nie, met ’n halfuur hier en daar deur die week versprei. Dit was egter moontlik
om vir die duur van die mentorhulpprogram wel dubbelperiodes te reël in die kunslokaal – ’n
aanduiding dat dit tog moontlik sou wees indien daar moeite gedoen word.
Ongelukkig is die onderwyser se kontrak na een jaar nie hernu nie en die program het geëindig.
Die kort mentorhulptydperk het wel bevredigende resultate tot gevolg gehad, veral wat betref
die kinders se vordering in hulle kuns.
5.1.3 Skool S
Skool S is in ’n landelike omgewing geleë. Die onderwyser is in haar derde jaar van onderwys,
maar nuut by hierdie skool. Die vakdidaktiek van die kunstevakke was deel van haar opleiding,
al was kuns nie een van haar hoofvakke nie. Sy is verantwoordelik vir die kuns van haar eie
asook die ander graad 5-klas van die skool. Sy dui aan dat sy graag haar eie praktyk wil
versterk met idees vir kunslesse en graag leiding wil hê oor ’n groter verskeidenheid media;
sy wil ook driedimensionele projekte aanpak, maar het min kennis daarvan.
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Daar is min kinders in die klas, en voldoende ruimte en media vir kuns. Die rooster laat een
dubbelperiode per week vir kuns toe. Die onderwyser is gereeld beskikbaar, ontvanklik vir die
mentoraktiwiteite en neem pligsgetrou en ywerig aan die mentorprojek deel, met ’n positiewe
gesindheid.
5.1.4 Skool W
Die onderwyser by hierdie skool is al baie jare in die onderwys en voel dat sy heeltemal
onderopgelei is vir die nuwe skoolkurrikulum. Sy het hulp nodig met die beplanning en
aanbieding van lesse en dui aan dat haar vakkennis van kuns baie gebrekkig is. As gevolg
hiervan doen sy selde praktiese werk. Sy weet ook nie waar om hulp te kry nie en is baie
ontvanklik vir die mentorhulp. Dit is ’n oorvol skool in ’n arm gebied. Die rooster laat ook in
hierdie geval slegs enkelperiodes vir die kunstevakke toe. Die kunslokaal van die skool word
gebruik as ’n klaskamer en daar is min voorraad vir praktiese werk beskikbaar.
By hierdie skool kon die onderwyser nie die eerste les vir behoeftebepaling aanbied nie; sy
was heeltemal verlore en die mentor moes haar stap vir stap begelei en regdeur die projek
bystaan. Die onderwyser kanselleer verskeie kere die afspraak met die mentor en dan moet
daar ’n ander afspraak gemaak word. Toe daar ’n nuwe skoolhoof halfpad deur die projek
by die skool oorneem, kom die projek op dreef en word daar vordering gemaak. Media is
aangekoop en roosterverskuiwings aangebring wat voorsiening maak vir gereelde besoeke
van die mentor aan die skool.
Uit hierdie kort bekendstelling aan die skole betrokke by die mentorhulpprogram is dit duidelik
dat die omstandighede by die skole baie verskil en dat die deelnemende onderwysers unieke
behoeftes het. In die volgende onderafdeling word gekyk na ’n belangrike vereiste vir suksesvolle
mentorhulp, naamlik die verhouding tussen die mentor en die betrokke onderwyser.
5.2 Die mentor-onderwyser-verhouding
Die mentorhulp het geskied binne ’n wederkerige leerverhouding tussen die mentor en
onderwyser. By al vier skole is hierdie verhouding gekenmerk deur vertroue, respek en
toewyding in ’n mindere of meerdere mate.
Aan die begin van die mentorhulpprogram was daar eers ’n bekendstelling van die projek
gedurende ’n gesprek waarin die proses aan die onderwysers verduidelik is. Die mentor moes
eers ’n vertrouensverhouding met die onderwysers stig waarbinne daar wederkerige respek
sou wees. Sonder hierdie verhouding sou die mentorhulp nie suksesvol kon wees nie. Die
program het dus afgeskop met ’n informele gesprek tussen die mentor en onderwysers om
mekaar te leer ken. Hierdie ontmoetings het by die onderskeie skole plaasgevind en het die
vorm van ’n rustige gesprek aangeneem op ’n tyd wat deur die betrokke onderwysers as
gepas aangedui is. Die spesifieke behoeftes van elke onderwyser is gedurende die ontmoeting
vasgestel en hierdie behoeftes was deurentyd die fokus van die mentorhulp.
Na die eerste ontmoeting is die verloop van die program met elke onderwyser bespreek
en tye volgens die onderwysers se roosters vasgestel. By drie uit die vier gevalle het die
onderwyser onderneem om ’n kunsles aan te bied, sodat die mentor kon waarneem wat
daar reeds in kuns by die skool gedoen word. Hierdie eerste kunsles was die vertrekpunt
vir die res van die program. Daarna was daar ’n openlike gesprek oor die behoeftes van
elke onderwyser en aanbevelings is gemaak oor hoe die program vorentoe sou verloop. Die
sikliese mentorproses het gevolg, met strategieë om elke skool se unieke probleme te probeer
oplos en die doelstellings van die program te bereik. By sommige van die skole was dit met tye
ook moeilik en ’n uitdaging vir die mentor om die mentorverhouding in stand te hou.
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Dit is insiggewend dat by die skool waar die gehalte van kunsonderrig vanaf die aanvang
van die projek die hoogste was (skool S in figuur 4), die onderwyser deurgaans die beste
samewerking en die meeste toewyding tot die ingryping lewer. Daar was nie ’n gesukkel om
die mentorverhouding te laat vlot nie. By hierdie skool het die ingryping tot die hoogste vlak
ontwikkel en die onderwyser het aangedui dat sy gereed was om kuns aan te bied sonder die
bystand van die mentor.
By die skool waar die nood die grootste was (skool W in figuur 4), was dit ook die moeilikste
om ’n betekenisvolle verhouding te stig en aan die gang te hou. Die onderwyser was baie
afhanklik van die mentor en het baie min selfvertroue gehad. Sy wou met tye die kunsonderrig
aan die mentor oorgee, sodat sy met haar ander werk kon voortgaan en was ook gereeld
afwesig en het dikwels laat weet dat daar iets voorgeval het, dan moes die afspraak verskuif
word. By hierdie skool is daar slegs ’n begin gemaak met gehalte-kunsonderrig en baie meer
tyd sal by hierdie skool nodig wees om die doelstellings van die mentorhulp ten volle te bereik.
By skool S (figuur 4) het die onderwyser se kontrak verstryk en is die mentorhulp kortgeknip, al
het dit baie goed begin. Dit was ’n teleurstelling, maar die tyd wat by die skool deurgebring is
en die werk wat die kinders gedurende die mentorprogram gelewer het, was die moeite werd.
By skool C (figuur 4) het die aanvanklike goeie verhouding skipbreuk gely as gevolg van die
onderwyser se ywerigheid om onafhanklik te word voordat sy werklik gereed was daarvoor.
Om goed te vertoon het die onderwyser voorskriftelike lesvoorbeelde uit ’n handleiding gebruik
wat die kinders se skeppende denke heeltemal beperk het omdat dit op die natrek van vorms
neergekom het. Dit waaraan die mentor baie hard gewerk het, is hierdeur tot niet gemaak. Die
mentor se eerlike gesprek hieroor het die onderwyser ontstel. Daarna moes die mentor baie
hard werk om weer die vertroue van die onderwyser te wen. Gelukkig het die proses weer op
dreef gekom en is daar by hierdie skool baie goeie vordering gemaak. Die onderwyser het ook
later moeite gedoen om die mentor selfs na die afloop van die projek te kontak om te vertel
hoe goed die projekte waaraan hulle tydens die mentorhulp saam beplan het, verloop het.
Die verband tussen die mentor-onderwyser-verhouding en vordering van die mentorhulpproses
word in die volgende figuur (figuur 4) voorgestel:

Figuur 4: Die vordering van die proses en die mentorverhoudings by die
verskillende skole.
5.3 Die proses en doelstellings
Die mentorhulpprogram het oor ’n tydperk van agtien maande gestrek. Gedurende hierdie
tydperk het die navorser en die onderwysers gereeld, meestal weekliks in die skoolkwartale,
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kontak gehad. Die beplanning, voorbereiding en aanbieding van kunslesse wat kinders sou
inspireer om te skep, met ’n duidelike verduideliking aan die kinders in die begin van die les,
het baie aandag gekry. Daar is ook aandag gegee aan die onderwyser se betrokkenheid
gedurende die verloop van die les en om individuele kinders te monitor en by te staan. Regdeur
die proses is die uitkomste gemonitor en aan die einde van elke les was daar terugvoer en
refleksie. Die proses het progressief in stadiums verloop.
Demonstrasie van kunslesse, waartydens die mentor ’n les wat saam beplan is, aangebied
het met die onderwyser teenwoordig as waarnemer, asook spanaanbiedings van lesse met
beide die mentor en onderwyser betrokke, terwyl die mentor geleidelik na die agtergrond
beweeg, het ’n belangrike deel van die ingryping gevorm. Tydens die voorbereidingsessies is
voorbeelde van uitstekende praktyk bestudeer. Dit was werklike voorbeelde van kinders se
kuns wat versamel is van skole waar daar gehalte-kunsonderwys aangebied word; dit is aan
die onderwysers gewys en is bespreek sodat die onderwysers meer ingelig kon word oor die
skoolkurrikulum en kunsgebaseerde leer. Die onderwysers is aangeraai om wat hulle uit hierdie
voorbeelde geleer het, toe te pas in hulle lesse terwyl die mentor teenwoordig is om hulp aan te
bied en hulle te lei. Uit hierdie voorbeelde kon hulle baie idees kry vir lesse en die toepassing
van kunsmedia wat gepas is vir die intermediêre fase. Betroubare verwysingsbronne is ook
beskikbaar gestel, sodat die onderwysers se vakkennis van kunsopvoeding kon verbreed.
Aan die einde van die proses is daar by elke skool ’n werksessie aangebied wat die hele proses
opgesom het, en waartydens klaskamerpraktyk en dissipline wat aanleiding gee tot verbeterde
kunsonderrig, aangespreek is. Die bestuur van ’n kunslokaal en sake soos begroting en die
bestel van kunsmedia het ook aandag geniet. Die belangrikheid van werkruimte vir kunslesse
is beklemtoon en onderwysers is aangemoedig om hulle roosters vir kunsopvoeding met die
senior bestuur te bespreek, sodat genoeg tyd ingeruim kon word vir ’n behoorlike verduideliking
en die praktiese werk wat die grondslag van gehalte-kunsopvoeding vorm.
Regdeur die mentorhulpprogram is daar ’n strewe na gehalte-kunsonderrig en dit is van meet
af aan die primêre doelstelling. Uit figuur 5 is dit duidelik dat elke aksie wat deel vorm van die
program, gemik is op die einddoel, naamlik gehalte-kunsonderrig waardeur kinders kan leer
en holisties ontwikkel:
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Figuur 5: Die mentorproses en -doelstellings.
6. Die fokus
Die fokus van die mentorhulpprogram is om die onderwysers by te staan sodat hulle gehaltekunslesse kan aanbied. Die program is deurgaans op die onderwysers se behoeftes gerig.
Die mentor bied inspirerende demonstrasielesse aan en die onderwysers is deurgaans
aangemoedig om te dink aan vars lesidees uit die leefwêreld van die kinders in hulle klas. Daar
is gestreef na onderwys wat sou lei tot leer deur kognitiewe strategieë soos probleemoplossing,
leer deur ondersoek en ervaringsleer. Die onderwysers kon hierdeur goeie praktyk waarneem
en het sodoende daarvan bewus geword dat hulle leerders die potensiaal het om gehaltekuns te lewer indien die les deeglik beplan en op ’n wyse aangebied word wat die kinders se
skeppende potensiaal ontsluit.
Die mentorhulp stel onderwysers bekend aan refleksiewe praktyk en die feit dat hulle
daardeur selfgerig kan word. In al die gevalle het die onderwysers terugrapporteer dat hulle
gebaat het by die ingryping wat betref hulle kunsonderwyspraktyk, en sodoende het hulle
professioneel ontwikkel.
Die onderwysers se vrae en bekommernisse in verband met die metodologie van die
kunskurrikulum is ook deurgaans beantwoord en met voorbeelde van gehalte-kinderkuns
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toegelig. Die mentor se leiding in verband met praktiese en sistematiese lesbeplannings het
hulle ook hiermee gehelp.
7. Die rolspelers
Die rolspelers was die mentor en die onderskeie onderwysers wat deelneem aan die projek.
Hier onder word die verskillende rolle toegelig.
7.1 Die rol van die mentor
Die rol wat die mentor tydens die projek by die vier skole gespeel het, was meestal ingewikkeld.
Dit was ’n groot verantwoordelikheid om verhoudinge met die onderwysers te stig, dit te beheer
en te bestuur terwyl die behoeftes van die onderwysers die voorrang moes geniet en die fokus
die onderrig van betekenisvolle, gehalte-kunslesse, moes wees. Om dit te bewerkstellig, moes
die mentor die beginsels van leer vir volwassenes laat afspeel en terselfdertyd ’n professionele
rol handhaaf as afrigter, gids, onderwyser en bestuurder. Die situasie by die vier skole het die
mentor genoodsaak om as raadgewer en adviseur op te tree, maar ook om die onderwysers
se behoeftes op ’n versorgende manier te vervul. In hierdie opsig moes daar heeltyd gewaak
word om nie paternalisties te wees nie, maar om die onderwyser se rol in die verhouding te
respekteer en daarvoor ruimte te maak.
Die rol van die mentor, soos aangedui in figuur 2, waar die mentor as begeleier aangedui
word, het somtyds buitengewone wysheid en takt geverg, maar aan die einde van die proses
kon daar teruggekyk word op waardevolle werk wat as deel van die projek verrig is, veral die
ongekunstelde, onafgerigte werk wat by van die skole gelewer is.
Hierdie rol is regdeur die proses deur beide partye geëvalueer en die mentor het daaraan
gewerk om hierdie rol te vervul sodat die ingryping volgens plan kon verloop. Daar was
voortdurend oop gesprekke waartydens die onderwysers se sienswyse in verband met die
projek en die mentor se rol daarin in oënskou geneem is en indien nodig aangepas is. Hierdie
aanpassing het by sommige van die gevalle ’n terugstaan geverg, by ander meer hulpverlening
en ’n voortdurende teruglei na die aanvanklike ooreenkoms, naamlik die onderwyser se
professionele ontwikkeling as kunsopvoeder.
7.2 Die rol van die onderwysers
Die vier betrokke onderwysers kom uit agtergronde wat beduidend van mekaar verskil –
ookten opsigte van persoonlikhede, werksomstandighede en opleiding. As gevolg van hierdie
verskille is die rol van elke onderwyser in die mentorproses ook verskillend en is die verloop
van die proses by elke skool ook heeltemal anders. Hierdie verskille het ook ’n impak gehad
op die gehalte van die mentorverhouding. Soos aangedui in afdeling 5.2, is elke onderwyser
by elke verskillende skool voorgestel. Die verhouding wat die onderwysers met die mentor
het, oefen ook ’n groot invloed uit op die rol wat die onderwysers gedurende die mentorhulp
speel. In figuur 2 word die onderwyser as begeleide aangedui en hierdie rol was deurgaans
bepalend vir die verloop van die projek.
Die rol van die onderwyser is nie ondergeskik aan dié van die mentor nie en deurgaans
is daar waarde geheg aan die onderwyser se rol. Ondergeskiktheid aan die mentor is nie
aangemoedig nie, maar eerder ’n vennootskap waartoe albei partye bygedra het om die
uiteindelike doelstelling te bereik.
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By skool A was die verhouding van korte duur as gevolg van die staking van die onderwyser se
kontrak, daarom kon die onderwyser nie haar rol in die projek voluit vervul nie. Gedurende die
kort tydperk het sy wel haar rol met toewyding vervul in die sin dat sy beskikbaar en gewillig
was vir kontak, deelgeneem het aan die gesamentlike beplanning en lesgee en reëlings by die
skool getref het vir dubbellesure en die gebruik van die kunslokaal vir die mentor se besoeke
aan die skool.
By skool W is daar ’n groot afhanklikheid van die mentor en aanvanklik sukkel die onderwyser
om haar rol te vervul vanweë ’n gebrek aan selfvertroue en onbegrip van die mentorproses, al
was sy ’n vrywillige deelnemer aan die projek. Dit het baie harde werk van die mentor geverg
om hierdie onderwyser tot die punt te bring waar sy saamwerk en lesse beplan, reëlings
tref vir die mentor se besoeke by die skool en uiteindelik self deelneem aan gesamentlike
lesaanbiedings. ’n Nuwe skoolhoof het bygedra tot die motivering om haar meer bewus te
maak van haar rol in die proses en hierna was die vordering merkwaardig.
By skool C het die onderwyser haar rol van meet af aan nougeset vervul as begeleide met ’n
erns om werklik uit die projek te leer. Sy was baie bewus van haar tekortkominge, maar het
ook ’n vertroue gehad dat sy dit kon oorbrug. Sy was altyd bereid om afsprake na te kom en
het tyd gemaak vir die projek, al was sy werklik baie besig met kulturele bedrywighede by die
skool. In haar ywer het sy egter ’n gesamentlike beplanning vooruitgeloop en staat gemaak op
’n ou gewoonte om ’n voorbeeld uit ’n voorskriftelike handboekie te gebruik in plaas daarvan
om die les saam met die mentor te beplan. Na ’n oop gesprek hieroor is die verhouding herstel
en is die rolle weer herstel sodat daar ten einde uitstekende vordering by hierdie onderwyser
se praktyk waargeneem is en ’n wye verskeidenheid projekte afgehandel is.
Die rol van die onderwyser by skool S is regdeur die projek die naaste aan die ideaal,
voorgestel in figuur 2. Sonder om ’n ondergeskikte rol te speel, is sy leergierig en selfgerig
en volg sy as begeleide die leiding van die mentor tot op die punt waar sy selfstandig en met
selfvertroue lesse beplan en aanbied. Sy lewer insette en lê riglyne neer vir die vordering van
die projek, wat haar eie professionele ontwikkeling – veral ten opsigte van haar vakkennis van
kunsonderrig, maar ook die kunswerk van die kinders – bevorder.
Die korrelasie tussen die rol van die onderwyser en die kwaliteit van die mentorverhouding
word voorgestel in figuur 6.
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Figuur 6: Die rol van die onderwysers in die mentorhulpprogram.
8. Uitkomste van die mentorhulpprogram
Soos reeds vermeld, het die mentorprojek agtien maande geduur. Daarna is die ingryping
gestaak, volgens die aanvanklike ooreenkoms met die onderwysers. Volgens die evaluering
aan die einde van die projek is dit duidelik dat die mentorhulp by al vier die skole bygedra het
tot die ontwikkeling van die onderwysers se kennis van kunsopvoeding en beter begrip vir die
praktiese onderrig van kuns.
By al vier die onderwysers was die professionele ontwikkeling sodanig dat dit sou kon bydra
tot die transformasie van kunsonderrig by die skole. Die onderwysers het bewus geword
dat kunsonderrig aan kinders die geleentheid bied om te leer en kennis op te doen omdat
veelvuldige intelligensie en diverse leerstyle in werking tree en alle kinders daardeur kan baat.
Refleksiewe praktyk is aan die onderwysers bekendgestel. Hulle is deur die mentor bemagtig
en het meer insig verkry in die kunskurrikulum. Hulle begrip van kunsopvoeding en hulle
vermoë om kuns te onderrig het verbeter. In hulle verslae na die ingryping dui die onderwysers
aan dat hulle eie praktyk in kunsonderrig verbeter het en dat hulle heelwat nuwe idees en
denkpatrone ontwikkel het.
Die leerervarings wat die onderwysers opgedoen het tydens die mentorhulpprogram het hulle
vakkennis van kunsonderrig verbreed en hulle bewus gemaak van kunsgebaseerde leer.
Hulle kennis van kunsbedrywighede, media en tegnieke het uitgebrei en hulle het ook insig
begin kry in die talle moontlikhede om kuns met ander vakke te integreer. By al die gevalle is
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die uitkomste van mentorhulp, soos uiteengesit in figuur 2, in verskillende mate bereik. Die
vordering by elke skool word hier onder oorsigtelik toegelig, met foto’s van die kinders se werk
ter illustrasie en as deel van die data wat ontleed is.
8.1 Skool C
By skool C, soos verduidelik in afdeling 6.1.1, wou die onderwyser haar eie praktyk verbeter
en het sy bystand en leiding gevra met idees vir lesse en met die kunskurrikulum. Die eerste
les wat die onderwyser aangebied het om, soos afgespreek tussen onderwyser en mentor, as
behoeftepeiling te dien, is die maak van ’n plakkaat met tydskrifknipsels van padtekens in rooi,
wit en swart verf volgens aanwysings uit ’n beskikbare kuns-en-kultuur-handboekie (foto C1).
Hierdie eerste poging het haar tekortkominge met die onderrig van ’n gehalte-kunsles duidelik
openbaar.

Foto C1: Verkeerstekens, eerste lesvoorbeeld Skool C
Na hierdie voorbeeldles, waartydens die onderwyser getoon het dat sy baie ervare is met die
beheer van die groot groepe graad 5-kinders, was daar ’n gesprek oor wat haar behoeftes
vir die res van die mentorhulpprogram is. Sy wou die kunstevakke geïntegreerd aanbied
en het genoem dat sy die musiekblyspel Cats wil bybring vir die musiekgedeelte. Daar was
’n gesamentlike beplanningsessie vir twee projekte. Die eerste was ’n kleinerige tekening,
want die kwartaal was amper op ’n einde en daar was nie tyd vir ’n volle prentmaakprojek
nie. Die tweede projek sou fokus op kunshandwerk en die kinders sou elkeen ’n katmasker
maak wat hulle gedurende die bewegingsessie op die maat van die musiek uit Cats kon dra.
Dit is afgespreek dat die mentor die les aan die een klasgroep sou demonstreer terwyl die
onderwyser waarneem en dan sou sy dieselfde les op haar eie aanbied om te sien hoe sy
vaar. Daar is na elke les ’n refleksievorm ingevul waarop sy eerlik haar ervaringe neerskryf,
sodat dit tydens die gesprek met die mentor aandag kon geniet. Foto C2 toon die lesvoorbeeld
wat deur die mentor aangebied is en foto C3 toon die kinders met die maskers wat gemaak is
tydens die onderwyser se aanbieding.
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Foto C2: Katmaskers, les deur die mentor aangebied

Foto C3: Katmaskers, les deur die onderwyser aangebied
Dieselfde proses is gevolg met die tekeninge van ’n kat, wat aangebied is na ’n
visuelegeletterdheidles waarin die mentor aan die onderwyser gedemonstreer het hoe kinders
gelei kon word om na Suid-Afrikaanse kuns te kyk. Maggie Loubser se Kat en Kappertjies is
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aan die kinders gewys en hulle het geleer om die kunselemente in ’n werk van ’n gerekende
kunstenaar te identifiseer en te benoem.
Foto C4 toon die kinders se tekeninge van ’n kat wat op ’n mat sit, met vorm, lyn en patroon
as elemente, as demonstrasieles aangebied deur die mentor. Daar is net viltpenne, potlode en
A5-paper gebruik en die kinders moes baie goed na foto’s van katte wat met die dataprojektor
vertoon is, kyk.

Foto C4: Katprente, les deur die mentor aangebied
Foto C5 toon die kinders se prente nadat die onderwyser dieselfde les sonder die mentor se
hulp aangebied het. Sy noem in haar refleksie dat dit vir haar baie moeilik was om die kinders
te motiveer om werklik na die foto’s van die katte te kyk en dat hulle in stereotipe maniere van
kat teken verval het. Hulle het ook gesukkel om die kat groot in die tekenruimte te plaas. Die
mentor het na hierdie refleksie aan die onderwyser meer leiding gegee om die probleme wat
sy tydens die lesaanbieding ervaar het, aan te spreek.
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Foto C5: Lesvoorbeeld Skool A, met mentorbystand
Daar is heelwat ander projekte gedurende die ingryping aangepak, onder andere twee
prentmaaklesse en twee kleimodelleringsprojekte. Die mentorprojek by hierdie skool
is afgesluit met ’n praktiese werksessie wat die onderwyser gehelp het om probleme self
prakties op te los. Daar was ook ’n sessie oor bestellings en begroting en die bestudering
van werklike lesvoorbeelde van suksesvolle en ervare kunsonderwysers asook die boeke oor
kunsopvoeding wat die mentor byderhand gehad het.
In haar finale assessering van die projek het die onderwyser bevestig dat haar behoeftes
grotendeels vervul is deur die mentorhulp, maar dat sy baie graag nog tyd saam met die
mentor sou wou deurbring om dit wat sy geleer het, te verstewig. Refleksiewe leer was vir
haar iets nuut en sy het onderneem dat dit in die toekoms deel van haar onderwyspraktyk
sou vorm.
8.2 Skool A
Soos in afdeling 6.1.2 uiteengesit, was die onderwyser ’n nuweling wat tydens die eerste
onderhoud duidelik laat blyk het dat sy hulp soek met lesidees en leiding met die kunskurrikulum.
Die resultate van haar eerste les, wat aangebied is as deel van die behoeftebepaling, word in
foto A1 en foto A2 uitgebeeld. Tydens die les is ’n voorbeeld van ’n tandepastaverpakking teen
die bord opgeplak en die kinders moes dit nateken.
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Foto A1 en A2: Lesvoorbeeld Skool S, voor mentorbystand
Gedurende ’n reflekterende gesprek oor hierdie les, wat ’n voorbeeld uit ’n handboek vir
kuns en kultuur is, is daar saam besluit om ’n prentmaakles in gemengde media te beplan
sodat die kinders skeppend kon werk en na iets in die werklikheid kon kyk sodat hulle
waarnemingsvermoë kon ontwikkel. Na die gesamentlike beplanning van die les het die
mentor die aanbieding gedemonstreer en die onderwyser was by as waarnemer en hulp. Die
media vir die vyftig graad 5-kinders in die klas is weekliks in kratte aangery. Daar is ’n stillewe
van blomme waarmee die kinders bekend is, in die klas opgestel. Week na week is die kinders
bewus gemaak van die vorm van die blomme, die plasing van die voorwerpe op die papier en
die hantering en aanwending van die media. Die mentor en die onderwyser was ewe betrokke
by die aanbieding en verloop van die les, wat oor ’n hele aantal weke gestrek het. Foto A3 toon
die tekenstadium van die les.

Foto A3: Lesvoorbeeld Skool A, met mentorbystand
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Die skeppende ervaring was vir die meeste van die kinders iets heeltemal nuut en die stilte
en konsentrasie wat geheers het ten spyte van die beknopte werkruimte opvallend. Dit was
opmerklik hoe hulle elke week voor die lokaal gewag het vir die mentor om op te daag met
die kratte media – party het al by die parkeerterrein gewag om te help dra. Na die teken- en
beplanningsgedeelte van die les het hulle met beperkte kleure poeierverf gewerk, ook vir
die meeste kinders ’n eerste kennismaking. Die proses moes oor en oor verduidelik word,
maar uiteindelik is die agtergrond van die prente geverf. Daar is ook collage met gekleurde
tydskrifpapier op die tafeldoek onder die blompot gebruik en skeur-en-plak in ’n beperkte
kleurskema was nog een van die prosesse wat die mentor en onderwyser aan hulle moes
verduidelik (foto A4 en foto A5).

Foto A4 en A5: Lesvoorbeeld Skool A, met mentorbystand; Blomstillewe in
gemengde media
Hierdie foto’s toon die voltooide prente van graad 5-kinders wat nog nooit in hulle lewe
tweedimensionele prente in gemengde media gemaak het nie. Uit hierdie voorbeelde is dit
duidelik dat alle kinders, al doen hulle selde of ooit kuns met behoorlike kunsmedia, tog
blomme in ’n vaas kan waarneem as hulle begelei word, kan teken as hulle geleer word om te
kyk, en werk kan skep met ’n bekoorlike, kinderlike kreatiwiteit wat inherent is in alle kinders,
ongeag hulle sosio-ekonomiese omstandighede.
Opsommend van skool A kan gesê word dat die onderwyser, in haar eie woorde, geleer het
hoe om ’n prentmaakles stapsgewys aan te bied en hoe deeglik ’n mens moet beplan en
verduidelik. Die kinders het gebaat by die proses in dié sin dat elkeen ’n prent voltooi het van
blomme, tydens ’n proses waarin hulle moes dink, probleme oplos, konsentreer, waarneem,
deeglik kyk en die kunselemente op ’n skeppende manier toepas.

299

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

8.3 Skool S
Dieselfde protokol as by al die ander skole is gevolg: eers ’n kennismaking en gesprek oor die
bystand, daarna die behoeftepeiling. Die eerste les toon reeds dat die onderwyser goed op
pad is na kunsprojekte wat spreek van gehalte (soos in afdeling 2.1 genoem). Die kinders in
haar klas is aangemoedig om die hele tekenruimte te benut, hulle moes skeppend werk aan
hulle eie tekeninge en hulle verbeelding gebruik, daar was ’n verskeidenheid media beskikbaar
en die kunselemente vorm en patroon is tydens die les behandel. Foto S1 toon ’n voorbeeld
van die eerste les.

Foto S1: Lesvoorbeeld, vlinders in gemengde media
Na elke les is daar ’n refleksievorm ingevul en na aanleiding daarvan is die volgende
projekte beplan. Hierdie onderwyser was vasberade om te verbeter op ’n reeds bestaande
kunsopvoedingpraktyk en vra gedurende die gesprekke baie vrae. Sy wou graag
driedimensionele werk aandurf, maar meen haar kennis skiet te kort; ’n les is saam beplan
waarin die kinders klei gebruik om kameelperde te maak. Die mentor demonstreer die les aan
een groep terwyl die onderwyser waarneem en hierna doen die onderwyser dieselfde les met
die ander klasgroep. In foto S2 is voorbeelde van die kinders se werk, met weinig verskil in die
resultate van die onderwyser en mentor se aanbieding.
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Foto S2: Lesvoorbeeld, kameelperde van klei
Toe die onderwyser teen die einde van die ingryping aandui dat sy gereed voel om onafhanklik
’n les aan te bied, was dit verblydend om te sien hoe ver sy werklik gevorder het. Sy het
die verwysings in die literatuur oor kunsopvoeding wat aanbeveel en bestudeer is, ernstig
opgeneem, sy het die wenke aanvaar uit ervare onderwysers se lesvoorbeelde en was in staat
om ’n lesbeplanning feitlik op haar eie voor te berei. Die resultate van haar finale les spreek
van haar vordering, soos duidelik uit foto S3 blyk.
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Foto S3: Lesvoorbeeld, skulpprente
Vir die les oor skulpe en voorwerpe uit die see beplan die onderwyser gemengde media; die
kinders kyk na die werklike skulpe en ander goed uit die see en teken daarvan sodat hulle
waarnemingsvermoë verskerp word. Hulle gebruik verskillende media in stappe en stel ’n
interessante komposisie saam, met die beperkte gebruik van kleur.
In hierdie onderwyser se assessering van die mentorhulp meld sy dat haar vrae aangaande
lesidees grootliks beantwoord is en dat sy gereed voel om op haar eie aan te gaan met
kunsopvoeding. Dit is duidelik dat sy ver gevorder het op die pad na professionele ontwikkeling
in haar kunsonderrigpraktyk.
8.4 Skool W
Na die kennismaking en verduideliking van die verloop van die mentorhulp vind ’n gesprek
met die onderwyser plaas om haar behoeftes wat betref kunsopvoeding te bepaal. Hierdie
onderwyser is al jare in die onderwys en opgelei in ’n tyd waarin daar baie min of geen aandag
gegee is aan kunsopvoeding nie. Met die nuwe skoolkurrikulum is die kunstevakke verpligtend
en sy voel dat haar opleiding totaal tekortskiet. Sy sien nie kans om ’n les vir behoeftebepaling
aan te bied nie, aangesien sy geen vertroue het in haar vermoë om dit te doen nie. Tot dusver
het die kinders in die graad 5-klasse waarvoor sy verantwoordelik is, net teoretiese werk
gedoen vanaf ’n afgerolde werkvel wat ’n kollega aan haar gegee het. Verder is haar werk
in ’n skool in ’n baie arm woongebied, en met oorvol klasse, ’n stryd. Die kinders sukkel met
gewone klaswerk en kuns is laag op die ranglys.
Al was daar heelwat gapings in die mentorhulp by hierdie skool, soos verduidelik in afdeling
6.1.4, het die werk wat die kinders gedoen het en die behoefte van die gemeenskap die
mentor aangespoor om te volhard. Die situasie verander aansienlik toe ’n nuwe skoolhoof,
wat baie steun aan die mentorprojek gegee het, aangestel is. Foto W1 en foto W2 toon
die leerders se werk aan ’n prentmaakles in gemengde media wat deur die mentor as ’n
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demonstrasieles aangebied is, met die onderwyser as waarnemer. Dit was nogal ontstellend
dat al die ander onderwysers by die skool daardie week die les vir hulle klasse, ongeag die
graad of ouderdom, nageboots het. Dit is ’n aanduiding dat daar wel media êrens in die skool
beskikbaar is. Hierdeur leer die mentor om eerder die lesse wat die kinders voltooi, met haar
saam te neem en weer die volgende keer uit te deel. Aan die ander kant het die hele skool
gebaat by die mentorhulp, al was daar net een onderwyser betrokke.

Foto W1 en W2: Hanswors by die sirkus
Na hierdie projek was daar weer ’n gesprek en daar is gesamentlik besluit om ’n kunshandwerkles
aan te durf – dieselfde projek as wat skool C gedoen het, naamlik die katmaskers. Uit foto W3
is dit duidelik dat die kinders, al is hulle dieselfde ouderdom as dié by skool C, baie sukkel om
eenvoudige geometriese vorms en lyne uit te knip en in ’n patroon vas te plak.
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Foto W3: Katmasker
Die onderwyser het onderneem om voort te gaan met die projek met die ander klasse waarvoor
sy verantwoordelik is, en om te laat weet wanneer die mentor weer kan kom vir die volgende
projek. Toe sy na ’n paar weke nie van haar laat hoor nie, het die mentor kontak gemaak en
sy het verskoning gevra vir die stilswye van haar kant af. ’n Afspraak vir die beplanning van
’n prentmaakles in gemengde media, iets wat sy baie graag wou doen, is gemaak. Die les
is gesamentlik beplan met insette van die onderwyser en aangesien dit die tyd was waarin
aronskelke volop in die streek is, is ’n les met aronskelke in ’n blompot op ’n tafel beplan.
Intussen het die nuwe skoolhoof die mentor ingeroep en die projek is met hom bespreek.
Hy het sy volle steun aan die ingryping verleen en die onderwyser baie aangemoedig deur
dubbellesure toe te laat en genoegsame media te laat bestel sodat die mentor nie meer nodig
het om met kratte vol media op te daag nie. Die onderwyser laat blyk dat sy graag wil probeer
om die les onafhanklik aan te bied, maar vra dat die mentor by moet wees en hulp aanbied
indien nodig. Daar is ’n stillewe op ’n tafel voor in die klas opgestel met vars aronskelke in ’n
blompot. Die media was gereed volgens die beplanning en die onderwyser het redelik goed
gevaar met die aanbieding. Die meeste kinders het individuele verduidelikings nodig gehad,
hoofsaaklik om hulle aan te moedig om werklik te kyk na die vorm van die blomme, en om die
volle tekenruimte te benut. Hulle is ook aangemoedig om nie bekommerd te wees as dit nie
100% “reg” lyk nie – dis nie ’n foto nie en daar sou verf bo-oor die “verkeerde” lyne aangebring
word.
Die tekenwerk het stadig gevorder, maar daar was egte konsentrasie en die resultate van
hierdie kinders se tekenwerk – werklik behoeftige kinders, in sukkelende omstandighede – is
een van die hoogtepunte van die projek. Dit het weer eens getoon dat alle kinders kan teken
as hulle die geleentheid kry en geleer word om waar te neem en sorgvuldig te werk. Foto W4
en foto W5 toon die tekenstadium van die les van twee van die graad 5-kinders. Nadat die
plasing op swart papier met wit vetkryt beplan is, het hulle met verskillende skakerings van
groen pastel op die blare en stele gewerk. Wit en geel pastel is op die blomme gebruik. Dit was
nodig om baie stadig en stapsgewys met die kinders te werk en hulle moes leer om liggies in
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te kleur en om nie te hard te druk op die pastelle nie. “Skakerings” is ’n splinternuwe woord
wat hulle geleer het.

Foto W4 en W5: Aronskelke geteken
Na die tekengedeelte skilder die kinders vir die eerste keer in hulle lewe met poeierverf. Die
vermenging van wit, met klein bietjies rooi en geel daarin om ligte skakerings te verkry, het
baie tyd geverg, maar die onderwyser druk deur en die mentor help van tyd tot tyd met die
verduideliking totdat die kinders snap wat om te doen. Die finale stappe was met collage,
deur gebruik te maak van ou musiekpapier op die blompot, en skakerings van groen en blou
tydskrifpapier op die tafeldoekie onder die blompot. Hierdie les het ’n hele paar weke in beslag
geneem, maar die eindresultaat is met groot waardering van die onderwyser en skoolhoof in
die voorportaal van die skool uitgestal sodat almal kon sien hoe die kinders gevorder het.
Die onderwyser het gaandeweg meer selfvertroue opgebou en teen die einde van die projek
kon die mentor feitlik heeltemal op die agtergrond bly. Foto W6 en foto W7 toon die voltooide
prente wat in die twee foto’s hier bo nog net tekeninge was.
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Foto W6 en W7: Voltooide aronskelkprente
Na hierdie projek het die tyd vir die ingryping ten einde geloop. Die proses is hier ook afgesluit
met ’n praktiese werksessie waartydens die onderwyser self kon deelneem aan sekere van die
prosesse en die media kon ervaar. Daar is ook weer na boeke soos Wachowiak en Clemens
(2007) se Emphasis art en Lacey (1973) se Young art: Nature and seeing gekyk vir lesidees
wat geskik is vir die intermediêre fase. Die lesvoorbeelde van ervare onderwysers is ook
noukeurig bestudeer vir die aanwending van media en hoe kleure beperk en aangewend
word. Die belangrikheid van refleksie oor lesse is weer eens beklemtoon. Refleksiewe praktyk
is vir hierdie onderwyser iets heeltemal nuut en sy het dit nie tot dusver toegepas in onderrig
nie.
Die onderwyser is baie ingenome met die resultate van die prentmaakles en meld in haar
evaluering van die projek dat sy spyt is dat sy nie van die begin af haar volle aandag aan die
projek gegee nie en dat sy nie wou hê die bystand moet nou gestaak word nie. Dit voel vir haar
of sy nou eers begin verstaan waaroor kunsopvoeding gaan.
Ten slotte word die projek saamgevat en aanbevelings ten opsigte van mentorhulp in kuns by
laerskole gemaak.
9. Samevatting
Gedurende die mentorhulpprogramme is die probleme wat algemeen-opgeleide onderwysers
ervaar omdat hulle nie voldoende opgelei is om kuns te gee nie, geïdentifiseer en tot ’n mate
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opgelos. Die ingryping het aan die onderwysers die geleentheid gebied om as kunsopvoeders
te groei en te ontwikkel. Hulle het meer selfvertroue ontwikkel en het die aanbied van kuns
begin geniet. Drie uit die vier onderwysers dui aan dat hulle graag ’n langer tydperk vir die
bystandprogram sou wou hê, omdat ’n langer tydperk ’n meer beduidende inpak op die gehalte
van die kunsonderrig by hulle skole sou hê.
’n Belangrike uitkoms was dat die lewe van die kinders verryk is deur die kunservarings wat
hulle opgedoen het. Die kinders het kunswerke met ’n onbedorwe, kinderlike bekoring geskep.
Dit spreek uit die voorbeelde van werk dat die kinders deur die proses baie geleer het. Die
kinders se leer het vir die onderwysers duidelik geword en daarom het die projek hulle meer
positief gemaak teenoor kunsopvoeding as deel van die kinders se skoolprogram.
Hier onder volg ’n paar aanbevelings vir mentorhulp in kunsopvoeding vir onderwysers.
10. Aanbevelings
As ’n metode van indiensopleiding kan die mentorproses in kunsopvoeding aanbeveel word
as ’n hoogs suksesvolle metode om onderwysers wat hulleself as onderopgelei ervaar, in hulle
professionele ontwikkeling as kunsonderwysers te help. Die volgende riglyne behoort gevolg
te word:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

’n Vertrouensverhouding, waarbinne die partye mekaar respekteer en ewe veel bydra,
is ’n voorvereiste vir suksesvolle mentorhulp in kunsopvoeding.
Die behoeftes van die onderwyser behoort voorrang te geniet in die beplanning van
die mentorproses.
Die klem moet sterk op die beginsels van kunsopvoeding en op betekenisvolle en
gehalte-kunsonderrig wees.
Data behoort gedurende die mentorhulpprogram ingesamel te word sodat dit gemonitor
kan word en die betrokke partye aanspreeklikheid kan aanvaar.
Mentorhulp vind in siklusse plaas. Voordat ’n volgende siklus kan plaasvind, behoort
daar eers refleksie te wees.
Werksessies met die doel om die probleme wat herhaaldelik voorkom, aan te spreek
kan die mentorhulp aanvul.
Tydens hierdie werksessies kan ’n eiesoortige vorm van mentorhulp, naamlik
refleksiewe kunsmaak, deel van die proses vorm. Deur hierdie kunswerke kan die
individuele gedagtes van die onderwysers na vore kom.
Hoëronderwysinstansies behoort ’n belangrike bydrae te lewer in die professionele
ontwikkeling en opleiding van kunsonderwysers om sodoende te verseker dat kuns
deeglik onderrig word in skole.
Vennootskappe behoort gesmee te word tussen hoëronderwysinstansies en
plaaslike onderwysowerhede sodat die probleme wat onderwysers ervaar om
gehalte-kunsonderrig te gee in skole aangespreek kan word. Onderwysers behoort
aangemoedig en bemagtig word om deel te neem aan mentorprojekte wat sulke
instansies aanbied.
Indiensopleiding en professionele ontwikkeling is noodsaaklik om onderwysers te
bemagtig om gehalte-kunsonderrig aan te bied. Mentorhulp kan baie van die probleme
aanspreek wat algemeen-opgeleide onderwysers ervaar as hulle kuns moet gee.
Onderwysstudente behoort aangemoedig te word om kuns as hoofvak te kies, sodat
die aantal goed-opgeleide onderwysers in laerskole kan toeneem.
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•

Geen kind behoort van die geleentheid ontneem te word om te leer, te groei en te
ontwikkel deur middel van betekenisvolle, gehalte-kunsonderrig nie.

11. Ten slotte
Transformerende onderrig soos wat moontlik is deur kuns, is voordelig vir die onderwysers en
die kinders, aangesien hulle denke en emosionele ontwikkeling daardeur gevorm kan word.
Die moontlikheid is daar dat hulle in afgeronde volwassenes kan ontwikkel met die vermoë om
krities te dink en te droom (Moloi 2012:69). Hierdie navorsingsprojek wys dat mentorhulp die
kunsonderwyspraktyk van algemeen-opgeleide onderwysers kan verander, aangesien dit aan
hulle geleenthede bied om betrokke te raak by onderrig en leer deur kuns.
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Die skole word geïdentifiseer volgens die eerste letter van die betrokke skool se naam.
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Opsomming
Die gemeenregtelike posisie rakende die hantering van verlore testamente in die SuidAfrikaanse reg is betreklik geyk. Tog het Suid-Afrikaanse howe nie altyd in die verlede
bevredigend omgegaan met die gemeenregtelike reëls en vermoedens wat geld ten opsigte
van ’n testament wat nie meer by ’n testateur se afsterwe voorhande is nie. Hierdie bydrae
belig, teen die agtergrond van die Boedelwet 66 van 1965 se voorskrifte rakende die hantering
van testamente deur die meester van die hooggeregshof, enkele uitsprake waarin SuidAfrikaanse howe se toepassing van die gemenereg ten opsigte van verlore testamente vir
kritiek vatbaar is. Sedert die toevoeging van die hooggeregshof se kondonasiebevoegdheid ten
opsigte van vormgebrekkige testamente in 1992, is Suid-Afrikaanse howe ook gekonfronteer
met die vraag of verlore testamente binne die kader van die Wet op Testamente 7 van 1953
se kondonasiebedeling hanteer mag word. Ook ten aansien van hierdie kwessie het SuidAfrikaanse howe nie deurlopend op beginselmatige en noukeurige wyse met die tersaaklike
regsreëls omgegaan nie. Hierdie bydrae ondersoek derhalwe enkele van dié gewysdes ten
einde gebreke in ons howe se benadering tot verlore testamente binne die konteks van
testamentêre kondonasie toe te lig.
Trefwoorde: bereddering van bestorwe boedels; gemeenregtelike vermoedens ten opsigte
van verlore testamente; kondonasie ingevolge die Wet op Testamente; verlore testamente
Abstract
South African courts’ treatment of lost wills
This contribution assesses South African courts’ treatment of lost wills in terms of both the
common law and, since 1992, the condonation dispensation of the Wills Act 7 of 1953. The
contribution’s point of departure is that the common law rules on lost wills, although well settled
and amply propounded in judgments from the second half of the 19th century and the first half
of the 20th century, have nevertheless posed application challenges to South African courts.
These challenges are contextualised when evaluated against the backdrop of the prescripts of
the Administration of Estates Act 66 of 1965 on the treatment of wills by the master of the high
court. This contribution therefore begins with a brief overview of early South African judgments
in which it was established that a lost will, if originally validly executed and not subsequently
revoked or set aside, remains operational after the testator’s death, and its contents can
be proven by secondary evidence – typically with reliance on a copy of the original will, a
draft of the original will, or oral evidence on the lost will’s contents. The contribution then
outlines the prescripts in section 8 of the Administration of Estates Act regarding the receipt,
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registration and acceptance or rejection by the master of wills or documents purporting to be
wills delivered to the master. The master’s rejection of a document purporting to be a will by
reason of its non-compliance with the execution formalities stipulated in section 2(1)(a) of the
Wills Act has, since 1992, raised the possibility of invoking the high court’s condonation power
in terms of section 2(3) of the Wills Act to rescue the invalid will. Unsurprisingly, this possibility
of testamentary rescue has raised the question whether, for example, a copy of a lost will can
be condoned successfully.
The contribution contextualises the foregoing question by first critiquing three South African
judgments on lost wills –Ex parte Warren 1955 4 SA 326 (W), Uys v Uys [2008] ZANCHC 30
(16 May 2008) and Theart v Scheibert [2012] 4 All SA 278 (SCA) – in which the respective
courts’ engagement with the applicable common law rules was not entirely satisfactory. It is
shown that the common law presumption regarding the destruction animo revocandi of a will
that was in a testator’s possession before his or her death but which cannot be traced after his
or her death poses particular challenges to South African courts. In the Warren case the court
held that this presumption operates regardless of the fact that a third party (such as a testator’s
attorney) held a duplicate of the will that could not be traced after the testator’s death. But it is
arguable that a testator who realises that the will in his or her possession has gone astray will,
by reason of his or her knowledge regarding the duplicate in the possession of a third party,
not take any steps to restore the lost will. The Warren court’s application of the presumption of
destruction animo revocandi in such an instance is therefore not uncontroversial. In Uys v Uys
the court erroneously applied the aforementioned common law presumption regarding a will’s
destruction animo revocandi in an instance where an original will not only went astray after
the testator’s death, but did so at a time when the will was in the possession of a third party.
The common law prescribes, however, that the presumption under discussion operates only in
respect of an original will that was in a testator’s possession before death and which cannot be
traced subsequent to such testator’s passing. The facts at hand in the Uys judgment therefore
did not justify the court’s reliance on this presumption. In the Theart case the court correctly
refused to apply the presumption of destruction animo revocandi in the absence of evidence
indicating in whose possession the will was that could not be traced after the testatrix’s demise.
The court ordered that the master must accept a copy of the lost will. The court regrettably did
not indicate exactly why it gave this order – it failed to provide an adequate exposition on the
common law position governing lost wills in support of its ruling.
The aforementioned dubious manner in which South African courts have engaged (at times)
with the common law rules on lost wills is manifest also in their engagement with lost wills
in the context of the Wills Act’s condonation dispensation. This assertion is borne out by
this contribution’s analysis of five recent judgments in point. In Ex parte Porter 2010 5 SA
546 (WCC) and Yokwana v Yokwana [2013] ZAWCHC 22 (13 February 2013) the Western
Cape high court declined, rightly it is submitted, to rescue copies of lost wills under section
2(3) of the Wills Act. In the former judgment the court pointed out that section 2(3) is not
intended to address the predicament that arises when the testamentary instrument in issue
was executed in compliance with the Wills Act’s execution formalities, but was subsequently
lost. In Yokwana’s case the same court regrettably undermined its earlier correct exposition in
Porter on the common law rules regarding lost wills when it remarked that a court can order
the master to accept a copy of a lost “will” even if such a “will” was not originally executed in
compliance with the prescribed execution formalities. This opinion is not in accordance with
the common law requirement for a court’s order to the master to accept a copy of a lost will,
namely that the original (now lost) will must have been validly executed in compliance with
the Wills Act’s formality prescripts. In Haribans v Haribans [2011] ZAKZPHC 46 (28 October
2011) and Hassan v Mentor [2012] ZAGPPHC 74 (24 April 2012) the KwaZulu-Natal high
court and the North Gauteng high court respectively did ostensibly condone copies of lost
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wills. The contribution criticises these two judgments because the two courts failed to engage
satisfactorily with the statutory rules on testamentary rescue, or indeed with the common
law rules regarding lost wills. Although both courts appear to have resolved the issue of the
respective lost wills in terms of the Wills Act’s condonation dispensation, they also attended to
aspects of the common law position on the treatment of lost wills. TheHaribans and Hassan
judgments consequently leave the impression of an unacceptable confluence of common law
and statutory law. These two judgments also leave the impression of judicial attempts at giving
effect to testamentary intent on the basis of equity, rather than the application of established
legal rules. In this light, this contribution is highly critical of the Haribans and Hassan judgments.
In Van Vuuren v The Master [2015] ZAGPPHC 67 (3 March 2015) the Gauteng high court was
explicit in its application of section 2(3) of the Wills Act in a lost-will scenario. This judgment, it
is submitted, is patently wrong when evaluated against the precedent set in Ex parte Porter,
as the document that served before the court – a faxed copy of the document originally signed
by the testator – was certainly not, as section 2(3) of the Wills Act requires, the actual piece
of paper that the deceased contemplated as his will. The contribution concludes, in light of its
assessment of South African courts’ engagement with lost wills, that this area of our law of
testate succession still suffers from considerable judicial inconsistencies and errors.
Keywords: administration of deceased estates; common law presumptions regarding lost
wills; condonation in terms of the Wills Act; lost wills

1. Inleiding
Die testate erfreg behels ’n normkompleks wat erfopvolging kragtens die bedoeling van ’n
testateur reël.1 Ingevolge die testate erfreg word uitvoering aan testateursbedoeling gegee slegs
indien sodanige bedoeling in ’n regsgeldige testament vervat is.2 ’n Testament is ’n eensydige,
vrywillige wilsverklaring waarin ’n testateur op regtens voorgeskrewe wyse aandui wat by sy
of haar afsterwe met sy of haar nalatenskap moet gebeur.3 ’n Testament tree gewoonlik in
werking by ’n testateur se afsterwe.4 ’n Testament bly egter steeds materieelregtelik van krag
ten spyte daarvan dat dit nie meer ten tye van ’n testateur se afsterwe voorhande is nie. In In
re Templeman’s Estate het die Kaapse hooggeregshof so vroeg as 1900 bevestig dat tensy ’n
testament op regsgeldige wyse herroep of tersyde gestel is, ’n hof uitvoering aan die inhoud
van ’n testament kan gelas sonder dat die dokument as sodanig voor die hof dien.5 Die hof
moet, ten einde uitvoering aan testateursbedoeling te gee in die afwesigheid van ’n testament,
daarvan oortuig wees dat die testateur inderdaad voorheen die betrokke testament gemaak
het; dat dit reëlmatig verly was ooreenkomstig al die testamentêre verlydingsvoorskrifte; en
dat die testateur die testament nie voor sy of haar dood herroep het nie. Uiteraard moet die
inhoud van die testament ook bewys word.6
Dit blyk uit Suid-Afrikaanse regspraak dat die vernaamste rede waarom ’n onherroepe testament
nie na ’n testateur se afsterwe na vore kom nie, daarin geleë is dat die testament, hetsy voor of
na die testateur se dood, verlore gegaan het. Heelwat sodanige verlore-testament-gevalle het
reeds voor Suid-Afrikaanse howe gedien. Ons howe het aanvanklik hierdie sake besleg aan
die hand van die tersaaklike gemeenregtelike reëls wat ten opsigte van verlore testamente
geld. Die gemenereg rakende hierdie kwessie sluit onder andere enkele vermoedens in wat
ter sprake kom ten opsigte van die herroeping van ’n testament wat na ’n testateur se afsterwe
nie gevind kan word nie. Hierdie bydrae ondersoek enkele van dié gewysdes ten einde te
bepaal of Suid-Afrikaanse howe in die verlede die gemeenregtelike reëls rakende verlore
testamente deurlopend beginselmatig en korrek toegepas het. Die wysiging van die Wet
op Testamente in 1992 het egter ’n potensieel nuwe dimensie tot die regsposisie rakende
verlore testamente toegevoeg, naamlik die moontlike hantering daarvan binne die kader van
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die hooggeregshof se kondonasiebevoegdheid soos deur artikel 2(3) van die gewysigde Wet
op Testamente verleen. Hierdie bydrae fokus derhalwe ook op enkele onlangse uitsprake
waarin aansoeke ter uitvoering van testateursbedoeling in gevalle waar testamente verlore
gegaan het, op die hooggeregshof se kondonasiebevoegdheid geskoei is. Ook in hierdie
verband poog die bydrae om die beginselmatigheid en korrektheid van Suid-Afrikaanse howe
se (uiteenlopende) benaderings tot dié kwessie te peil.
2. Vroeë Suid-Afrikaanse regspraak rakende verlore testamente
Suid-Afrikaanse regspraak uit die tweede helfte van die 19de eeu en die eerste helfte van
die 20ste eeu het die grondslag gelê vir ons hedendaagse howe se toepassing van die
gemenereg rakende verlore testamente. In In re Beresford; Ex parte Graham7 het die Kaapse
hooggeregshof reeds in die laat 1800’s beslis dat ’n afskrif van ’n oorspronklike testament wat
in die besit van die testateur se prokureur gelaat was, maar na die testateur se afsterwe nie
gevind kon word nie, by die meester van die hooggeregshof ingedien mag word, aangesien
die hof op grond van die getuienis voorhande daarvan oortuig was dat die testateur nie die
oorspronklike testament animo revocandi herroep het nie.8 Die hof was derhalwe van mening
dat die inhoud van die oorspronklike testament deur sekondêre getuienis – die afskrif – bewys
kon word.9 Regspraak uit die periode onder bespreking dui daarop dat die howe geredelik
afskrifte van oorspronklike testamente as voldoende sekondêre getuienis rakende die inhoud
van verlore oorspronklike testamente aanvaar het,10 maar dat die howe ook konseptestamente
vir hierdie doel aangewend het.11Die howe het in die sake onder bespreking deurgaans bevele
nisi gegee ingevolge waarvan belanghebbende partye voor sperdatums moes aantoon waarom
die betrokke dokumente (hetsy afskrifte óf konseptestamente) nie deur die meester aanvaar
moet word vir doeleindes van die bereddering van die oorledenes se bestorwe boedels nie.12
Die sake waarna in die vorige paragraaf verwys is, het meestal gehandel met óf die geval waar
die verlore testament in die besit was van iemand anders as die testateur voor laasgenoemde
se afsterwe,13 óf met die geval waar die betrokke testament eers ná die testateur se afsterwe
verlore gegaan het.14 In die geval waar die betrokke testament wel in die testateur se besit
was voor sy of haar afsterwe en dit ná sy of haar dood nie gevind kan word nie, moet ’n hof
natuurlik rekening daarmee hou dat daar ingevolge die gemenereg weerlegbaar vermoed
word dat die testateur die betrokke testament animo revocandi vernietig het.15 In Ex parte
Slade16 beklemtoon die hof die weerlegbaarheid van hierdie vermoede:
Now, on reference to the authorities it is clear that no general rule can be laid
down as to the nature of the evidence required to rebut the presumption of
destruction. Several factors have to be taken into consideration, such as the
magnitude or otherwise of the deceased testator’s estate; his relations towards
his family … for instance, the birth of further children; and that the testator
had made declarations in his lifetime not only of his intention not to revoke
his will, but of his desire to die testate. It is also clear law that where a will has
been lost or destroyed, and the presumption of destruction animo revocandi
is successfully rebutted, the contents of the will may be proved by secondary
evidence, such as a draft or copy or even oral testimony … Each case must be
determined on the strength of the evidence laid before the Court in rebuttal of
the presumption of destruction animo revocandi.
In casu het die oorledene en die applikant (die testateur se eggenote) elk ’n testament gemaak
waarin die ander as erfgenaam aangewys is. Die oorledene het voorgenoemde testamente
in sy kantoor gehou, maar ná die oorledene se afsterwe het ’n soektog deur sy kantoor slegs
die applikant se testament en ’n deurslag (koolpapierafskrif) van die oorledene se testament
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opgelewer. Die getuienis het getoon dat die oorledene en die applikant aan mekaar toegewy
was, asook dat die oorledene oor ’n aansienlike boedel beskik het, terwyl die applikant se
boedel maar karig daar uitgesien het. Die hof bevind op grond van hierdie getuienis dat dit
onwaarskynlik was dat die oorledene sy testament sou herroep het en sodoende die applikant
sou onterf het.17 Die hof kom dus tot die gevolgtrekking dat die oorledene se testament óf soek
geraak het, óf per abuis vernietig is.18 Die hof gelas derhalwe dat die afskrif van die oorledene
se oorspronklike testament deur die meester aanvaar moet word.19 Daar word in oorweging
gegee dat hierdie benadering strook met die doel van die testate erfreg waarna vroeër verwys
is, naamlik om sover moontlik uitvoering aan testateursbedoeling te gee.20
3. Die hantering van testamente in die hedendaagse Suid-Afrikaanse
boedelberedderingsproses
’n Bestorwe boedel word beredder ooreenkomstig die reëls van die testate en/of die intestate
erfreg. Die beredderingsproses word deur die Boedelwet21 gereguleer. Die Boedelwet vereis
dat die meester ’n sterfkennis rakende die oorledene se afsterwe moet ontvang.22 Artikel
8(1) van die Boedelwet bepaal voorts dat enige persoon wat in besit is van ’n testament
of ’n dokument wat ’n testament heet te wees, dit aan die meester moet oorhandig sodra
dié persoon van die oorledene se dood bewus geword het. Ná ’n oorledene se afsterwe
kan daar derhalwe óf geen dokument van testamentêre aard voorhande wees nie, óf daar
kan wel ’n dokument beskikbaar wees wat by die tersaaklike meester afgelewer moet word.
Laasgenoemde dokument kan óf ’n testament óf ’n afskrif van ’n testament wees, óf ’n dokument
wat ’n testament heet te wees. Indien daar geen dokument voorhande is nie, beteken dit egter
nie noodwendig dat die bestorwe boedel as intestaat aangemeld en/of verdeel sal word nie.
Ooreenkomstig die regspraak hier bo bespreek,23 kan ’n geldige testament byvoorbeeld verlore
gegaan het, óf ’n derde party kon die oorledene se geldige testament verberg of vernietig het.
In sodanige gevalle bly die testament materieelregtelik van krag en kan die inhoud daarvan
deur sekondêre getuienis bewys word.24 So ook beteken die feit dat daar wel ’n dokument
voorhande is, nie noodwendig dat die bestorwe boedel as testaat aangemeld en/of verdeel
sal word nie. Die testateur kon byvoorbeeld die “testament” wat by die meester afgelewer is,
reeds vroeër herroep het; óf dit kan vormgebrekkig en derhalwe ongeldig wees; óf dit kan
vervals wees. Dit is dus van uiterste belang dat klarigheid verkry word rakende die status van
sodanige dokument wat by die meester afgelewer word.25
Artikel 8(3) van die Boedelwet bepaal dat iedere dokument wat, soos hier bo beskryf, by die
meester afgelewer word, in die boedelregister ingeskryf moet word. Dit is egter belangrik om
daarop te let dat alhoewel die meester sodanige dokumente in die boedelregister sal inskryf,
die meester ooreenkomstig artikel 8(4) van die Boedelwet kan weier om die dokumente
te aanvaar. Dít sal by uitstek gebeur indien die meester van mening is dat ’n testament of
dokument wat ’n testament heet te wees, en wat afgelewer en geregistreer is, om die een of
ander rede ongeldig is. Dit is voorts belangrik om daarop te let dat ooreenkomstig artikel 8(4B)
van die Boedelwet, die prosedure ten aansien van die meester se aanvaarding van dokumente
slegs op oorspronklike en duplikaat-oorspronklike26 testamente van toepassing is, maar nie
op afskrifte van testamente nie.27 ’n Afskrif van ’n testament sal deur die meester aanvaar
word slegs indien ’n hof dit beveel.28 Die bepaling in artikel 8(4) van die Boedelwet kom in die
praktyk daarop neer dat die meester dokumente sal verwerp wat op die oog af vormgebrekkig
en derhalwe prima facie ongeldig is. Sedert 1 Oktober 1992 bestaan die moontlikheid egter
dat ’n vormgebrekkige testament deur die hooggeregshof gekondoneer kan word ingevolge
artikel 2(3) van die Wet op Testamente.29 Meyerowitz30 voer aan dat die Boedelwet se vereiste
ten opsigte van aflewering by die meester van enige “dokument wat ’n testament is of heet te
wees” wyd genoeg is om herroepe testamente (wat fisies nog bestaan) asook ongetekende
dokumente in te sluit.31 Meyerowitz is dus van mening dat dokumente wat moontlik ingevolge
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artikel 2(3) van die Wet op Testamente gekondoneer kan word, inderdaad by die meester
afgelewer moet word.32 Die meester sal sodanige dokumente in die boedelregister opneem,
maar sal dit, vanweë die prima facie-ongeldigheid daarvan, nie aanvaar nie.33
Die vraag wat na aanleiding van bogenoemde uiteensetting ontstaan, is na die invloed van die
Wet op Testamente se kondonasiebedeling op die hantering van gevalle waar ’n oorspronklike
en geldigverlyde testament verlore gegaan het, maar byvoorbeeld ’n afskrif van sodanige
testament wel voorhande is. Die meester kan sodanige dokument in die boedelregister opneem,
maar sal dit uiteraard nie as testament aanvaar nie. Kan belanghebbende partye in so ’n geval
van die kondonasieprosedure gebruik maak om uitvoering van die testateur se bedoeling te
verseker, of is die partye aangewese op die tradisionele hantering van verlore testamente
soos wat dit uit die bespreking hierbo blyk?34Hierdie kwessie het tot teenstrydige benaderings
in onlangse Suid-Afrikaanse regspraak aanleiding gegee, en enkele van die betrokke sake
word later in hierdie bydrae ontleed.35 Alvorens hierdie uitsprake onder die loep geneem word,
word die hooggeregshof se kondonasiebevoegdheid eers kortliks in oënskou geneem.
4. Die kondonasiebedeling ingevolge die Wet op Testamente
Die Wet tot Wysiging van die Erfreg het ’n aantal wysigings en toevoegings tot die toe-bestaande
wetgewing rakende erfopvolging meegebring. Belangrik vir hierdie bydrae is die verlening van
’n kondonasiebevoegdheid aan die hooggeregshof om in beperkte gevalle nienakoming van
die testamentêre verlydings- en wysigingsvoorskrifte te kondoneer. Artikel 2(3) – die Wet op
Testamente se kondonasiebepaling36 – lui:
Indien ’n hof oortuig is dat ’n dokument of die wysiging van ’n dokument wat
opgestel of verly is deur ’n persoon wat sedert die opstel of verlyding daarvan
oorlede is, bedoel was om sy testament of ’n wysiging van sy testament te
wees, gelas die hof die Meester om daardie dokument, of die dokument soos
gewysig, vir die doeleindes van die Boedelwet, 1965 (Wet No. 66 van 1965), as
testament te aanvaar ofskoon dit nie aan al die vormvereistes vir die verlyding
of wysiging van testamente bedoel in subartikel (1) voldoen nie.
Die doel van hierdie subartikel is om, langs die weg van die toepaslike hooggeregshofbevel
aan die meester van die hooggeregshof, te verseker dat uitvoering aan testateursbedoeling
gegee word ten spyte daarvan dat ’n testament of die wysiging van ’n testament vormgebrekkig
en derhalwe ongeldig is.37 Die hooggeregshof se kondonasiebevoegdheid is nie geskoei op
’n wegbeweeg van testamentêre formaliteitsvereistes nie, maar wel van oordrewe formalisme
ten aansien van testamente se geldigheid.38
Drie vereistes moet bevredig word ten einde ’n dokument binne die kader van die hooggeregshof
se kondonasiebevoegdheid te bring:
•
•
•

’n Dokument moet voor die hof dien.
Sodanige dokument moet deur die (nou) oorlede persoon opgestel of verly gewees
het.
Die oorledene moet die bedoeling gehad het dat dié dokument sy of haar testament of
’n wysiging tot sy of haar testament moet wees.

Indien aan al drie bogenoemde vereistes voldoen word, is die hof verplig om ’n kondonasiebevel
ten aansien van die betrokke dokument te gee.39
Die wesenlike van artikel 2(3) se bedoelingsvereiste lê in ’n ondersoek na die inhoud van die
betrokke dokument – nie om, soos in die geval van die interpretasie van ’n testament, die
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bedoeling van die oorledene ten opsigte van die verdeling van sy of haar boedelbates vas te
stel nie, maar om vas te stel of die oorledene die betrokke dokument inderdaad as ’n testament
of ’n wysiging tot ’n testament bedoel het.40 Bygevolg is die vorm of voorkoms van die betrokke
dokument nie noodwendig van deurslaggewende belang nie – Suid-Afrikaanse howe het in
die verlede dokumente gekondoneer wat, ten minste wat voorkoms betref, weinig ooreenkoms
met ’n testament getoon het. Hieronder tel ’n brief,41 ’n selfmoordnota,42 ’n aansoekvorm vir die
opstel van ’n testament,43 en ’n dagboekinskrywing.44 Die vraag ontstaan derhalwe of artikel
2(3) se bedoelingsvereiste só ruim is dat byvoorbeeld ’n afskrif van ’n verlore testament – wat
op sigwaarde groter ooreenkoms toon met ’n testament as voorgenoemde dokumente – ook
onder die subartikel se kondonasiebedeling tuisgebring kan word. Daar word in oorweging
gegee dat hierdie vraag, en ons howe se hantering van dié kwessie, na behore beantwoord
en beoordeel moet word teen die agtergrond van ’n blik op enkele gewysdes wat toon dat
hedendaagse Suid-Afrikaanse howe se toepassing van die gemenereg ten aansien van
verlore testamente nie in alle opsigte bevredigend is nie.
5. Enkele meer onlangse uitsprake rakende die gemeenregtelike reëls ten opsigte van
verlore testamente
Hier bo is aangetoon dat Suid-Afrikaanse howe reeds in die 19de eeu erken het dat ’n
testament wat verlore gegaan het of per abuis vernietig is, steeds materieelregtelik van krag
bly, en dat ’n hof dientengevolge die meester kan beveel om ’n afskrif of konsep van sodanige
verlore of vernietigde testament vir doeleindes van die bereddering van die oorledene se
bestorwe boedel te aanvaar.45 In die Slade-saak is voorts bevestig dat indien geen afskrif of
konsepdokument beskikbaar is nie, mondelinge getuienis aangebied kan word om die inhoud
van die verlore of vernietigde testament te bewys, waarna ’n hof die meester kan beveel
om ’n gerekonstrueerde weergawe van die testament te aanvaar.46 Howe moet egter in die
beregting van hierdie kwessie deurgaans rekening hou met die gemeenregtelike vermoedens
wat ten opsigte van die herroeping van testamente in spel kom, onder andere wanneer dit
bekend is dat ’n testateur wel tydens sy of haar lewe ’n testament gemaak het maar geen
testament na sodanige testateur se afsterwe voorhande is nie. Uitsprake waarin ons howe
gedurende die tweede helfte van die 20ste eeu en die 21ste eeu tot op datum omgegaan
het met voorgenoemde gemeenregtelike reëls ten opsigte van verlore testamente, en veral
die gemeenregtelike vermoedens ten opsigte van die herroeping van testamente wat nie na
testateurs se afsterwe gevind kan word nie, getuig ongelukkig nie deurgaans van noukeurigheid
en beginselvastheid nie.
Ex parte Warren47 is ’n goeie voorbeeld van ’n uitspraak waarin die hof se omgang met die
vermoede van vernietiging van ’n testament animo revocandi oënskynlik op ’n bedenklike
aanname berus het. In casu het die testatrise twee identiese weergawes van ’n testament laat
opstel en beide weergawes geldig verly – die een is as die oorspronklike en die ander as ’n
duplikaat van die oorspronklike geag. Die testatrise het die oorspronklike testament in haar
besit gehou en die duplikaat by haar prokureur vir veilige bewaring gelaat. By die testatrise se
afsterwe kon die oorspronklike testament wat in haar besit was, nie gevind word nie, en die
meester het geweier om die duplikaat wat in die prokureur se besit was, as die testatrise se
testament te aanvaar. Die hof moes gevolglik die vraag beantwoord of die gemeenregtelike
vermoede dat ’n testament wat voor ’n testateur se afsterwe in sy of haar besit was, maar ná sy of
haar dood nie gevind kan word nie, animo revocandi vernietig is, van toepassing is in die geval
waar twee identiese testamente verly is, maar slegs die een wat in die testateur se besit was,
nie ná afsterwe gevind kan word nie. Waarnemende regter Marais beslis, met ’n beroep op die
19de-eeuse uitspraak in Nelson v Currey,48 dat dié vermoede steeds werking geniet wanneer
’n testament wat voor afsterwe inderdaad in die testateur se besit was, nie ná die testateur
se dood gevind kan word nie, maar ’n ongeskonde geldig-verlyde duplikaat-oorspronklike van
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dié testament wel in die besit van ’n derde party gevind word.49 Die regter beslis dus dat die
bewyslas in casu rus op die party wat trag om die vermoede te weerlê, met ander woorde die
party wat beweer dat die testatrise die vermiste testament nie animo revocandi vernietig het
nie. Dié party kan op die bestaan van die duplikaat-oorspronklike testament in die besit van ’n
derde party staatmaak om die vermoede te weerlê, maar sodanige party kan volgens regter
Marais nie ’n betoog ten gunste van die nietoepaslikheid van die vermoede op die bestaan
van sodanige duplikaat-oorspronklike testament fundeer nie.50
Wood-Bodley51 bevraagteken egter die regter se aanname in die Warren-saak dat wanneer
’n testateur besef dat een van ’n stel duplikaat-oorspronklike testamente soek geraak het,
sodanige testateur noodwendig stappe sal doen om die verlore testament te vervang. Volgens
Wood-Bodley is dit waarskynlik dat die testateur in so ’n geval bloot daarby kan berus dat die
ander een van die stel duplikaat-oorspronklike testamente in die besit van byvoorbeeld sy of
haar prokureur is en derhalwe geen stappe sal doen om die verlore testament wat eens in
sy of haar eie besit was, te vervang nie. Laasgenoemde testament sal egter ná die testateur
se dood nie gevind word nie en, ooreenkomstig die Warren-saak, sal die gemeenregtelike
vermoede van vernietiging animo revocandi ten opsigte van dié testament in werking tree
sonder dat die testateur ooit bedoel het om die verlore testament te herroep. Die bewyslas
sal, eweneens ooreenkomstig die Warren-saak, dan rus op die persoon wat poog om die
vermoede te weerlê. Wood-Bodley is, in die lig van wat hy as ’n foutiewe feitelike aanname
deur regter Marais in die Warren-saak sien, eerder ten gunste daarvan dat, wanneer dié een
van ’n paar duplikaat-oorspronklike testamente wat voor ’n testateur se dood in sy of haar besit
was, nie ná afsterwe gevind kan word nie, die bewyslas moet rus op die persoon wat beweer
dat herroeping van die testament wel plaasgevind het.52 Dít is klaarblyklik die benadering wat
in die latere uitspraak in Senekal v Meyer53gevolg is ten opsigte van ’n testament wat na ’n
testateur se dood in ’n beskadigde toestand gevind is. Wood-Bodley vind dit derhalwe onlogies
dat, ten aansien van duplikaat-oorspronklike testamente, die vermoede van vernietiging animo
revocandi met betrekking tot verlore testamente toegepas word, maar nie met betrekking tot
beskadigde testamente nie.54 ’n Vergelyking tussen die Warren- en Senekal-gewysde lê dus
volgens hom ’n gebrek aan beginselmatige konsekwentheid in ons howe se toepassing van
die tersaaklike gemeenregtelike vermoede bloot.
Uys v Uys55 is ’n onlangse uitspraak waarin ’n hof se toepassing van die gemeenregtelike
reëls ten aansien van ’n verlore testament eweneens nie bo verdenking is nie. In casu het
die testateur en testatrise ’n gesamentlike testament verly waarvan die oorspronklike ná die
testateur se afsterwe deur die testatrise na hul plaaslike bank geneem is vir versending na
die trustmaatskappy wat as testamentêre eksekuteur benoem is. Die testament het egter
soek geraak nadat die testatrise dit by die bank besorg het en kon, ten spyte van ’n deeglike
soektog, nie opgespoor word nie. ’n Fotostatiese afdruk van die oorspronklike testament het
egter wel bestaan, en die testatrise het ’n aansoek gebring dat dié fotostatiese afdruk tot
testament verklaar moet word en dat die meester beveel moet word om dit as die testateur se
testament te aanvaar.
Regter Majiedt gee ’n uiteensetting van die vereistes wat ooreenkomstig die gemenereg
bevredig moet word ten einde die vermoede te weerlê dat ’n testament wat voor ’n testateur
se afsterwe in sy of haar besit was, maar na sy of haar dood nie gevind kan word nie, animo
revocandi vernietig is. Die applikant moet naamlik op ’n oorwig van waarskynlikheid bewys (i)
dat ’n geldig-verlyde testament wel bestaan het; (ii) in welke omstandighede die oorspronklike
testament verlore gegaan het en dat ’n deeglike soektog daarna niks opgelewer het nie; (iii)
dat die testateur nie die bedoeling gehad het om die testament te herroep nie; en (iv) wat die
inhoud van die oorspronklike testament was.56 Die regter gaan vervolgens oor tot ’n toepassing
van hierdie vereistes op die feite van die Uys-saak en bevind dat (i) die fotostatiese afdruk
voldoende bewys van die bestaan van die geldig-verlyde oorspronklike testament verskaf;57 (ii)
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die testament verlore gegaan het as gevolg van die nalate van die amptenare by die testateur
en testatrise se plaaslike bank en dat ’n deeglike soektog na die oorspronklike testament
vrugteloos was;58 (iii) die testateur en testatrise kort voor eersgenoemde se afsterwe die inhoud
van die gesamentlike testament bespreek het en dat die testateur tevrede daarmee was – daar
was derhalwe geen aanduiding dat die testateur sy gedeelte van die gesamentlike testament
wou herroep het nie;59 en (iv) die inhoud van die oorspronklike testament aan die hand van
die fotostatiese afdruk bewys kan word.60 Regter Majiedt verklaar gevolglik die fotostatiese
afdruk van die oorspronklike gesamentlike testament as die testateur se testament en gee die
meester van die Noord-Kaapse hooggeregshof opdrag om dit as sodanig ingevolge artikel 8
van die Boedelwet te aanvaar.61
Daar word in oorweging gegee dat alhoewel regter Majiedt die posisie ten opsigte van die
weerlegging van die gemeenregtelike vermoede rakende die vernietiging van ’n testament
animo revocandi korrek uiteengesit het, die betrokke vermoede inderdaad nie op die geval
voorhande van toepassing was nie. Die oorspronklike testament was immers in die bewaring
van die plaaslike bank, en nie in die testateur se besit nie, toe dit verlore gegaan het. Dit blyk
duidelik uit gemeenregtelike gesag dat die vermoede onder bespreking nie geld indien die
betrokke oorspronklike testament in die besit van ’n derde party was en dit aldaar verlore
gegaan het, of per abuis vernietig of beskadig is nie.62 Die feit dat die oorspronklike testament
in die Uys-saak wel ná die testateur se dood in ongeskonde vorm na die plaaslike bank
versend was, moes op sigself vir die hof daarop gedui het dat die gemeenregtelike vermoede
ten opsigte van vernietiging animo revocandi nie in casu aanwending kon vind nie. Daar word
voorts in oorweging gegee dat die saak ’n klassieke voorbeeld van ’n verlore-testament-geval
was wat, soos wat die gemenereg voorskryf, aan die hand van toelaatbare sekondêre getuienis
rakende die verlore testament se inhoud besleg moes word. Die Uys-saak is derhalwe ’n
gewysde waarin die hof se toepassing van die gemenereg ten opsigte van verlore testamente
op die feite voorhande onder gebrekkige noukeurigheid gebuk gegaan het.
Laastens is Theart v Scheibert63 nog ’n onlangse uitspraak rakende ’n verlore testament waar die
hof nie op heeltemal bevredigende wyse met die tersaaklike gemeenregtelike reëls omgegaan
het nie. In casu het die testateur en testatrise ’n gesamentlike testament verly waarin die
appellant as begunstigde benoem is. Die appellant het ’n afskrif (waarskynlik ’n ongetekende
weergawe) van dié testament by die testatrise bekom. Na die testatrise se afsterwe kon
die oorspronklike gesamentlike testament nie opgespoor word nie. Die respondente (onder
andere die eksekuteur en ’n begunstigde ingevolge ’n nuwe testament wat die testateur ná
die testatrise se afsterwe gemaak het) het in die Wes-Kaapse hooggeregshof onder andere
aangevoer dat die testatrise haar gedeelte van die gesamentlike testament herroep het, en
het ter stawing gesteun op die gemeenregtelike vermoede rakende die vernietiging van ’n
testament animo revocandi indien sodanige testament in die besit van ’n testateur was voor
sy of haar dood, maar nie na sy of haar afsterwe gevind kon word nie. Die hooggeregshof
het geen bevinding gemaak rakende die herroeping van die betrokke testament nie, maar het
tentatief geoordeel dat die appellant waarskynlik nie daarin geslaag het om die tersaaklike
vermoede te weerlê nie. Om hierdie rede was die herroeping van die gesamentlike testament
een van die kwessies wat in appèl geneem is. Die hoogste hof van appèl bevind, by monde
van appèlregter Cloete, eerstens dat daar op die feite voorhande geen klaarblyklike rede
was waarom die testatrise haar gedeelte van die gesamentlike testament sou vernietig het
nie,64 en tweedens dat die tersaaklike vermoede nie regtens in casu van toepassing is nie,
aangesien daar geen feite voorhande was om aan te dui in wie se besit die gesamentlike
testament voor die testatrise se dood was nie.65 Die hof handhaaf derhalwe die appèl, en
beveel onder andere dat die gesamentlike testament die testament is ingevolge waarvan die
testatrise en testateur se boedel verdeel moet word en dat die afskrif daarvan vir hierdie doel
deur die meester aanvaar moet word.66
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De Waal67 steun die Theart-uitspraak, maar beskou dit steeds as “ietwat ongelukkig” dat die
hoogste hof van appèl, in die lig van die hof se weiering om die tersaaklike gemeenregtelike
vermoede toe te pas, nie verduidelik het waarom dit bereid was om die afskrif van die
gesamentlike testament in die plek van die oorspronklike te aanvaar nie. De Waal wil kennelik
hê dat die hof dit duidelik moes uitgespel het dat aangesien die oorspronklike gesamentlike
testament nie ten tye van die testatrise se dood gevind kon word nie, en daar nie aan die
hand van die tersaaklike gemeenregtelike vermoede vasgestel kon word of die testatrise
haar gedeelte van die gesamentlike testament herroep het nie, die “verlore testament” steeds
materieelregtelik voortbestaan het en derhalwe steeds die verdeling van die testatrise se
boedel beheers het. Bewys van die inhoud van die verlore testament was dan die enigste
kwessie voorhande, en sodanige bewys kon aan die hand van ’n afskrif van die verlore
testament verkry word.68 Ongelukkig het die hoogste hof van appèl in die Theart-saak nagelaat
om hierdie regsposisie volledig uiteen te sit.
Voorgaande bespreking toon dat daar by geleentheid nog iets haper aan ons howe se
hantering van verlore testamente, en veral ons howe se toepassing van die gemeenregtelike
reëls wat dié kwessie beheers. Hierdie bespreking baan die weg vir ’n kritiese beskouing
van die wyse waarop Suid-Afrikaanse howe met verlore testamente binne die kader van die
Wet op Testamente se kondonasiebedeling omgaan, veral ten einde te bepaal of die tendens
dat regterlike omgang met verlore testamente ingevolge die gemenereg nie in alle opsigte
bevredigend is nie, ook na statutêre testamentêre kondonasie oorgespoel het.
6. Suid-Afrikaanse howe se omgang met verlore testamente binne die kader van die
Wet op Testamente se kondonasiebedeling
Vyf onlangse uitsprake waarin Suid-Afrikaanse howe met verlore testamente binne die kader
van die Wet op Testamente se kondonasiebedeling gehandel het, word vervolgens ontleed.
6.1 Ex parte Porter
Die uitspraak van regter Binns-Ward in Ex parte Porter69 was die eerste gewysde wat
gehandel het met ’n kondonasie-aansoek ingevolge artikel 2(3) van die Wet op Testamente
ten opsigte van ’n afskrif van ’n verlore testamentêre instrument. Die tersaaklike instrument
was ’n onverlyde konsepkodisil waarvan die geldig-verlyde oorspronklike weergawe verlore
gegaan het by die kantoor van die oorledene se prokureur (waarheen dit ná verlyding vir
veilige bewaring versend is). Die bestaan van die konsepkodisil was daaraan toe te skryf
dat die prokureur wat die kodisil opgestel het, die konsepweergawe per e-pos aan die
testateur gestuur het. Dit was juis ’n uitdruk van die konsepkodisil, wat as ’n aanhangsel aan
voorgenoemde e-pos geheg is, wat deur die applikante (die oorledene se weduwee asook
die persoon wat as die testamentêre eksekuteur van die oorledene se boedel benoem is) vir
kondonasie aan die Wes-Kaapse hooggeregshof voorgelê is.
Regter Binns-Ward begin sy uitspraak deur, heeltemal tereg, te besin of die Wet op Testamente
se kondonasiebedeling hoegenaamd op die feite voorhande van toepassing is. Hy bevind,
met verwysing na die hoogste hof van appèl se uitspraak in De Reszke v Maras,70 dat artikel
2(3) van die Wet op Testamente werking geniet slegs ten aansien van ’n vormgebrekkige
dokument wat deur die oorledene opgestel of verly is en deur die oorledene as sy of haar
testament bedoel is.71 Regter Binns-Ward is derhalwe van mening dat, op die feite voorhande,
die oorledene die geldig-verlyde weergawe van die kodisil as die byvoegsel tot sy bestaande
testament bedoel het. Bygevolg het die oorledene nie die onverlyde konsepweergawe wat aan
die hof vir kondonasie voorgelê is, as die kodisil tot sy bestaande testament bedoel nie, en dié
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weergawe kan derhalwe nie binne die kader van die Wet op Testamente se kondonasiebedeling
tuisgebring word nie.72 Die regter stel dit dan ook onomwonde:73
[T]he provision [artikel 2(3) van die Wet op Testamente] is not intended to
address the predicament that arises when the testamentary instrument in issue
has been executed in compliance with the formalities, but has subsequently
been lost.
Hy is derhalwe van mening dat die remedie soos in die aansoek aangevra, op ’n mistasting
rakende die toepaslikheid van artikel 2(3) berus het. Dientengevolge kon die aangevraagde
remedie nie toegestaan word nie. Die regter bevind dat die toepaslike remedie eerder in
die gemenereg te vinde is, naamlik dat die e-pos-aanhangsel as ’n akkurate en volledige
gerekonstrueerde afskrif van die geldig-verlyde maar verlore kodisil gereken word, en dat
die meester van die hooggeregshof beveel word om sodanige afskrif vir doeleindes van
die bereddering van die oorledene se boedel te aanvaar.74 Hy is derhalwe van mening dat
die geval voorhande nie ingevolge die Wet op Testamente se kondonasiebedeling hanteer
moet word nie, maar eerder bereg moet word aan die hand van die gemeenregtelike reëls
ten aansien van verlore testamente. Gelukkig het die applikante laasgenoemde remedie as
alternatief versoek, en regter Binns-Ward gee dan ook die gebruiklike bevel nisi ingevolge
waarvan belanghebbende partye voor ’n sperdatum moet toon waarom die meester van die
Wes-Kaapse hooggeregshof nie beveel moet word om die afskrif van die onverlyde kodisil as
’n byvoegsel tot die testateur se testament te aanvaar nie.75
Suid-Afrikaanse regskrywers het die uitspraak in die Porter-saak gunstig ontvang,76 en daar
word in oorweging gegee dat regter Binns-Ward se benadering tot die hantering van die afskrif
van die onverlyde kodisil binne die kader van die gemeenregtelike reëls ten opsigte van verlore
testamente, eerder as die Wet op Testamente se kondonasiebedeling, inderdaad korrek
is. Dit is voorts belangrik om in gedagte te hou dat die geldig-verlyde kodisil in die Portersaak in die besit van ’n derde party (die testateur se prokureur) was toe dit verlore gegaan
het; derhalwe kon die gemeenregtelike vermoede dat die testateur die verlore kodisil animo
revocandi vernietig het, nie in casu werking geniet nie. Die regter se uitspraak is sodoende
des te meer in ooreenstemming met die gemeenregtelike posisie. Hy het ongelukkig nie sy
beginselmatige benadering tot verlore testamente in die Porter-saak konsekwent deurgevoer
in sy daaropvolgende uitspraak in Yokwana v Yokwana nie.
6.2 Yokwana v Yokwana
In Yokwana v Yokwana77 het die meester geweier om ’n dokument as die oorlede testatrise
se testament te aanvaar, omdat dit slegs ’n afskrif van haar beweerde testament was en nie,
soos deur artikel 8 van die Boedelwet vereis, die oorspronklike testament of ’n duplikaatoorspronklike testament nie. Die meester se weiering om die afskrif te aanvaar het verder
daarop berus dat alhoewel dit inderdaad deur die testatrise en getuies onderteken was, dit
nie aan al die formaliteitsvoorskrifte van die Wet op Testamente voldoen het nie. Die applikant
(die oorledene se seun) se regsverteenwoordiger het in ’n aansoek voor regter Binns-Ward in
die Wes-Kaapse hooggeregshof om ’n bevel dat die meester nietemin die betrokke dokument
moet aanvaar, toegegee dat ooreenkomstig die presedent in die Porter-saak neergelê, die
dokument nie onder die Wet op Testamente se kondonasiebedeling tuisgebring kon word nie,
aangesien dit nie die dokument was wat die testatrise as haar testament bedoel het nie, maar
bloot ’n afskrif van sodanige dokument was. Die applikant het sy aansoek alternatief op die
gemenereg geskoei, wat dit vir regter Binns-Ward moontlik maak om, soos voorheen in die
Porter-saak, die aangevraagde remedie ingevolge die gemeenregtelike reëls ten aansien van
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verlore testamente toe te staan.78 Die regter voer met verwysing na vorige uitsprake rakende
verlore testamente aan:79
The governing principle applied in all these cases ... is that the court may
direct the Master to accept as a will any document containing testamentary
dispositions if it is satisfied that the contents accurately and completely reflect
the intending testator’s testamentary intentions. That a document that is proven
to be a true copy of one actually executed as a will should fall within the embrace
of the common law power is thus axiomatic in my judgment. It matters not that
the original might not have complied with the formalities prescribed in terms of
the Wills Act.80
Op die feite van die Yokwana-saak het die oorspronklike dokument inderdaad onder gebrekkige
verlyding gebuk gegaan – onder andere is dit deur die testatrise slegs op die laaste bladsy
onderteken en nie op al die bladsye soos deur die Wet op Testamente vereis word81 nie.82
Die regter het egter uit die oog verloor dat ’n hof die meester kan beveel om ’n afskrif van ’n
verlore testament te aanvaar slegs indien dit vasstaan dat die verlore oorspronklike testament
inderdaad ooreenkomstig die voorgeskrewe formaliteite verly was.83 Sy stelling dat dit nie
saak maak dat die oorspronklike dokument nie ooreenkomstig die Wet op Testamente se
vormvoorskrifte verly was nie, is dus ’n mistasting rakende die tersaaklike gemeenregtelike
reël. Die rede waarom ’n hof die meester sal gelas om byvoorbeeld ’n onverlyde afskrif van
’n verlore geldig-verlyde testament te aanvaar, is immers daarin geleë dat dié testament,
ten spyte van die verlies daarvan, steeds materieelregtelik van krag bly.84 ’n Dokument wat
formeel gebrekkig is, is egter nie materieelregtelik ’n testament nie en kan dus, wat die
gemeenregtelike reëls ten opsigte van verlore testamente betref, nie oor dieselfde boeg as ’n
geldig-verlyde testament gegooi word nie. Daar word derhalwe in oorweging gegee dat regter
Binns-Ward sy eie duidelike en korrekte uiteensetting en toepassing van die gemenereg ten
aansien van verlore testamente in die Porter-saak ondermyn het deur die mistasting waaraan
hy hom in die Yokwana-saak skuldig gemaak het.
6.3 Haribans v Haribans
Ten spyte van die kritiek wat hier bo teen ’n aspek van sy uitspraak in die Yokwana-saak
uitgespreek is, moet regter Binns-Ward dit ter ere nagegee word dat hy in beide die Porter- en
Yokwana-uitspraak geweier het om kwessies rakende verlore-testament-gevalle ingevolge the
Wet op Testamente se kondonasiebedeling te besleg. Dieselfde kan ongelukkig nie van die
KwaZulu-Natalse hooggeregshof se vroeëre uitspraak, by monde van regter Lopes in Haribans
v Haribans,85 gesê word nie. In casu is ’n afskrif (waarskynlik ’n fotostatiese afdruk) van ’n
latere testament in die kantoor van die meester van die Pietermaritzburgse hooggeregshof
gevind op ’n tydstip waarop die bereddering van die oorledene se boedel ingevolge ’n vroeëre
geldig-verlyde testament bykans afgehandel was. Die oorspronklike weergawe van dié latere
testament kon, ten spyte van ’n deeglike soektog in die meesterskantoor, nie opgespoor word
nie. Die afskrif het wel getoon dat die oorspronklike testament inderdaad geldig verly was.
Die applikant (’n seun van die oorledene en die vernaamste begunstigde ingevolge die latere
testament) het in die hof a quo ’n bevel bekom dat die afskrif van die latere testament as die
testateur se testament moet funksioneer. Die appellant (’n ander seun van die testateur wie
se bevoordeling ingevolge die latere testament heelwat minder was as ingevolge die vroeëre
testament) het in appèl versoek dat die bevel van die hof a quo tersyde gestel moet word.
Die hof hanteer die kwessie in appèl blykbaar binne die kader van die Wet op Testamente
se kondonasiebedeling86 en handhaaf die appèl op grond daarvan dat die respondent (die
applikant in die hof a quo) nie daarin kon slaag om die hof van die egtheid van die latere
testament te oortuig nie.87
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Daar word in oorweging gegee dat, ooreenkomstig die presedent in die Porter-saak neergelê,
dit te betwyfel is of die afskrif van die testament wat in die Haribans-saak voor die hof gedien
het, hoegenaamd onder die Wet op Testamente se kondonasiebedeling tuisgebring kan
word. Die geldig-verlyde oorspronklike testament – indien dit as eg bewys kon word – sou
immers die dokument wees wat die testateur as sy testament bedoel het, en nie die afskrif
daarvan wat in casu voor die hof was nie. Die feite van die Haribans-saak val dus buite die
bestek van veral die bedoelingsvereiste wat vir die uitoefening van die hooggeregshof se
kondonasiebevoegdheid geld. Hierbenewens het regter Lopes nêrens in die Haribans-uitspraak
die kondonasievereistes ingevolge artikel 2(3) van die Wet op Testamente ten aansien van
die afskrif voorhande toegepas nie – dít ondanks die feit dat die regter die kwessie oënskynlik
as ’n kondonasie-aansoek bereg het. Sy nalate in hierdie verband plaas die uitspraak verder
onder verdenking.
Die Haribans-uitspraak maak dit nie duidelik of die applikant in die hof a quo sy aansoek
rakende die aanvaarding van die afskrif as alternatief op die gemenereg ten aansien van
verlore testamente fundeer het nie. Indien wel, sou dít, eweneens ooreenkomstig die presedent
in die Porter-saak neergelê, ’n meer gepaste grondslag gewees het waarop die kwessie bereg
kon word.88 Die saak se uitkoms in appèl sou in sodanige geval waarskynlik ooreengestem het
met die uitslag waartoe regter Lopes wel gekom het, aangesien die regter nie van die egtheid
van die betwiste testament oortuig was nie. Die gemenereg vereis immers dat alvorens ’n
hof aan die meester opdrag sal gee om ’n afskrif van ’n verlore testament te aanvaar, die hof
daarvan oortuig moet wees dat die testateur inderdaad vroeër die (nou) verlore testament
gemaak het89 – in Haribans was regter Lopes juis nie hiervan oortuig nie. Die gemenereg
verskaf derhalwe nie alleen ’n meer gepaste grondslag vir die Haribans-uitspraak nie, maar
die korrekte toepassing van die gemeenregtelike reëls ten opsigte van verlore testamente sou
waarskynlik ook nie die uitslag van die saak beïnvloed het nie.
6.4 Hassan v Mentor
Bogenoemde twyfelagtige tendense in die Haribans-saak is in Hassan v Mentor90 voortgesit.
In casu is ’n afskrif (waarskynlik ’n fotostatiese afdruk) van ’n geldig-verlyde testament ná die
testateur se afsterwe onder sy persoonlike dokumente gevind. Die testateur het voor sy dood
aan sy familie gemeld dat hy die oorspronklike testament in die bewaring van sy prokureur
gelaat het. Die prokureur het op haar beurt bevestig dat die afskrif van die testament wat
in casu voor die hof gedien het, inderdaad dié was van die testament wat vir die testateur
opgestel is, maar wat, ten spyte van ’n deeglike soektog, nie ná die testateur se afsterwe
gevind kon word nie. Die applikante (die testateur se seun en dogter uit sy eerste huwelik
en die vernaamste begunstigdes ingevolge die testament) het ’n aansoek ingevolge artikel
2(3) van die Wet op Testamente gebring en gevra dat die hof die afskrif tot die oorledene
se testament moet verklaar en moet gelas dat die oorledene se boedel ooreenkomstig die
bepalings daarvan beredder word. Die eerste respondent (die vrou van die oorledene in ’n
kortstondige tweede huwelik en die moeder van die oorledene se minderjarige kind wat uit dié
huwelik gebore is) het die aansoek teengestaan.
Waarnemende regter Davis staan die aansoek toe en gee die aangevraagde bevel, oënskynlik
ingevolge artikel 2(3) van die Wet op Testamente.91 Die regter is klaarblyklik tot hierdie uitslag
beweeg omdat die afskrif, synde dié van die geldig-verlyde oorspronklike testament, geen
twyfel gelaat het nie dat die oorspronklike testament inderdaad aan die Wet op Testamente se
verlydingsvoorskrifte voldoen het,92 asook omdat die getuienis van die applikante rakende die
egtheid van die afskrif en die afwesigheid van enige herroepingsbedoeling by die testateur ten
aansien van die oorspronklike testament na die regter se mening geloofwaardiger was as dié
van die eerste respondent rakende die moontlike onegtheid van die afskrif.93
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Die Hassan-uitspraak laat egter eweneens meer vrae as antwoorde. Dit is, soos met die
Haribans-gewysde die geval was, te betwyfel of die afskrif van die geldig-verlyde oorspronklike
testament wat in die Hassan-saak voor die hof gedien het, hoegenaamd binne die kader
van die Wet op Testamente se kondonasiebedeling tuishoort. Artikel 2(3) van die Wet op
Testamente vereis immers dat die oorledene die betrokke dokument wat vir kondonasie voor
die hof dien, as sy of haar testament moet bedoel het; in Hassan was dit sekerlik die geldigverlyde oorspronklike testament wat die testateur as sy testament bedoel het, en nie die
afskrif daarvan wat in casu voor die hof was nie. Daar word derhalwe, soos ten opsigte van
die Haribans-saak, in oorweging gegee dat indien die gemenereg ten opsigte van verlore
testamente wel naas die Wet op Testamente se kondonasiebevoegdheid in die Hassansaak as alternatiewe grondslag vir die aangevraagde regshulp aangevoer is, die hof die
kwessie eerder aan die hand daarvan moes hanteer het. Bygevolg laat die Hassan-hof (en
ook die Haribans-hof) se hantering van dié aangeleentheid die indruk van ’n twyfelagtige
vermenging van die gemenereg ten opsigte van verlore testamente enersyds, en die Wet op
Testamente se kondonasiebedeling andersyds. Schoeman-Malan kritiseer derhalwe tereg die
Hassan-uitspraak, omdat dit gebuk gaan onder ’n gebrekkige aanduiding of regter Davis “die
kondonasie roete [sic] of die gemeenregtelike roete” gevolg het.94
6.5 Van Vuuren v The Master
Van Vuuren v The Master of the High Court95 het ongelukkig nie die bedenklike tendense
in die Haribans- en Hassan-gewysde gestuit nie. In casu het die oorledene saam met ’n
enkele getuie ’n dokument geteken wat voorgegee het om die oorledene se testament te
wees. Die oorledene het daarna die dokument aan sy persoonlike assistent gefaks wat
die fakskopie saam met sy ander persoonlike dokumente bewaar het. Ná die oorledene se
afsterwe kon die oorspronklike dokument nie opgespoor word nie, maar die fakskopie is wel
tussen die oorledene se persoonlike dokumente gevind. Die applikante (die oorledene se
twee dogters wat in die dokument as sy enigste erfgename aangewys is) het in die Gautengse
hooggeregshof aansoek gedoen dat hierdie “betwiste dokument” ingevolge artikel 2(3) van
die Wet op Testamente tot die oorledene se testament verklaar word. Hierdie aansoek is
teengestaan deur onder andere die vyfde respondent (die oorledene se buite-egtelike seun).
Regter Pretorius staan die aansoek toe met ’n uitdruklike beroep op die Wet op Testamente
se kondonasiebepaling.96
Dit behoef geen betoog nie dat, gemeet aan die presedent in die Porter-saak neergelê, die Van
Vuuren-beslissing verkeerd beslis is. In Porter het regter Binns-Ward dit immers onomwonde
gestel dat nie enige dokument, selfs nie een wat ’n presiese kopie van ’n oorspronklike
testamentêre instrument is, onder die Wet op Testamente se kondonasiebedeling tuisgebring
kan word nie – die dokument wat in ’n kondonasie-aansoek voor die hof dien, moet juis dié
dokument wees wat die oorledene as sy of haar testament bedag het (die regter verwys
daarna as “the actual piece of paper in issue”).97 Kritiek soortgelyk aan dié wat hier bo teen
die Haribans- en Hassan-saak geopper is, geld daarom ook ten aansien van die Van Vuurenuitspraak, naamlik dat die dokument wat in casu voor die hof was (die fakskopie) nie dié
dokument was wat, soos deur artikel 2(3) van die Wet op Testamente vereis, die oorledene
as sy testament bedoel het nie –dit was bloot ’n presiese kopie daarvan. Die rede vir regter
Pretorius se foutiewe toepassing van die kondonasiebepaling in die Van Vuuren-gewysde is
klaarblyklik te vinde in die regter se verwarrende omgang met die tersaaklike dokument – die
regter se woordgebruik op verskeie plekke in die uitspraak dui daarop dat die dokument wat
oorspronklik deur die oorledene onderteken was, die “betwiste dokument”98 of die “betwiste
testament”99 sou wees. In die lig daarvan dat hierdie oorspronklike dokument verlore gegaan
het en dit die fakskopie was wat voor die hof gedien het, is dit seer sekerlik laasgenoemde, en
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nie eersgenoemde nie, wat die “betwiste dokument” of die “betwiste testament” was (of, meer
korrek, die betwiste kopie of afskrif van die gewaande testament). Die Van Vuuren-uitspraak
is derhalwe ’n goeie voorbeeld van die slaggate waarin ’n hof as gevolg van onakkurate
begripsmatigheid kan trap.
Die vyfde respondent het wel argumenteer dat, omrede die oorspronklike dokument nie ná die
oorledene se afsterwe gevind kon word nie, die oorledene moontlik die oorspronklike dokument
vernietig het.100 Die vyfde respondent het dus blykbaar ’n beroep op die gemeenregtelike
vermoede van vernietiging animo revocandi gedoen. Regter Pretorius verwerp hierdie argument
vanweë die afwesigheid van enige getuienis dat die oorledene wel die oorspronklike dokument
vernietig het.101 Die regter hanteer derhalwe die kwessie voorhande uitdruklik nie ingevolge
die gemenereg nie, en die kritiek wat hier bo teen die Haribans- en Hassan-hof se oënskynlike
vermenging van die gemenereg en statutêre reg geopper is, is dus nie soseer op die Van
Vuuren-uitspraak van toepassing nie. Die Van Vuuren-gewysde kon trouens glad nie as ’n
verlore-testament-geval ingevolge die gemenereg hanteer word nie, aangesien die dokument
wat die oorledene oorspronklik geteken het, deur slegs een getuie mede-onderteken was. Die
verlore oorspronklike dokument was dus gebrekkig verly en nie materieelregtelik ’n testament
nie. Hierdie feit plaas die fakskopie wat in casu voor die hof gedien het, onteenseglik buite die
bestek van die gemeenregtelike reëls ten aansien van verlore testamente. Die Van Vuurensaak is op hierdie punt derhalwe onderskeibaar van die Haribans- en Hassan-gewysde (waar
die onderskeie oorspronklike testamente wel geldig verly was), maar bring wel die mistasting
wat regter Binns-Ward in die Yokwana-uitspraak begaan het, opnuut aan die lig.
7. Gevolgtrekking
Dit staan vas dat die gemeenregtelike reëls ten opsigte van verlore testamente enersyds,
en die hooggeregshof se statutêre kondonasiebevoegdheid andersyds, ’n gemeenskaplike
oogmerk dien, naamlik om uitvoering van testateursbedoeling te verseker. Die vereistes wat
ten opsigte van hierdie twee regskwessies geld, asook die plasing van die bewyslas ten einde
voldoening aan dié vereistes te toon, verskil egter hemelsbreed. Die beregting van verloretestament-gevalle ooreenkomstig die gemenereg stel kennelik steeds uitdagings aan SuidAfrikaanse howe – hiervan getuig die kritiek wat teen uitsprake soos Warren, Uys en Theart
uitgespreek kan word. Artikel 2(3) van die Wet op Testamente se interpretasie en toepassing
is eweneens nie in alle opsigte seker nie.102 Dit is derhalwe van uiterste belang dat SuidAfrikaanse howe beginselmatig en noukeurig met dié twee aspekte van ons testate erfreg
omgaan ten einde uitvoering van testateursbedoeling te verseker. Die tendens in uitsprake soos
Haribans en Hassan dat howe nie die regsgrondslag van die toegestane remedie ten opsigte
van afskrifte van verlore testamente noukeurig aantoon nie, en die gepaardgaande indruk van
’n oënskynlike vermenging van die gemenereg en statutêre reg wat sodanige uitsprake laat,
is derhalwe uiters onwelkom; trouens, dit berus op ’n fundamentele wanopvatting rakende
die toepassingsfere van verlore-testament-gevalle enersyds en testamentêre-kondonasiegevalle andersyds.
Bogenoemde tendens in die Haribans- en Hassan-gewysde is des te meer problematies,
aangesien dit positiefregtelik onmoontlik is om dieselfde feitlike gegewe onder beide
regskwessies tuis te bring. Verlore-testament-gevalle veronderstel immers die bestaan van
testamente wat materieelregtelik geldig is, maar verlore gegaan het; hierteenoor het die Wet
op Testamente se kondonasiebedeling ten doel om dokumente te red wat hoegenaamd nie
materieelregtelik as testamente bestaan nie. Enige vermenging van, of kruisbestuiwing tussen,
die twee regsposisies plaas ’n litigant derhalwe in ’n onbenydenswaardige posisie ten opsigte
van die feitelike getuienis wat hy of sy voor die hof moet plaas ten einde suksesvol om ’n
remedie aansoek te doen. Voorts het enige onduidelikheid aan die kant van ’n hof rakende die
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toepassingsfeer waarbinne die aangevraagde remedie tuishoort, onvermydelik ’n negatiewe
uitwerking op die samehang en derhalwe die integriteit van sodanige hof se uitspraak. In
die Haribans-gewysde het regter Lopes byvoorbeeld ’n ellelange evaluasie van die getuienis
voorhande onderneem – nie minder nie as 33 paragrawe van die uitspraak – maar die regter
het hierdie beoordeling van die getuienis hoegenaamd nie gekoppel aan die bevrediging
van enige spesifieke vereiste(s) ten opsigte van óf die gemenereg ten aansien van verlore
testamente óf die statutêre vereistes vir kondonasie ooreenkomstig artikel 2(3) van die Wet op
Testamente nie. Die gebrek aan beginselmatige omgang met regsreëls waaronder uitsprake
soos Haribans en Hassan gebuk gaan, is derhalwe betreurenswaardig. Hierteenoor het regter
Pretorius in die Van Vuuren-gewysde inderdaad heeltemal korrek met die vereistes van artikel
2(3) omgegaan, maar, klaarblyklik as gevolg van die regter se onsuiwer begripsmatige omgang
met die dokument voorhande, hierdie vereistes verkeerdelik ten opsigte van die betrokke
fakskopie toegepas. Die Van Vuuren-saak bewys sodoende hoe begripsmatige onsuiwerheid
die beginselmatige suiwerheid van ’n uitspraak kan ondergrawe.
’n Verdere ongelukkige gevolg van bogenoemde tendens in sake soos Haribans en
Hassan, en die gepaardgaande onmoontlikheid om gelyktydig aan die vereistes vir sowel
verlore-testament-gevalle as testamentêre-kondonasie-gevalle te voldoen, is dat hierdie
gewysdes die indruk laat dat die onderskeie howe gepoog het om uitsprake te gee wat in
die betrokke omstandighede redelik en billik was, eerder as om nougeset die gevestigde
regsreëls ten opsigte van verlore-testament-gevalle enersyds of testamentêre-kondonasiegevalle andersyds toe te pas. In Haribans het die feit dat die oorledene se een seun (die
suksesvolle applikant in die hof a quo) aansienlik meer voordeel getrek het uit die betwiste
latere testament, terwyl ander lede van die oorledene se familie effektiewelik ingevolge dié
testament onterf is, ’n bepalende rol gespeel in die hof se oordeel in appèl dat die betwiste
testament ’n “onwaarskynlike dokument” was.103 Dit staan vas dat die hof se verwerping van
hierdie latere testament en die gevolglike voortsetting van die bereddering van die oorledene
se boedel ingevolge die vroeëre testament ’n verdeling van die oorledene se boedelbates
onder ’n groter groep van sy familielede bewerkstellig het – ’n uitkoms wat waarskynlik as
billiker aangevoel word as wat die geval sou gewees het indien die betwiste testament wel in
appèl gehandhaaf is. In Hassan het die applikante se getuienis dat die oorledene wel finansiële
voorsiening gemaak het vir die minderjarige seun uit sy kortstondige huwelik met die eerste
respondent,104 asook dat die oorledene en dié seun min kontak met mekaar gehad het,105
swaar geweeg in die hof se beoordeling van die getuienis van die applikante enersyds en die
eerste respondent andersyds. Die hof se beslissing om die betwiste testament te handhaaf
het derhalwe erfregtelike bevoordeling van die applikante verseker, met inagneming van die
alternatiewe finansiële voorsiening wat vir die oorledene se minderjarige kind gemaak is –
eweneens ’n uitkoms wat waarskynlik as billik aangevoel word. Alhoewel nóg die Haribanshof nóg die Hassan-hof uitdruklike beroepe op redelikheid en billikheid gedoen het ter
fundering van die onderskeie uitsprake, laat beide gewysdes tog die indruk dat die onderskeie
howe wel uitkomste nagestreef het wat in die omstandighede redelik en billik was. Sowel
die Wes-Kaapse hooggeregshof as die hoogste hof van appèl het hulle egter onlangs sterk
uitgespreek teen regterlike steun op redelikheid en billikheid as abstrakte norme, eerder as
om op gevestigde regsreëls te steun.106 In soverre die Haribans- en Hassan-uitspraak gesien
kan word as ondersteunend van ’n insypeling van ’n “billikheidsingesteldheid” (en derhalwe ’n
tipe Engelsregtelike “equity”-benadering) tot die uitvoer van testateursbedoeling in die SuidAfrikaanse erfreg, kan dié uitsprake glad nie goedgepraat word nie.
Hierdie bydrae toon derhalwe dat Suid-Afrikaanse howe se omgang met verlore testamente
’n tameletjie bly.
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Vonnisbespreking: Die doodskoot vir of slegs
die verwonding van die eis teen die derdepartyegbreker?
RH v DE 2014 6 SA 436 (HHA)
Marita Carnelley
Marita Carnelley, dekaan: Navorsing, College of Law and Management Studies, Universiteit
van KwaZulu-Natal

Abstract
Deathblow or mere injury to the claim against the third-party adulterer?
The judgment of the Supreme Court of Appeal in RH v DE abolished the common law thirdparty adultery claim for delictual damages, based on the actio iniuriarum, as a result of the
changing morals of the South African society. The judgment is analysed in light of the common
law position and the opposing opinions of the applicable legal principles that developed over
the past few decades. The analysis includes a discussion of the pertinent issues, gaps and
anomalies arising from the judgment. The focus of the discussion is on the court’s lack of
application of section 39(2) of the Constitution, the lack of guidance with regard to similar
actions as done previously, as well as the court’s superficial legal comparative approach.
Although the author agrees with the final finding of the court that the claim against the third party
should be abolished, the conclusion of the discussion is that this judgment cannot be the last
word spoken in the courts about the action. Although there was a difference of opinion about
the pre-RH common law legal position, there was legal certainty. The supreme court of appeal
unfortunately undermined this by ignoring the constitutional principles and not weighing up the
common law legal principles against the mores of society and the constitutional principles as
required by the Constitution.
Keywords: actio iniuriarum; adultery; claim against third party; damages; RH v DE
Trefwoorde: actio iniuriarum; eis teen derde party; owerspel; RH v DE; skadevergoeding

1. Inleiding
Die morele waardes en regsoortuigings van die gemeenskap het verander. Die tyd het
aangebreek dat die gemeenregtelike deliktuele skadevergoedingsaksie teen ’n derdepartyegbreker, gebaseer op die actio iniuriarum, afgeskaf word. Met hierdie uitspraak is ’n
gevestigde Romeins-Hollandse regsbeginsel deur die hoogste hof van appèl in 2014 in RH v
DE (par. 40) verwerp.
Tot hierdie uitspraak is die regsgevolge vir die derdeparty-egbreker konsekwent deur die SuidAfrikaanse howe toegepas soos dit in ’n regstelsel waar die stare decicis-beginsel geld, verwag
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kan word (Bruwer v Joubert 1966 3 SA 334 (A) 337; De Swart v Van der Water 2014-10-01
saaknr. 12537/12 (GP); Viviers v Kilian 1927 AD 449; Wiese v Moolman 2009 3 SA 122 (T) 3).
Die laaste keer wat die regsbeginsels van hierdie eis weens veranderende regsoortuigings
van die gemeenskap fundamenteel gewysig is, was toe die eis uitgebrei is om die onskuldige
vroue-eggenoot as moontlike eiser in te sluit (Foulds v Smith 1950 1 SA 1 (A) 7), en voor dit
toe owerspel as misdaad afgeskaf is (Green v Fitzgerald 1914 AD 88, 103).
’n Kort oorsig van die gemeenregtelike regsreëls rakende die derdeparty-eise voortspruitend
uit owerspel tot voor die RH-uitspraak is gepas. Owerspel in ’n regskonteks word gedefinieer
as die vrywillige seksuele verkeer tussen ’n getroude persoon en iemand anders as sy of haar
gade (Voet 24.2.5). Daar was twee deliktuele skadevergoedingseise gebaseer op die actio
iniuriarum in die gemenereg. Die eerste eis was vir contumelia wat in die praktyk verkeerdelik,
maar konsekwent, aan belediging gelykgestel is (Neethling en Potgieter 2010:352; Harms
2009:20–1; Foulds v Smith 11). Die tweede moontlike eis was vir immateriële en nieekonomiese skade weens die verlies aan liefde, vriendskap en morele ondersteuning as deel
van die sogenaamde “comfort, society and services” (vertroosting, gemeenskap en dienste)
wanneer daar met die huweliksverhouding se consortium omnis vitae ingemeng word (Viviers
v Kilian 455). Die consortium omnis vitae tussen die huwelikspartye verwys na “intangibles,
such as loyalty and sympathetic care and affection, concern etc.; as well as the more material
needs of life, such as physical care, financial support, the rendering of services in the running
of the household or in a support-generating business” (Peter v Minister of Law and Order 1990
4 SA 6 (OK) 9; sien ook Grobbelaar v Havenga 1964 3 SA 522 (N) 525; Sinclair (1996:422);
T v T 1968 3 SA 554 (R) 555). Die howe het verskeie riglyne neergelê wat die kwantum van
die eis beïnvloed of wat as verweer teen so ’n eis kan dien. (’n Bespreking hiervan val buite
die bestek van hierdie bydrae: sien o.m. Church (1979:380); Labuschagne (1986:340).) Dit
is egter interessant om daarop te wys dat die konstitusionele hof in Fose v Minister of Safety
and Security 1997 7 BCLR 851 (KH) par. 62 met verwysing na Bruwer v Joubert (338C)
opgemerk het dat daar aanvaar word dat ’n strafkomponent in die kwantumberekening van
skadevergoedingseise in geval van owerspel steeds toepaslik is.
Streng gesproke het die verlies aan consortium, met spesifieke verwysing na “wedersydse
dienste” ook ’n ekonomiese komponent. Dit word soos volg in Bruwer v Joubert (337) gestel:
“materiële skade weens verlies aan toesig oor die huishouding en kinders, erkende pligte van
’n vrou in die huwelik wat weerspieël word in die huweliksformulier van die Afrikaanse kerke
waarin ’n vrou beloof om haar wettige man lief te hê en te eer, en haar man behulpsaam te wees
in alles wat goed en reg is en oor haar huishouding toesig te hou”. In Diemer v Solomon 1982
4 SA 13 (K) 16 bevind regter Van den Heever egter dat die vermoënsregtelike skade wat as
gevolg van die verlies van consortium gely is, in ag geneem behoort te word in die bepaling van ’n
gade-onderhoudseis. Hierdie aspek word in die lig van onderhoudsregsbeginselveranderinge
sedert 1982 daargelaat.
Neethling se argument vir die uitbreiding van die eis om skadevergoeding om die verlies
van die gevoelslewe en die piëteitsgevoel van die onskuldige eggenoot in te sluit, word hier
spesifiek buite rekening gelaat, aangesien dit nie deur die hoogste hof van appèl as deel van
die Suid-Afrikaanse reg erken is nie – o.a. weens die beweerde onduidelikheid van die konsep
(RH par. 36; vir die Neethling-argument sien Neethling (2006:344) en twee hoëhofsake: Seroot
v Pieterse 2005 JDR 0821 (T) par. 10 en Wiese 3). Sou die eis teen die egbreker egter in die
toekoms voortbestaan, behoort daar aandag aan hierdie aspek gegee te word.
Dit is belangrik om daarop te wys dat daar ook ’n addisionele vermoënsregtelike
skadevergoedingseis onder die verlies van vertroosting, gemeenskap en dienste gebaseer
op die actio legis Aquiliae is (Wiese 5; Fuller v Viljoen 1949 3 SA 852 (GW); Doyle v Doyle
1957 2 PH F 85). Hierdie moontlikheid het nie die hoogste hof van appèl in RH se aandag
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ontvang nie en bestaan derhalwe steeds. Die skadevergoeding kan in hierdie geval op sowel
opsetlike as nalatige optrede volg (Van der Vyver en Joubert 1985:682).Voorbeelde van
ekonomiese skade sluit in mediese uitgawes as gevolg van ’n senuwee-ineenstorting weens
die owerspel indien so gepleit is (Fuller v Viljoen), addisionele uitgawes as gevolg van die
verlies aan die gade se teenwoordigheid as ’n assistent in die gesinsonderneming (Doyle v
Doyle); onderhoud-, mediese en reiskoste vir die bevalling en onderhoud van ’n kind wat uit
’n owerspelige verhouding gebore is; asook ’n bedrag vir die koste van ’n huishoudster om
die vrou te vervang (Chapman v Chapman [1977] 4 All SA 424 (NK) 426). Waar die egbrekers
medeverweerders in die egskeidingsgeding is, kan ’n kostebevel gesamentlik en afsonderlik
by implikasie teen hulle gegee word (Tutt v Tutt 1929 CPD 51, 54;Gower v Killian 1977 2
SA 393 (OK) 395F–G). Waar die egskeidingsaksie en die egbrekersaksie egter geskei is, is
die onskuldige party nie op die egskeidingskoste van die derdeparty-egbreker geregtig nie,
aangesien die derde party nie ’n party tot die egskeidingsaksie is nie (Fuller v Viljoen 855).
In die lig van die hoogste hof van appèl se houding in RH in 2014, is dit ironies dat die
deliktuele owerspel-eis in 2009 in die hoë hof in Wiese aan grondwetlike beginsels gemeet is.
Hierdie hof bevind dat die aksie nie met die Grondwet in stryd was nie. Die hof oorweeg die
regsoortuigings van die gemeenskap deur die lens van grondwetlike beginsels ten einde die
gees, strekking en oogmerke daarvan te bevorder, soos uiteengesit in artikel 39(2) van die
Grondwet. Daar word bevind dat die boni mores van die gemeenskap nie sodanig verander
het dat owerspel objektief as redelik beskou kan word nie, dat owerspel dus steeds onregmatig
is en dat die derdeparty-eis derhalwe in die Suid-Afrikaanse reg behoue moet bly (Wiese 7).
Soos reeds gemeld, ondersteun die beslissing van die hoë hof Neethling (2010b:343–6, 352;
Neethling, Potgieter en Visser 2005:208) se standpunt.
Die hoogste hof van appèl in RH ondersteun egter die teenoorgestelde standpunt wat reeds
in 1944 deur regter Blackwell in Rosenbaum v Margolis (1944 WLD 147, 158) obiter geopper
is: “There is something, in my opinion, to be said for the view that an action for damages
against an adulterous third party is out of harmony with modern concepts of marriage and
should be abolished.” Verskeie Suid-Afrikaanse akademici het ook deur die jare betoog vir
die afskaffing van die eis (Carnelley 2010:202–3; Church 1979:380; Goldberg 1991:277;
Heaton, Church en Church 2006:59; Hahlo 1980:31; Labuschagne 1986:341; Erasmus e.a.
1983:59 vn. 5). Owerspel word nie noodwendig moreel goedgepraat nie, maar die reg en
die howe is nie die gepaste plek om die gevolge daarvan te bestuur nie. Hierdie standpunt
is in ooreenstemming met die meeste Westerse regstelsels waar die deliktuele eis óf nooit
bestaan het nie (byvoorbeeld die sivielregtelike lande soos Nederland, Frankryk, Duitsland en
Oostenryk) óf reeds afgeskaf is as juridies irrelevant – soos in Engeland (1970), Nieu-Seeland
(1975), Australië (1975) Skotland (1976) en die meeste provinsies in Kanada, soos Ontario
(1978), asook in die meeste state in die VSA (Carnelley 2010:201; RH parr. 24–7).
Dit is teen hierdie agtergrond dat die uitspraak van die hoogste hof van appèl in RH onder die
loep geneem word. Die doel van hierdie bespreking is om die uitspraak te ontleed deur die
pertinente geskilpunte te ondersoek, die gapings en anomalieë uit te wys en uiteindelik teen ’n
wyer agtergrond te plaas. Die slotsom van die bespreking is dat hierdie uitspraak nie die laaste
woord kan wees wat in die howe oor die aangeleentheid gespreek word nie. Want alhoewel
daar ’n meningsverskil was oor die wenslikheid van die voor-RH gemeenregtelike regsposisie,
was daar regsekerheid. Die hoogste hof van appèl het dit ongelukkig nou ondermyn deur
onder andere die onderliggende grondwetlike beginsels te ignoreer.
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2. Uitspraak van die hoogste hof van appèl
Die feite in die saak is redelik algemeen: ’n huwelik verbrokkel oor ’n tydperk, maar voordat die
partye finaal uitmekaar gaan en skei, tree een van die gades in ’n seksuele verhouding met ’n
derde. Die onskuldige eggenoot dagvaar die derde party vir skadevergoeding ingevolge die
actio iniuriarum vir (a) contumelia weens belediging, hoon en skade aan sy selfrespek en (b)
verlies van consortium. Die hof a quo staan beide eise toe vir die gesamentlike bedrag van
R75 000 (RH parr. 1–2).
Tydens appèl versoek die regter die partye om spesifiek aan die voortbestaan van die eis
teen die derdeparty-egbreker aandag te skenk met verwysing na die artikels van enkele
regs-akademici, met inbegrip van Neethling, Church, Carnelley en die uitspraak in Pritchard
v Sims [1967] (brief van die waarnemende hoofregistrateur aan die prokureurs Symington en
De Kok en Lovius Block gedateer 13 Junie 2014). Die verwysing na die Pritchard-saak is na
die uitspraak van die Engelse hof van appèl in Pritchard v Pritchard and Sims ([1966] 3 ALL
ER 601 (CA) 609–11) waarin die bestaansreg van die (nou afgeskafte) eis teen die egbreker
in die Engelse reg in die lig van veranderde gemeenskapsnorme daar bevraagteken is.
Die feite en feitegeskil aangaande die stand van die verbrokkeling van die huwelik ten tye van
die owerspel word in hierdie bespreking buite rekening gelaat, afgesien van drie opmerkings: (i)
die koste vir beide partye het ten tye van die appèl reeds meer as a halfmiljoen rand elk beloop
(RH par. 39); (ii) die hof het tydens appèl vele van die feitebevindinge van die hof a quo as
ongesubstansieer en onregverdig geag en omvergewerp (RH parr 5–11); (iii) in RH bevind die
hof dat die verhoorhof gefouteer het in sy toepassing van die gemeenregtelike beginsels deur
die aksie op grond van sowel verlies aan consortium as contumelia toe te staan. Appèlregter
Brand beslis dat die eis weens verlies van consortium verkeerdelik toegestaan is, maar dat
die eis weens contumelia steeds toelaatbaar is in gevalle waar die partye reeds apart woon,
maar waar die eiser nog nie permanent alle hoop op die herstel van die huwelik laat vaar het
nie. Selfs al was die huwelik dus onherstelbaar verbrokkel, bevind hy dat dit nie ’n absolute
verweer teen ’n contumelia-eis is nie (parr. 13–5). Hierdie bevinding is egter vervang deur die
latere besluit om die gemenereg af te skaf.
Die kernvraag waaroor die hoogste hof van appèl moes besin, was of die openbare beleid en
die morele en regsoortuiging van die gemeenskap steeds die derdeparty-aksie gebaseer op
die skuldoorsaak van owerspel erken en of dit afgeskaf behoort te word (RH par. 16).
Regter Brand erken dat daar ’n plig op die hof is om die gemenereg kragtens die Grondwet
te ontwikkel sodat die reg die veranderende sosiale, morele en ekonomiese aard van die
gemeenskap weerspieël. Indien regsreëls hulle sosiale grondslag verloor (of teen die
grondwetlike beginsels indruis), het dit geen bestaansreg meer nie (par. 17 met verwysing na
art. 39(2) van die Grondwet; Carmichele v Minister of Safety and Security (Centre for Applied
Legal Studies Intervening) 2001 4 SA 938 (KH) par. 36; Du Plessis v De Klerk 1996 3 SA 850
(KH) par. 61).
Aangesien die boni mores van die samelewing ’n kerneienskap van die onregmatigheidselement
in die deliktereg vir beide aksies ingevolge die actio iniuriarum is (RH par. 18), en aangesien
dieselfde hof vroeër in Van Jaarsveld v Bridges (2010 4 SA 558 (HHA) par. 6) bevind het dat
die aksie weens troubreuk deur gemeenskapsmoraliteit verander is (RH parr. 18–9), is die
logiese vraag of dit ook die geval met die owerspelaksie onder bespreking is.
Regter Brand volg ’n geskiedkundige en regsvergelykende benadering in sy uitspraak. Ná ’n
bespreking van die ontwikkeling van die eise (parr. 20–3) en verskeie buitelandse jurisdiksies
(parr. 24–7) voer hy aan dat aangesien Westerse jurisdiksies min of meer dieselfde antwoorde
verskaf vir regsprobleme en die Suid-Afrikaanse moraliteit nie merkbaar van dié van daardie
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lande verskil nie, die gevolge van die regsprobleme hier ook min of meer dieselfde te behoort
wees as daar (par. 28). Omdat die eis in die meeste Westerse jurisdiksies nie meer bestaan
nie, so voer hy aan, is dit derhalwe ook in Suid-Afrika onvanpas (par. 28).
Die hof besin oor die argumente vir die behoud van die aksie (wat later in meer besonderhede
bespreek word): die erkende regbeskerming van die huwelik as instelling in die Suid-Afrikaanse
reg (par. 33) en die noodsaaklikheid vir ’n skadevergoedingseis vir die aantasting van die
persoonlikheidsregte van die onskuldige gade, ook om selfhelp-optrede te vermy (parr. 35–7).
As teenpool stel appèlregter Brand die anomalie van die vryskelding van die skuldige gade van
soortgelyke aksie (parr. 29–32), die feit dat die aksie nie aan die afskrikkingsdoelwitte voldoen
nie (par. 34), en objektief gesien, dat geen redelike persoon minder van die onskuldige gade
sal dink as gevolg van die owerspel nie (par. 35). Die hof bevind die aksies argaïes, uit pas met
internasionale tendense en dat dit in die lig van die veranderende mores alle oorredingskrag
verloor het(par. 38).
Die hof bevind verder dat selfs al dien die eis steeds ’n regmatige funksie, weeg die negatiewe
gevolge daarvan swaarder as enige positiewe aspekte: die kinders word onnodig aan
publisiteit en emosionele trauma blootgestel; die getuienis wat gelei word, is ’n verleentheid
en vernederend vir die partye; die motief vir die eis is telkemale woede en/of die blamering
van ’n ideale sondebok, en nie net gekrenkte gevoelens nie; en die koste verbonde aan die
najaag van die salwing vir gevoelens is astronomies (par. 39). Die hof bevind dat die aksie
afgeskaf moet word op hierdie gronde alleen en dat dit onnodig is om die grondwetlike norme
te bespreek (par. 40).
Ter afsluiting maak regter Brand dit duidelik dat die uitspraak slegs op eise gegrond op die
actio iniuriarum van toepassing is en nie die actio legis Aquiliae nie, en laat hom spesifiek nie
uit oor aksies vir abduksie, afrokkeling en herberging nie (RH parr. 10–1, 41).
3. Anomalieë, lacunae en restes
Die belangrikste kritiek teen die uitspraak is dat die hof dit onnodig ag om die grondwetlike
beginsels in ag te neem by die oorweging van die gemeenskapswaardes en openbare beleid.
Die hof verwys na sowel artikel 39(2) van die Grondwet as die Wiese-uitspraak waar na die
grondwetlike beginsels en norme verwys word, maar verkies om die aangeleentheid uiteindelik
te omseil. In die lig van die bewoording van die Grondwet is dit vreemd. Artikel 39(2) bepaal
immers dat “by die ontwikkeling van die gemene reg … moet elke hof … die gees, strekking en
oogmerke van die Handves van Regte bevorder”. Die bewoording dui nie op ’n diskresionêre
oorweging van die grondwetlike beginsels nie.
Die hoogste hof van appèl het in Van Jaarsveld hierdie grondwetlike plig erken (par. 3). In
hierdie uitspraak aanvaar die hof dat die heersende mores en openbarebeleidsoorwegings
die hof noop om die gemenereg te wysig (par. 3 met verwysing na Sepheri v Scanlan 2008 1
SA 322 (K) 329G–330H en Sinclair (1996:314 vn. 8)). In hierdie verband was die oorwegings
die kontraktuele aard van die verlowingskontrak in ’n breë skuldlose egskeidingsreg; die
veranderende posisie van die vroulike geslag en die gemeenskapsbeskouing van haar
wanneer ’n verlowing verbreek word; en die afskaffing van soortgelyke eise in ander Westerse
jurisdiksies. Die hof heroorweeg spesifiek die aksie weens troubreuk in ’n grondwetlike
verband met inagneming van die erkenning van die diverse vorme van intieme persoonlike
verhoudings in Suid-Afrika. ’n Mens sou dieselfde in die RH-uitspraak verwag het.
Uit ’n ander hoek kan die uitspraak in RH egter gesien word teen die agtergrond van die
breër debat tussen die hoogste hof van appèl en die konstitusionele hof oor die horisontale
toepassing van grondwetlike beginsels in die ontwikkeling van die privaatregtelike aspekte van
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die gemenereg ingevolge artikel 39(2) (Davis 2012:59 e.v.; Fagan 2010:611 e.v.; Friedman
2014:63 e.v.; Roederer 2013:219 e.v.; Van der Walt 2001:341 e.v.). ’n Volledige bespreking
hiervan val buite die bestek van hierdie bydrae. Dit is voldoende om te verwys na Currie en
De Waal (2013:148) se opmerking dat een van die metodes om grondwetlike beginsels op die
gemenereg toe te pas, is deur grondwetlike inhoud aan begrippe soos “openbare beleid” en
“contra bonos mores” te gee. Hulle voer aan dat daar by die lees van artikel 39 ten minste ’n
deurdrenkingseffek van grondwetlike norme behoort te wees. Die houding van die hof in RH
relegeer egter die grondwetlike beginsels tot onbelangrik en verwyderd van die gemenereg –
selfs al is die waardes en regsoortuigings van die gemeenskap pertinent ter sprake – en dit
is in teenstelling met verskeie uitsprake van die konstitusionele hof (Carmichele v Minister of
Safety and Security 2001 4 SA 938 (KH) par. 54; Pharmaceutical Manufacturers Association
of South Africa In re: the ex parte application of the Republic of South Africa 2000 2 SA 674
(KH) par. 19; Phumelela Gaming and Leisure Ltd v Gründlingh 2007 6 SA 350 (KH) 363;
S v Thebus2003 6 SA 505 (KH) par. 28). Die houding van die hoogste hof van appèl oor
hierdie aspek in RH is betreurenswaardig (Bishop en Brickhill 2014:2.3). Indien die saak na
die konstitusionele hof verwys word, wat klaarblyklik baie moontlik is, kan hierdie saak bydra
tot wat Van der Walt (2001:359) noem die “perception of rivalry between the Constitutional
Court and the Supreme Court of Appeal”.
Hoewel die ontwikkeling van die gemenereg deur die howe stuksgewys plaasvind op grond
van die gegewe feitestel voor die hof (Masiya v DPP Pretoria 2007 5 SA 30 (KH) par. 31), is die
tweede aspek van kritiek teen die uitspraak dat die hof nie obiter enige leiding gegee het met
betrekking tot die regsoortuigings van die gemeenskap rakende die suster-eise van abduksie,
afrokkeling en herberging nie. Dit is doelbewus van die gesprek uitgesluit, nieteenstaande die
feit dat hierdie eise op soortgelyke mores en regsoortuigings van die gemeenskap berus – dié
regsoortuigings wat die hof besluit het wesentlik verander het. Hierdie gebrek aan leiding skep
regsonsekerheid en is weer eens betreurenswaardig. Dit is ook in kontras met die benadering
gevolg deur dieselfde hof in Van Jaarsveld v Bridges (par. 3), waar duidelike riglyne vir
toekomstige eise uiteengesit is.
Die effek van die uitspraak in RH is derhalwe onseker in die lig van die spesifieke uitsluitings.
Beteken dit dat die bevinding in RH aangaande die boni mores by implikasie nie noodwendig
op die actio iniuriarum ten aansien van abduksie, afrokkeling en herberging van toepassing
is nie? Verder: Aangesien die boni mores ook een van die kernelemente van die actio legis
Aquiliae is, hoe moet regter Brand se bevinding in RH op die toepassing van hierdie aksie
neerslaan? Die hof het hierdie aspek ook omseil deur te bevestig dat die moontlikheid van ’n
vermoënskadelike eis onder die actio legis Aquiliae vir die verlies aan consortium soos vervat
in Viviers v Kilian (455) en Media 24 Ltd v SA Taxi Securitisation (Pty) Ltd (Avusa Media Ltd
as amici curiae) (2011 5 SA 329 (HHA) par. 7) steeds bestaan.
Die derde kritiek teen die uitspraak is die regsvergelykende gevolgtrekking waartoe die regter
kom: aangesien soortgelyke eise óf nooit bestaan het nie óf in Westerse jurisdiksies afgeskaf
is, behoort die aksie ook in Suid-Afrika afgeskaf te word, omdat die mores soortgelyk is
(RH par.30 e.v). Soortgelyke regsvergelyking is ook gedoen in die obiter-uitspraak rakende
die afskaffing van die verlowingseise in Van Jaarsveld v Bridges (par. 3). Maar kan SuidAfrikaanse regsoplossings noodwendig aan ander Westerse jurisdiksies, wat self onderling
verskil, gelykgestel word? Suid-Afrika is immers ’n multikulturele samelewing.
Indien die regsvergelykende net wyer gegooi word in Afrika, lyk die prentjie anders en ondermyn
dit die hof se argument. In beide Botswana en Namibië is die toepaslikheid van die eis teen
die egbreker onlangs deur die howe bevestig (vir Namibië, met ’n soortgelyke grondwet, sien
o.m. Useb v Gawaseb 2014-10-1 saaknr. 1625/2012 (NAHCMD); Jaspert v Siepker 2013-0930 saaknr. 670/2012 (NAHCMD); en vir Botswana, sien Chifani v Muswere2010-5-11 saaknr.
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VHFT-000004-07 (BWHC); Kereemang v Tshabang 2010-8-6 saaknr. CCF-485-01 (BWHC)).
In Tanzanië skep artikel 72(1) van die Law of Marriage Act, 1971 ’n skadevergoedingseis
teen die derdeparty-egbreker vir owerspel (en afrokkeling). Die bedrag is volgens die hof se
diskresie, nie bestraffend van aard nie, en by die bepaling van die bedrag moet die hof die
gebruike van die gemeenskap en die saamlewingsaard van die gades in ag neem (art. 74). In
Zimbabwe word die eis ook erken, maar nie vir vroue wat ingevolge die gewoontereg getroud
is nie, omdat hierdie huwelike potensieel poligeen is (Gwatidzo v Masukusa 2000 2 ZLR 410
(HC) 423; Mukono v Gwenzi1999 1 ZLR 117 (SC) 120; Nyakudya v Washaya 2000 1 ZLR 653
(HC) 657).
Kyk ’n mens verder na Indië, ’n multikulturele konstitusionele demokrasie, is die prentjie meer
kompleks, met sewe persoonlikeregstelsels: Hindoe, Islamities, Christelik, Parsi, Joods, siviel
en gewoonteregtelik (Agnes 2011:1). Slegs die Indian Divorce Act, 1869 het voorsiening
gemaak vir ’n skadevergoedingsaksie teen die derdeparty manlike egbreker, maar die wet
is in 2001 gewysig en die skadevergoedingsaksie teen die derdeparty-egbreker (art. 34) is
afgeskaf (Kusum 2012:51; sien in dié verband ook Diwan 2013:272).
Nog ’n aspek van kritiek teen die RH-uitspraak is die toets wat gebruik is om te besluit of die
skadevergoedingseis toegestaan behoort te word. Dit is so dat die gevoelens van die onskuldige
gade in moderne tye steeds deur owerspel gekwets word (Wiese 6). Wiese (7) wou nie die
indruk gee dat owerspel regmatig is nie, maar wou dit as ’n noodsaaklike uitlaatklep behou vir
die heftige gevoelens wat owerspel meebring om die gevaar van eiehulp-uitinge te verhoed.
Die hoogste hof van appèl het egter hierdie argument verwerp, en verwag selfbeheersing van
egbreker-slagoffers in ’n beskaafde samelewing (RH par. 37). So bevind regter Brand, met
verwysing na die Engelse saak Pritchard, dat geen redelike persoon, objektief gesien, minder
van die onskuldige gade sal dink as gevolg van die owerspel nie (RH parr. 30–5). Die vraag
moet gevra word of dit die regte toets vir ’n skadevergoedingseis in Suid-Afrikaanse verband
is. Is die toets nie of die onskuldige subjektief gekrenk is en of, objektief gesien, die gewraakte
optrede contra bonos mores is en of die gevoelens van die redelike persoon in die posisie van
die onskuldige gade gekrenk sou wees nie?
Hoewel ek dit eens is met die hof in RH se uitspraak dat die aksie afgeskaf behoort te word,
is die regsvergelykende gevolgtrekking te eenvoudig. Daar is slegs een manier vir die hof
om oor die eis te besin en dit is om die aksies deur die lens van die grondwetlike norme en
waardes van die Suid-Afrikaanse gemeenskap te oorweeg – juis dit wat die hof vermy het.
Die gevolg van die uitspraak in RH is dat die oorblyfsels van die eis teen die derdepartyegbreker tans beperk is tot ’n actio legis Aquiliae (Fuller v Viljoen 855; Doyle v Doyle 85;
Chapman v Chapman 426).
4. Argumente vir en teen die behoud van die eis teen die derdeparty-egbreker
Die tradisionele argumente met betrekking tot die aksie teen die derdeparty-egbreker is reeds
in die bespreking van RH gelug, maar ’n dieper bespreking is gepas in grondwetlike verband
en die uitsprake in Wiese en RH word geriefshalwe naas mekaar gestel.
In Wiese het die verweerder op grond van artikels 10 (waardigheid), 9 (gelykheid), 15
(godsdiens en gewete) en 18 (assosiasie) aangevoer dat die egbrekersaksie ongrondwetlik
is, maar die hof het al die argumente verwerp (sien in die algemeen die bespreking van Barratt
2014:310–23; Carnelley 2010:196–201).
Ondersteuning van die reg op menswaardigheid van die egbreker is in Wiese as onvanpas
beskou, aangesien die derdeparty-egbreker wel wetend en vrywillig in die huwelik van ’n ander
ingemeng het (Wiese 11). In Seroot v Pieterse (2005 JDR 0821 (T) par. 10) bevind die hof dat
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die skadevergoedingsaksie die onskuldige gade se reg op menswaardigheid beskerm. Het
die derdeparty-egbreker dan geen reg op menswaardigheid nie? In Ryan v Petrus (2010-3-27
saaknr. 165/2008 (OKG)) bevestig die hof dat die egbreker nie sy of haar reg op respek en
menswaardigheid verbeur nie (Carnelley 2010:200). Almal het die reg op menswaardigheid
en in die praktyk gebeur dit dikwels dat die owerspelige partye betekenisvolle verhoudings
aanknoop en dat die owerspel die begin van ’n permanente verhouding en later selfs ’n
huwelikslewe saam is (Barrett 2014:320).
In Wiese bevind regter Du Plessis dat die derdeparty-egbreker ook nie op die gelykheidsbeginsel
kan steun nie, aangesien die konstitusionele hof in Volks v Robinson (2005 5 BCLR 446
(KH) par. 54) bevind het dat die regsonderskeid tussen getroude en ongetroude persone
grondwetlik regverdigbaar is. Die teenargument is egter dat indien die huwelik as instelling
beskerm moet word, waarom ’n interdik teen die derdeparty-egbreker om hom of haar te
verbied om owerspel te pleeg dan nie toelaatbaar is nie (RH par. 34; Carnelley 2010:199
(verwysings in vn. 140)), of waarom owerspel nie strafbaar is nie. Ek wil aan die hand doen
dat die situasie in Volks en Wiese/RH onderskeibaar is. In Volks het die hof besin oor die
finansiële gevolge van ’n huwelik versus die finansiële gevolge van ’n saamwoonverhouding.
In Wiese/RH was die geskilpunt die persoonlike seksuele keuse van die eggenoot wat betref
sy of haar liggaam.
Uit hoofde van die regverdigbaarheid van die verskil tussen getroude en ongetroude persone
is een van die hoofredes wat aangevoer word vir die behoud van die aksie weens owerspel
dat die huwelik as instelling hierdie besondere grondwetlike regsbeskerming geniet (Wiese
4 met verwysing na Dawood v Minister of Home Affairs (2000 3 SA 936 (KH) par. 30–7). Of
Dawood van toepassing is in hierdie scenario, is debatteerbaar, aangesien in hierdie saak
staatsinmenging in huweliksverhoudings in ’n immigrasieverband aandag geniet het (Barrett
2014:315). Regter du Plessis hamer in Wiese (6) op die feit dat in die huwelik die gades
vrywillig ooreengekom het om gedurende die huwelik seksueel eksklusief te verkeer en dat
owerspel direk teen daardie onderneming indruis. As teenargument voer appélregter Brand
in RH (parr. 33–4) aan dat hoewel die beskerming van die huwelik as instelling belangrik
is, die gebruik van hierdie aksie as ’n beskermingsmeganisme duidelik onsuksesvol is: die
beskerming van die huwelik kan slaag slegs indien beide gades bereid is om die huwelik te
onderhou. Die afskrikkingseffek van die aksie is onsuksesvol en die egskeidingsreg aanvaar
dat die oorsake vir die verbrokkeling van ’n huwelik meer kompleks is as net een aspek, soos
owerspel, wat meestal ’n simptoom van die verbrokkeling is en nie noodwendig die oorsaak
daarvan nie (sien ook Buttner v Buttner 2006 3 SA 23 (HHA) par. 31). Op grond hiervan kom
die hof in RH tot die gevolgtrekking dat die voortbestaan van die aksie uit pas met die moderne
egskeidingsreg is.
Die vraag kan egter gevra word of dit dan nie juis in onstuimige omstandighede, wanneer
die huwelik beskerming nodig het, is dat die gemeenskap verwag dat die reg die huwelik sal
beskerm nie. Andersins beteken dit dat die reg net gelukkige huwelike beskerm – huwelike
wat nie beskerming nodig het nie. Aan die ander kant: Is dit realisties dat die reg ’n huwelik of
’n huweliksverhouding beskerm? Hierdie vrae sluit aan by die tradisionele argument dat die
aksie weens owerspel gebaseer is op ’n sielkundige veronderstelling wat nie op feite berus
nie, naamlik dat dit onwaarskynlik is dat ’n persoon in ’n gelukkige huwelik owerspel sal pleeg
(Carnelley 2010:202; Church 1979:384). Labuschagne stel dit soos volg (1986:342):
Dit is myns insiens onverdedigbaar aangesien een mens nie moreel gesproke
’n reg op die gebruik van ’n ander se liggaam kan hê nie. Die basiese reg wat ’n
mens op sy eie individualiteit en op die gebruik van sy liggaam tot emosionele
selfverwesenliking het, word deur die aksie weens owerspel geskend. Dit is
nie die taak van die deliktereg om ’n huwelik in stand te hou nie. Persoonlike
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toegeneentheid (liefde) en respek vir mekaar is die fondamente waarop ’n
standhoudende huwelik gebou word en nie regsreëls nie.
Hiermee saam val die argument ten opsigte van die wyer regsetiese dilemma aangaande die
wenslike perke van die regulering van persoonlike seksuele moraliteit deur die reg (in hierdie
verband is die debatte oor o.m. pornografie en homoseksualiteit van toepassing).
Is die aksie teenstrydig met die partye se vryheid van assosiasie en vryheid van gewete,
godsdiens, denke, oortuigings en menings? Daar word aangevoer dat die aksie die reg van
volwassenes beperk om vrylik verhoudings aan te knoop met wie hulle wil, en dat dit derhalwe
ongrondwetlik is (Woolman 2008:44–51). In Wiese (11) verwerp die hof egter hierdie argument,
aangesien dit nie rekening hou met die gades se vrywillige oorspronklike huwelikskeuse nie,
naamlik om hulle liggame te gebruik volgens hulle eie oortuigings en keuse, en beskou die
aksie as ’n regverdige inperking van die regte van die individu. Hierdie bevinding in Wiese is
egter nou, by implikasie, deur die hoogste hof van appèl omvergewerp. Barratt (2014:319)
toon tereg aan dat die grondwetlike beskerming bepaal word deur die waarde wat deur die
reg aan die verhouding geheg word en nie noodwendig deur die waarde wat die partye
daaraan heg nie. Volgens die argument van die hof in Wiese is die huweliksbelofte bepalend
en die partye doen by implikasie afstand van verskeie toekomstige fundamentele regte en
vryhede nieteenstaande veranderende omstandighede. In RH is die de facto-situasie van die
partye bepalend en aanvaar die hof dat omstandighede, die moraliteit en by implikasie die
gemeenskapsverwagtinge verander het.
Alhoewel die howe moontlik nie altyd die verslapping van die gemeenskap se morele waardes
goedkeur nie, is die meer toegeeflike benadering jeens owerspel reeds in vroeëre sake
opgemerk (Daniels v Daniels; Mackay v Mackay 1958 1 SA 513 (A) 532; Van der Westhuizen
v Van der Westhuizen 1996 2 SA 850 (K) 852). Die veranderinge in die mores rakende
verhoudings, die huwelik en egskeidings word ook gesien in Van Jaarsveld (par. 3), deur die
erkenning van verskeie soorte huweliksvorme, met inbegrip van poligene gebruiklike huwelike,
die veranderinge ten opsigte van die geslagsgelykheidsbeginsel (Muller v Fink 1972 1 P.H.
B2) en die implementering van die skuldlose egskeidingsreg. Die vraag is derhalwe nie óf dit
verander het nie, maar in watter mate dit teenoor owerspel verander het. RH bevestig dat dit
wel verander het, in teenstelling met Wiese vroeër.
In RH bevind die hof dat die aksie afgeskaf behoort te word, aangesien die eis steeds die
oorblyfsels van die argaïese ontstaan bevat waar die een gade (die vrou) as die eiendom van
die ander (die man) as die houer van ’n soort pandreg oor haar liggaam beskou kan word
(RH par. 38). In Wiese voer die hof aan dat so ’n argument onlogies is, aangesien die aksie
ontwikkel het uit daardie oorspronklike bestaansbeginsels en volgens die huidige vorm en
inhoud beoordeel moet word (Wiese 12). Die kern bly egter dat die vrye keuse van partye aan
bande gelê word.
Nog ’n argument vir die afskaffing van die aksie is die anomalie wat geskep word deurdat ’n
aksie teen die derdeparty-egbreker beskikbaar is, maar nie teen die gade-egbreker nie. Regter
Brand verklaar in RH dat hierdie anomalie op onduidelike openbare regsbeleidsbeginsels berus,
aangesien die egbreker-gade die mees laakbare van die drie persone is (die spreekwoordelike
“vark in die verhaal”). Die egbreker-gade kan die moontlike inisieerder van die owerspel wees
en selfs, indien die huwelik gered word, voordeel uit die skadevergoedingseis trek indien so ’n
gade binne gemeenskap van goedere getroud is (RH par. 30). In Wiese (10) maak die hof in
teenstelling gewag van die beskikbare egskeidingsremedies teen daardie gade. In RH (par. 31)
wys die hof egter daarop dat alhoewel die onskuldige eggenoot egskeidingsremedies het en
potensieel ’n voordeel kan kry deur ’n verbeuring van voordele en/of ’n onderhoudsbevel,
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hierdie eise beperk is tot spesifieke omstandighede of onvanpas is indien ’n egskeiding nie op
die owerspel volg nie.
Neethling (2010a:109) wys daarop dat gades wat buite gemeenskap van goed getroud is, met
die uitsondering van ’n delikseis weens owerspel, stante matrimonio vrylik ’n aksie ex delicto
(inbegrepe die actio iniuriarum) teen die ander gade as dader of mededader mag instel. Hy
voer aan, met verwysing na Wiese, dat dit om openbarebeleidsredes nie vir die onskuldige
party gepas blyk te wees om ook ’n eis teen die gade te hê nie, aangesien daar reeds ’n eis
teen die derde party is. Sou die onskuldige party egter nie skei nie, voer Neethling aan, val
die openbarebeleidsredes weg en behoort die actio iniuriarum teen die gade tot sy of haar
beskikking te wees . Die redes wat hiervoor aangevoer word, is dat hoewel dit in die openbare
belang is om die gesinseenheid te beskerm (die una carno-beginsel), dit onrealisties en onlogies
is om die eis nie toe te staan nie, aangesien die harmonie tussen die gades waarskynlik meer
ontwrig sal word indien daar geen remedie vir die gewonde gevoelens is nie – veral in gevalle
waar daar geen ander remedie is nie. ’n Eis teen die ander gade sal as afskrikmiddel vir
toekomstige oortredings dien. Die onbeskikbaarheid van die delikseis tussen gades is volgens
Neethling onlogies en onregverdig in die lig van die feit dat kontraktuele aksies aanvaarbaar
is (Neethling 2010a:105–6). Hierdie argument het egter nog nie vastrapplek in die howe gekry
nie en beide gades wat binne en buite gemeenskap van goedere getroud is, het tans geen
delikseis op grond van owerspel teen die ander nie.
Die vraag moet egter gevra word of eise teen egbrekers werklik gaan oor die salwing van
gevoelens of oor iets anders, in die besonder die nut daarvan vir prokureurs in die praktyk. Die
fokus van die aksie behoort die gevoelens van die onskuldige gade te wees, maar die aksie in die
praktyk ontaard as ’n afpersmiddel of as ’n wapen by die skikking van egskeidingseise gemotiveer
deur weerwraak (Tennet 1952:96–7; Van Niekerk v Barnard 2004-10-22 saaknr. 3398/2003
(O) par. 56) en finansiële gewin, aangehelp deur ’n problematiese kwantumberekening wat nie
rasioneel bepaalbaar is nie (Barratt 2014:316; Carnelley 2010:202).
In RH (par. 40) bevind die hof ook dat die sosiale nadele van die aksie die positiewe aspekte
oortref en dat die voortbestaan van die aksie nie met die moderne begrip van die huwelik
ooreenstem nie, met verwysing na die blootstelling van die kinders aan onnodige publisiteit en
emosionele trauma, en die vernederende aard van die persoonlike getuienis. Alvorens finaliteit
oor die aangeleentheid bereik word, behoort daar ook, in die lig van die vryhede en reg op
gelykheid en waardigheid van die drie betrokke partye, oorweging daaraan geskenk te word
of die huidige beskikbare regsbeskermingsmeganismes voldoende is om hierdie negatiewe
gevolge te beperk.
5. Multikulturele gemeenskap
In Suid-Afrika is daar ’n verskeidenheid intieme verhoudings soortgelyk aan huwelike
ingevolge die Huwelikswet 25 van 1961: heteroseksuele of homoseksuele huwelike of
burgerlike verbintenisse ingevolge die Civil Union Act 17 van 2006; gebruiklike huwelike
ingevolge of buite die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike 120 van 1998; juridies
onerkende godsdienstige huwelike ingevolge die Joodse, Hindoe- en Moslem-gelowe, asook
permanente gevestigde saamwoonverhoudings. In almal behalwe die laaste groep is daar ’n
moontlikheid van ’n huwelik, tog is die beskikbaarheid van die aksie beperk tot persone wat
die weg van die Huwelikswet en die Civil Union Act volg.
Die owerspel-aksie is van toepassing op burgerlike verbintenisse ingevolge die Civil Union Act.
Artikel 13 van dié wet bepaal dat al die regsgevolge van ’n sivielregtelike huwelik ingevolge die
Huwelikswet ook, binne verband, van toepassing sal wees op wettige gebruiklike verbintenisse.
Wat gebruiklike huwelike betref, is daar nie ’n soortgelyke artikel ingesluit nie. Clark (2011:A3)
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beweer dat “[e]xclusivity is not a universal characteristic of [such a] marriage; it is a special
characteristic of Western civil law and the Anglo-American common law marriage”. Weens die
moontlike poligene aard van ’n gebruiklike huwelik is die owerspel-aksie ongekend in hierdie
huwelike (Bennett (1994:129)). Slegs indien die huwelik volgens die Huwelikswet voltrek is, is
’n owerspel-eis moontlik (Labuschagne 1986:338;Mwanda v Simeyile 1926 5 NAC 7, 8; Nazo
v Lubisi 1946 NAC (K and O) 18). Omdat die reg nie godsdienstige huwelike erken nie, val die
gevolge van owerspel soos deur die toepaslike godsdiens bepaal buite die toepassingsveld
van die aksie.
Wat die samelewing se houding aangaande die huwelik versus permanente saamleefverhoudings
betref, is daar twee verslae van Statistiek Suid-Afrika. Die eerste verslag (2013:65) maak
geen onderskeid tussen huishoudings waar die hoof van die huishouding getroud is ingevolge
die Huwelikswet en ander huwelike of permanente saamwoonverhoudings nie. Dit dui daarop
dat huwelike ingevolge die Huwelikswet per se nie noodwendig meer die hoeksteen van
huishoudings in die land is nie.

Hierdie gevolgtrekking word ondersteun deur die verslag van Statistiek Suid-Afrika (2014:22,
29, 33, 37) wat die aantal huwelike wat van 2003 tot 2012 voltrek is, so aandui:
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Jaar

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Siviele
huwelike:
Huwelikswet
178 689
176 521
180 657
184 860
183 030
186 522
171 989
170 826
167 264
161 112

Burgerlike
verbintenisse:
Civil Union Act
80
732
760
888
867
987

Gebruiklike huwelike:
Wet op Erkenning van
Gebruiklike Huwelike
17 283
20 301
19 252
14 039
20 259
16 003
13 506
9 996
5 084
4 555

Godsdienstige
huwelike

Nie beskikbaar
nie

Nieteenstaande die bevolkingsgroei van ongeveer 42 miljoen in 2001 tot 52 miljoen in 2012
volgens die Wêreldbank (2015) neem die aantal huwelike (met inbegrip van burgerlike
verbintenisse) van 203 369 in 2007 geleidelik af tot 166 654 in 2012. Daar is logieserwys dus
’n kleiner persentasie van die bevolking wat in die huwelik tree.
Hoe dit ook al sy, die verbrokkeling van enige verhouding, hetsy binne of buite die Huwelikswet
voltrek, veroorsaak pyn en hartseer. Al hierdie permanente verhoudings en huwelike, hetsy
erken deur ons reg of nie, het ’n soortgelyke consortium omnis vitae. Daar is egter geen
oortuigende rede waarom een groep anders as ’n ander behandel moet word in ’n grondwetlike
bestel waar gelykheid en menswaardigheid van almal deel van die norme is nie.
6. Gevolgtrekking
Hierdie bespreking het na aanleiding van die RH-uitspraak ontstaan. Hoewel daar met die
uiteindelike gevolgtrekking van appèlregter Brand saamgestem word dat die eis teen die
derdeparty-egbrekers afgeskaf behoort te word (sien ook Neethling en Potgieter 2015:385–6),
is die hantering van die probleem deur die hof gebrekkig en betreurenswaardig. Voor
die uitspraak was die gemeenregtelike beginsels duidelik ontwikkel. Hoewel daar twee
teenoorgestelde standpunte was, was daar regsekerheid. Die hoëhofuitspraak in Wiese, wat
volgens grondwetlike beginsels die aksie ondersteun het, is deur die hoogste hof van appèl in
RH ter syde gestel sonder om enige grondwetlike norme en beginsels in ag te neem waar daar
duidelike grondwetlike aspekte ter sprake is en boonop deur artikel 39(2) van die Grondwet
genoop word.
Hierdie oorsig (en die gebrek aan leiding deur die hof met betrekking tot die sogenaamde
suster-eise) werk verdere onsekerheid in die hand. Soos aangedui, is die regsetiese probleme
met betrekking owerspel kompleks – veral in die multihuwelik/saamleefverhouding in die SuidAfrikaanse situasie – en verdien dit deurdagte ondersoek deur óf die hoogste hof van appèl óf
die konstitusionele hof. ’n Blote aanname dat die Suid-Afrikaanse regstelsel die meerderheid
Westerse regsoplossings moet aanvaar, is nie ’n voldoende argument binne ’n Afrikaïese
en multikulturele verband nie. ’n Spesifieke opweging van die regte en belange van al die
partye, ook dié van die owerspelige, behoort deur die hof oorweeg te word met ’n duidelike
gevolgtrekking aangaande die beperkinge van regte in die lig van die beginsels soos vervat in
die Grondwet en die huidige gemeenskapsbelange. Dit is duidelik dat ’n meer genuanseerde
benadering in die opweging van die belange en regte deur ’n hof in die toekoms gewens is –
veral in die Suid-Afrikaanse multikulturele samelewing.
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Ek is van mening dat die uitslag dieselfde sal wees as in die RH-uitspraak en kan maar net
met Tennet (1952:96) saamstem:
[The] action for damages for adultery … is utterly repugnant to modern ideas.
… [I]t is wrong that the time of the courts should be taken up in attempting to
assess marital fidelity in terms of money.
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skeiding van magte?
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Opsomming
Die basiese-struktuur-leerstuk is in 1973 deur die hoogste hof van Indië ontwikkel in ’n poging
om die misbruik van grondwetwysigings deur die dominante regerende party te voorkom. Die
leerstuk bepaal dat, ten spyte daarvan dat die formele en prosedurele vereistes vir wysiging
nagekom is, ’n wysiging ongrondwetlik sal wees indien dit die basiese struktuur van die
Grondwet skend, negeer of vervang. Sedertdien het hierdie leerstuk ’n deurslaggewende rol
gespeel in die beskerming van Indië se grondwetlike demokrasie en dit vind vandag ook
aanwending in verskeie ander jurisdiksies. Of die leerstuk op dieselfde wyse in die SuidAfrikaanse grondwetlike reg toepassing kan vind, is by geleentheid deur die konstitusionele
hof oorweeg, maar geen finale beslissing bestaan in hierdie verband nie. Terwyl skrywers soos
Samuel Issacharoff en Sujit Choudhry die oorname van die leerstuk in Suid-Afrika bepleit, is
ander, soos Theunis Roux, nie so optimisties oor die moontlikheid van so ’n ontwikkeling nie.
Sentraal tot die debat is die vraag of die leerstuk sal inbreuk maak op die skeiding van magte
tussen die regsprekende gesag en die wetgewende gesag, aangesien dit aan die hof as ’n
niedemokraties verkose instelling die mag gee om wysigings deur die demokraties verkose
wetgewer te verwerp.
Hierdie artikel oorweeg die potensiële oorname van die leerstuk in Suid-Afrika met verwysing
na die wisselwerking tussen die leerstuk en die skeiding van magte. Die rol van die leerstuk
in Indië word ondersoek om te bepaal hoe die hoogste hof aldaar te werk gegaan het om die
leerstuk met die skeiding van magte te versoen. Daar word dan regsvergelykend gewys op
die tekstuele en kontekstuele verskille wat die oorname van die leerstuk in Suid-Afrika se
grondwetlike reg bemoeilik, en meer spesifiek, die wyse waarop die Suid-Afrikaanse model
van die skeiding van magte so ’n oorname weerstaan. Voorts sal die akademiese debat tussen
Issacharoff en Roux oor die leerstuk krities ondersoek word.
Trefwoorde: basiese-struktuur-leerstuk; demokrasie; Grondwet; Indië; konstitusionele hof;
skeiding van magte; staatsreg
Abstract
The basic structure doctrine: a basis for application in South Africa, or a violation of the
separation of powers?
The basic structure doctrine was first introduced in 1973 by the Indian supreme court in an
attempt to prohibit the dominant Congress Party from abusing its power to amend the Indian
Constitution. The doctrine determines that an amendment is unconstitutional if it infringes,

347

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

negates or substitutes the basic structure of the Constitution, regardless of whether all the
formal and procedural requirements for the amendment are met. In Kesavananda Bharti v
Union of India (1973) 4 SCC 225 (India)the supreme court found that the word “amendment”
does not entail the destruction of the fundamental characteristics of the Constitution, as they
form part of an unamendable basic structure. The court also questioned whether amendments
necessarily reflect the wishes of the electorate, as it is relatively easy to amend the Indian
Constitution, leaving it vulnerable to abuse by a dominant party. What constitutes the “basic
structure” of the Constitution became clear over time, as the doctrine was used in subsequent
cases. However, in the Kesavanandacase the court had already identified the power of judicial
review, democracy, federalism, the separation of powers, the secular character of the state
and certain fundamental rights such as freedom and equality as part of the basic structure
doctrine.
The doctrine has elicited criticism, primarily as an infringement of the separation of powers
between the judiciary and the legislature. By way of the basic structure doctrine, courts, as
non-democratically elected bodies, are able to overrule a decision made by the democratically
elected legislature. This is quite unconventional, as the Indian Constitution envisions a strict
separation of powers between the legislature, the judiciary and the executive, comparable
to the American system. Academics have, however, argued that the non-democratically
elected Indian supreme court has replaced the doctrine of a separation of powers with a
form of judicial supremacy – emphasising the role of the judiciary as the final protector of the
Constitution. Traditionally, courts must, by way of checks and balances, ensure that the other
spheres of government act in accordance with their functions and the Constitution. Indian
courts have interpreted this duty very widely, arguing that there is no real difference between
judicial review of normal legislation and judicial review of a constitutional amendment, as both
these actions are aimed at the protection of the Constitution and the democratic state. In this
sense, courts are only performing their traditional role, with the basic structure doctrine acting
merely as a manifestation of the checks and balances that are central to India’s interpretation
of the separation of powers.
Thus far this approach to the separation of powers has worked well in the Indian context,
mainly as a result of an overwhelming public perception that the Indian legislature is ineffective,
unstable and corrupt. In contrast, the judiciary is regarded as the only legitimate sphere of
government and the guardian of the public’s fundamental rights. The question has long been
debated whether the basic structure doctrine can be applied in the South African context,
and while it has been considered by the constitutional court, no final decision has been taken
in this regard. In Premier, KwaZulu-Natal v President of the RSA 1996 1 SA 769 (CC) and
Executive Council, Western Cape Legislature v President of the Republic of South Africa 1995
4 SA 877 (CC), the court referred to the doctrine, hinting at the possible application in South
Africa. In UDM v President of the RSA 2003 1 SA 495 (CC) the constitutional court, however,
was unwilling to consider the basic structure doctrine, stating that an amendment passed in
accordance with the formal and procedural requirements form part of the Constitution and
cannot be challenged as an infringement of its basic structure. But these statements are
obiter as the legislation in question was not regarded as a threat to the basic structure of the
Constitution.
In this article it is suggested that there are certain textual and contextual differences between
South Africa and India that hinder the application of the doctrine in South African law. From
the outset it is important to note that it is much easier to amend the Indian Constitution than
our Constitution. While the Indian Constitution can be amended by a simple majority, a much
higher procedural threshold is set by the South African Constitution. The Indian Constitution
is thus much more vulnerable to abuse by the legislature, justifying the judiciary’s legitimate
concern in protecting the fundamental values and structure of the Constitution. Secondly,
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the text of the South African Constitution allows for the amendment of even the founding
provisions in section 1. This section is regarded as a surrogate for the basic structure doctrine
as it contains most of the values that would form part of such a doctrine in South Africa.
The fact that the constitutional assembly envisioned the amendment of section 1, and the
decision was accepted by the constitutional court in Certification of the Amended Text of the
Constitution of the Republic of South Africa, 1996 1997 2 SA 97 (CC) (the Second Certification
judgment), indicates that it was never the intention that the basic structure of the Constitution
be fully entrenched.
Thirdly, the South African judiciary do not have as liberal an interpretation of the separation of
powers as their Indian counterpart. While the constitutional court in Ex parte Chairperson of the
Constitutional Assembly of the Republic of South Africa: in re Certification of the Constitution
of the Republic of South Africa 1996 4 SA 744 (CC) (the First Certification judgment) made it
clear that there is no absolute separation between the different spheres of government, the
model of separation of powers that has developed under the Constitution has always seen the
judiciary acting very mindful of the unique roles and functions entrusted to the other spheres
of government. Whereas the Indian courts are quick to intervene in the legislative process and
even policy matters, the South African constitutional court has refrained from such an activist
role. Roux (2014:27) refers to the South African constitutional court as a “constrained court”
that attempts to justify their decisions with the text of the Constitution in order to protect their
institutional independence. This is indicative of a very formalist legal culture and a conservative
approach to the separation of powers. Unlike the Indian supreme court, the South African
constitutional court will attempt to justify the application of the basic structure doctrine through
the text of the Constitution – an unlikely development in light of the fact that the Constitution
itself allows for the amendment of the entire Constitution.
Roux (2014:23) suggests an alternative approach for the constitutional court in protecting the
basic structure of the Constitution. He argues that the court must progressively strengthen its
institutional role by shifting the borders of its traditional functions. Over time a legal culture
will develop that is justified by the text of the Constitution and strong enough to withstand a
challenge to the basic structure of the Constitution.
This argument is convincing in the sense that it is sensitive to the context within which courts
function in different jurisdictions and states. It also has the effect of ensuring that the legal
culture that does develop as a result of this process does not constitute a sudden departure
from the existing legal culture. The problem is, however, that this approach takes time to
develop and there is no guarantee that the development will be consistent enough to ensure
that the court will be able to withstand an attack on the Constitution. It also makes no provision
for a sudden attack on the basic structure of the Constitution. In this instance South Africa,
much like the Indian supreme court, might be forced to accept the basic structure doctrine in
order to protect the supremacy of the Constitution. Should such a decision be made, it would
mean a significant departure from the existing South African model of separation of powers
that may very well infringe on the delicate balance the constitutional court has tried to establish
between the different spheres of government.
Keywords: basic structure doctrine; constitution; constitutional court; democracy; India;
separation of powers
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1. Inleiding
Die basiese-struktuur-leerstuk is in 1973 deur die hoogste hof van Indië ontwikkel as ’n
skild teen die misbruik van grondwetwysigings om niedemokratiese uitkomste te bereik.
Ingevolge die leerstuk het die Grondwet van Indië ’n basiese struktuur wat onwysigbaar is,
ten spyte daarvan dat die formele en prosedurele vereistes vir wysiging nagekom is.1 Die mag
om die Grondwet te wysig is gevolglik beperk tot wysigings wat nie die basiese beginsels
waarop die Grondwet gebaseer is, negeer, skend of substitueer nie, maar verseker dat die
identiteit van die Grondwet substantief behoue bly.2 Dit is gevolglik moontlik vir howe om,
as niedemokratiesverkose instellings, die parlement se wysigings te hersien om te verseker
dat die integriteit van grondwetlike demokrasie behoue bly. Die vraag of die leerstuk op
soortgelyke wyse in Suid-Afrikaanse grondwetlike reg aangewend kan word, is by verskeie
geleenthede deur die konstitusionele hof oorweeg, maar ’n finale beslissing ontbreek steeds
in hierdie verband.
Hierdie artikel ondersoek die moontlike toepassing van die leerstuk in Suid-Afrika en meer
spesifiek die wisselwerking daarvan met die skeiding van magte. Eerstens sal ’n oorsig gegee
word van die ontstaan van die leerstuk en die rol daarvan in die Indiese regstelsel, waarna die
Suid-Afrikaanse konstitusionele hof se hantering daarvan en die vooruitsigte vir die toepassing
in Suid-Afrika ondersoek sal word. Die onlangse akademiese debat tussen Samuel Issacharoff
en Theunis Roux oor die oorname van die leerstuk sal ook onder die loep geneem word om
te bepaal watter bydrae dit lewer tot die dialoog in die geheel. Daar sal geargumenteer word
dat dit uitdagend sou wees om die toepassing van die leerstuk te regverdig, gegewe die teks
van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 en die betreklik tradisionele model
van die skeiding van magte wat deur die regsprekende gesag in vergelyking met sy Indiese
eweknie ontwikkel is.
2. Basiese-struktuur-leerstuk in Indië
2.1 Historiese agtergrond van die basiese-struktuur-leerstuk
Die ontwikkeling van die basiese-struktuur-leerstuk en die prominente rol wat die hoogste hof
in die Indiese politieke, sosiale en maatskaplike landskap vervul, moet verstaan word teen
die agtergrond van die land se stormagtige geskiedenis. Die magte van die regsprekende
gesag in die Indiese Grondwet is vergelykbaar met die beperkte magte van die Amerikaanse
Supreme Court.3 ’n Duidelike skeiding van magte tussen die wetgewende, uitvoerende en
regsprekende gesag word in die Grondwet uiteengesit, met elke sfeer van die regering wat
’n uitdruklik omskrewe rol vertolk. Robinson4 voer egter aan dat, ten spyte van die beperkte
rol wat die Grondwet vir die regsprekende gesag daarstel, politieke, sosiale en institusionele
uitdagings gelei het tot ’n radikale hervorming en herinterpretasie van die rol van die regbank
in Indië. Die ontwikkeling van die basiese-struktuur-leerstuk is ’n sentrale element van hierdie
proses en illustreer hoe die regsprekende gesag nie die leerstuk van die skeiding van magte
in ’n rigiede sin vertolk nie.5
Indië se basiese-struktuur-leerstuk het, ironies genoeg, nie ontwikkel uit vrees vir die misbruik
van grondwetwysigings nie, maar in reaksie op ’n geskil tussen die hoogste hof van Indië en
die Indiese parlement oor grondhervorming en eiendomsreg.6 In 1951 is die Grondwet gewysig
om artikel 31A en 31B in te voeg. Artikel 31A het bepaal dat die verkryging van eiendom deur
die staat nie aangeveg kon word onder die reg op eiendom, gelykheid of vryheid van spraak
nie. Op sy beurt het artikel 31B voorsiening gemaak vir die skep van die sogenaamde Ninth
Schedule, wat ’n lys wette bevat wat teen geregtelike hersiening beskerm is. In 1967 het
die hoogste hof in Golak Nath v State of Punjab7 die wysigings nietig verklaar, omdat die
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fundamentele regte in die Grondwet ’n transedentale posisie beklee en buite bereik van die
parlement moet wees. Openbare teenkanting teen die Golak-uitspraak is effektief deur Indira
Gandhi se Congress Party aangewend om ’n tweederde-meerderheid in die 1971 nasionale
verkiesing te behaal.8Die nuutverkose regering het onmiddellik die Twenty-fourth Amendment
Act 1971 aangeneem wat bepaal het dat wysigings wel op die fundamentele regte toegepas
kan word en dat die parlement die mag het om enige sodanige wysiging aan te bring.9
Dit was ’n direkte aanval op die hoogste hof van Indië wat in 1973 op die spits gedryf is met die
formulering van die basiese-struktuur-leerstuk in Kesavananda Bharti v Union of India.10 Die
hoogste hof verwerp die uitspraak in Golaken die meerderheid bevind dat die fundamentele
regte wel gewysig mag word. Dié regte beperk egter die wysigingsmagte wat in artikel 368
van die Grondwet aan die parlement toegeken is tot wysigings wat nie die basiese struktuur
van die Grondwet skend nie.11 Die hof bepaal dat die skrywers van die Grondwet nooit die
bedoeling gehad het dat die woord “wysiging” die vermoë moet insluit om die fundamentele
eienskappe van die Grondwet te vernietig nie.12 Voorts wys hy daarop dat die voorwoord
van die Grondwet ten doel het om Indië en sy mense se ware wil te weerspieël en daarom
onwysigbaar is.13 Laastens bevraagteken die hof in watter mate latere grondwetlike wysigings
die ware wil van die mense kan weerspieël, gegewe dat wysigings in Indië prosedureel
makliker geskied as in ander grondwetlike demokrasieë.14 Wat presies met “basiese struktuur
van die Grondwet” bedoel word, sou met verloop van tyd duideliker raak soos wat die leerstuk
in verdere sake toegepas is. In Kesavananda het die hof egter reeds geregtelike hersiening,
demokrasie, federalisme, die sekulêre karakter van die staat, die skeiding van magte en sekere
fundamentele regte, soos vryheid en gelykheid, as behorende tot die leerstuk geïdentifiseer.
Die skep van die leerstuk is beskou as ’n definiërende oomblik vir die onafhanklikheid van
die regsprekende gesag, wat onder sterk politieke druk in ’n dominante-party-staat die
oppermagtigheid van die Grondwet gehandhaaf het.15Sedert die Kesavananda-uitspraak het
die hoogste hof onder die vaandel van die leerstuk verskeie wysigings van die Grondwet
ongeldig verklaar. In Indira Nehru Gandhi v Raj Narain16 is dit uitgebrei na die verkiesingsproses
en in Minerva Mills v Union of India17 is die leerstuk aangewend om wysigings wat gepoog
het om die hof se hersieningsmag in te perk, nietig te verklaar. Ook in I.R. Coelho v State
of TN18 het die hof bevind dat die kontroversiële Ninth Schedule wel geregtelik hersien kan
word omdat al die fundamentele regte deel vorm van die leerstuk.19 In die mees onlangse
toepassing daarvan is die National Tax Tribunal Act, 2005 in Madras Bar Association v Union of
India20ongrondwetlik verklaar aangesien dit die skeiding van magte ondermyn deur geregtelike
funksies aan tribunale te verleen wat eksklusief by die regsprekende gesag berus. Hoewel dit
dus duidelik is dat die leerstuk ’n aktiewe deel van Indië se grondwetlike litigasie vorm, word
dit met groot omsigtigheid aangewend en vind dit meestal toepassing in sake waar wysigings
die skeiding van magte, die opperheerskappy van die reg, gelykheid of die onafhanklikheid
van die regstelsel ondermyn.21 Die gevolg is dat die Indiese Grondwet as’t ware “verskans”
word teen wysigings deur politieke meerderhede, met die hof wat as die beskermheer van die
grondwetlike bestel optree.22Hoewel daar reeds vlugtig daarna verwys is, is dit belangrik om
die presiese rol van die leerstuk in die Indiese regstelsel te bepaal en veral die wisselwerking
met die skeiding van magte te ondersoek. Dit sal insig bied oor die voor- en nadele van die
leerstuk en die agtergrond skep vir die ondersoek na ’n moontlike toepassing daarvan in die
Suid-Afrikaanse regstelsel.
2.2 Rol van die leerstuk in die Indiese regstelsel en skeiding van magte
Soos reeds genoem, speel die regsprekende gesag ’n baie aktivistiese rol in Indië. Benewens
die howe se regsprekende funksie is dit nie ongewoon vir die howe om aktief betrokke te raak
by sowel die vorming van beleid as die bestuur van die land nie, en uitsprake het dikwels
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betrekking op aangeleenthede wat tradisioneel vir die uitvoerende en wetgewende gesag
gereserveer is.23 Mehta24 argumenteer dat demokraties onverkose regters in Indië effektief
die idee van die skeiding van magte tussen die sfere van regering vervang het deur ’n vrye
aanspraak op die oppermagtigheid van die regbank. Hierdie uitgebreide rol kan aan verskeie
faktore toegeskryf word, waarvan die geskiedenis van die land slegs een is. Vandag is dit
grootliks te danke aan die oorweldigende publieke persepsie dat die ander sfere van regering
oneffektief, onstabiel en korrup is.25 Daarteenoor geniet die regsprekende gesag ’n hoë vlak
van legitimiteit onder die publiek as die finale beskermer van fundamentele regte.
Singh en Vijay26 voer aan dat Indië eerder ’n skeiding van funksies volg, terwyl die beginsel
van wigte en teenwigte as die belangrikste element van hierdie skeiding beskou word.
Tradisioneel is dit die rol van die howe om in ’n moderne demokrasie die reg te interpreteer,
die Grondwet te beskerm en te verseker dat die verskillende sfere van die regering nie hul
onderskeie bevoegdhede oorskry nie.27 In die lig hiervan argumenteer die Indiese regbank dat
daar nie werklik ’n verskil is tussen geregtelike hersiening van die grondwetlikheid van gewone
wetgewing en die hersiening van ’n grondwetwysiging nie.28 In beide gevalle is hersiening
daarop gemik om die Grondwet en demokrasie te beskerm, met die gevolg dat die hof sy
tradisionele funksie vervul.29 Dit is teen hierdie agtergrond dat die basiese-struktuur-leerstuk
verstaan moet word. Die besluit deur die hof om ’n prosedureel korrekte grondwetlike wysiging
as ongeldig te verklaar, is, teen die uitgebreide rol van die regsprekende gesag beskou, bloot
’n manifestasie van die wigte en teenwigte wat sentraal tot Indië se interpretasie van die
skeiding van magte is.
Die aanwending van die leerstuk het voor- en nadele. Devenish30 wys daarop dat die besluit
om ’n Grondwet te wysig nie eksklusief op regsbeginsels gebaseer is nie, maar ook op
oorwegings van realpolitiek. Dit maak van die leerstuk ’n buigsame instrument wat deur die
howe aangewend kan word om wysigings vir suiwer politieke gewin te voorkom.31Sodoende
word die heersende politieke situasie in ag geneem om ook ondersoek in te stel na die
substantiewe redes vir die wysigings. Dit skep meer genuanseerde regspraak wat aktief poog
om die waardes onderliggend aan grondwetlike demokrasie te beskerm. Die leerstuk het juis in
die Indiese konteks ontstaan as ’n reaksie op politieke inmengery in die regstelsel, en in lande
wat sedertdien die leerstuk aangeneem het, is hierdie tendens dikwels te bespeur. Die hof in
Colombia het byvoorbeeld in 2009 ’n grondwetswysiging wat ten doel gehad het om Alvaro
Uribe se presidensiële termyn te verleng, ongrondwetlik verklaar ten spyte van oorweldigende
politieke en populêre druk om aan hom ’n derde termyn te verleen. Die hof het bevind dat
hierdie tipe politieke optrede ’n bedreiging vir die demokratiese waardes onderliggend aan die
grondwetlike bestel inhou en die basiese struktuur van die Grondwet skend.32
Daarteenoor is die primêre argument dat die leerstuk niedemokraties is omdat dit die howe,
as ’n niedemokratiesverkose instelling, toelaat om die wil van die parlement te negeer. Die
parlement verteenwoordig die meerderheidskiesers en die aanname is dat ’n wysiging die wil
van dié kiesers weerspieël.33 Enige inmenging deur die howe sal dus die skeiding van magte
skend. Soos reeds vermeld, het die Indiese howe hierdie probleem oorkom deur eenvoudig
’n wye interpretasie te heg aan die rol wat hulle, as beskermers van die Grondwet, vervul.
Die aanname dat die parlement die wil van die massas weerspieël, is ook net versoenbaar
met ’n argaïese idee van verteenwoordigende demokrasie. Waar die wysigingsproses nie
voorsiening maak vir die deelname van die kiesers in die vorm van referendums of openbare
verhore nie, is wysigings bloot gebaseer op verteenwoordiging, ’n afgewaterde vorm van
demokrasie wat geen versekering bied dat die wil van die meerderheid gedien word nie.
Daar word ook geargumenteer dat ’n grondwet ’n dinamiese instrument moet wees wat tred
moet hou met veranderende waardes en werklikhede.34 Die basiese-struktuur-leerstuk het
die potensiaal om nodige politieke en sosiale vooruitgang te beperk en regte wat deur een
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generasie as fundamenteel beskou is, kan deur ’n volgende as ’n onnodige beperking geag
word.35 Die gevaar is dat die howe ook legitieme wysigings ongeldig kan verklaar en daardeur
nodige transformasie belemmer. Dit gee ook aan howe ’n basies onhersienbare mag om die
inhoud van grondwetlike waardes te bepaal, terwyl sodanige waardes dikwels buigsaam en
vatbaar vir interpretasie is.36 Die bespreking van Indië skep ’n milieu vir ’n ondersoek na die
aanwending van die leerstuk in die Suid-Afrikaanse konteks.
3. Die basiese-struktuur-leerstuk in Suid-Afrika
3.1 Suid-Afrika en Indië in regsvergelykende perspektief
Twee belangrike verskille tussen Suid-Afrika en Indië moet uit die staanspoor duidelik gemaak
word vir doeleindes van ’n bespreking van die leerstuk. Eerstens is dit aansienlik makliker
om die Indiese Grondwet te wysig as die Grondwet van Suid-Afrika.37 Ingevolge artikel 368
van die Indiese Grondwet word daar bloot ’n meerderheid in beide kamers van die parlement
vereis en hoef slegs twee derdes van die lede teenwoordig te wees. Daarteenoor verskans
artikel 74(1)38 van die Suid-Afrikaanse Grondwet beide homself en die stigtingsbepalings wat
in artikel 1 vervat is. Dit vereis dat enige wysiging van hierdie twee artikels moet geskied by
wyse van ’n wetsontwerp wat deur minstens 75% van die Nasionale Vergadering en ses van
die nege provinsies in die Nasionale Raad van Provinsies goedgekeur is. Tesame hiermee
kan die handves van regte slegs gewysig word deur ’n wetsontwerp wat deur minstens twee
derdes van die Nasionale Vergadering en ses van die nege provinsies ondersteun word. Ander
wysigings van die Grondwet vereis ook ’n twee-derdes-meerderheid met betrokkenheid van
die Nasionale Raad van Provinsies indien dit die provinsies raak.39 Soos later sal blyk, kan
hierdie onderskeid ’n rol speel by die aanvaarding van die basiese-struktuur-leerstuk in die
Suid-Afrikaanse reg.
Tweedens is dit belangrik om te besef dat die Suid-Afrikaanse howe nie so ’n liberale interpretasie
van die skeiding van magte volg as wat in Indië voorgestaan word nie. Die konstitusionele hof
het dit in Ex parte Chairperson of the Constitutional Assembly of the Republic of South Africa:
in re Certification of the Constitution of the Republic of South Africa40 duidelik gemaak dat daar
geen universele model vir die skeiding van magte bestaan nie en dat ’n absolute skeiding
tussen die verskillende sfere van regering so te sê onmoontlik is. Regter Ackermann wys
in De Lange v Smuts41 daarop dat howe met verloop van tyd ’n model van die skeiding van
magte sal ontwikkel wat uniek tot die Suid-Afrikaanse konteks is en die regeringstelsel wat in
die Grondwet voorsien is, sal weerspieël. Dit vereis ’n delikate balans tussen die behoefte om
aan die een kant die regering te beheer deur die skeiding van magte gepaardgaande met die
afdwing van wigte en teenwigte, en aan die ander kant te voorkom dat die regering se magte
in so ’n mate beperk is dat daar nie spoedig in die openbare belang opgetree kan word nie.42
’n Oorsig van konstitusionele regspraak maak dit duidelik dat die model wat in Suid-Afrika
ontwikkel het, baie agting toon vir die besondere funksionele rol wat deur elke sfeer van
die regering vertolk word en nie so ’n geredelike skending van die tradisionele skeiding van
magte voorsien soos in die Indiese konteks nie.43 In Doctors for Life International v Speaker
of the National Assembly44sê die konstitusionele hof dat die skeiding van magte vereis dat die
ander sfere van die regering nie inmeng in parlementêre prosedures nie, tensy die Grondwet
daarvoor voorsiening maak. Die hof wys daarop dat die Grondwet die opperste reg is en dat
die parlement binne die beperkings van die Grondwet moet optree.45 In Indië is dit egter nie
ongewoon vir die regsprekende gesag om in te meng by die funksies van die ander sfere
van die regering en selfs daardie funksies oor te neem nie. Een van die beste voorbeelde in
hierdie verband is die uitspraak in Vishaka v State of Rajathan,46 waar die hoogste hof in 1997
noodgedwonge riglyne moes neerlê om vroue teen seksuele teistering by die werk te beskerm.
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Ten spyte daarvan dat Indië die Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women geratifiseer het, het die wetgewer aanvanklik geen poging aangewend om
wetgewing te promulgeer wat die probleem aanspreek nie. Die gevolg is dat hierdie saak
vir meer as ’n dekade ’n kwasiwetgewende funksie vervul het. Dit was eers in 2013, met die
promulgering van die Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition
and Redressal) Act, dat die wetgewer gevolg gegee het aan die Vishaka-uitspraak. Hierdie
wet is egter in ’n groot mate ’n kodifisering van die riglyne in die uitspraak en op ironiese wyse
bly die regsprekende gesag se invloed ’n integrale deel van die wetgewende proses.
Die rasionaliteitstandaard wat in Pharmaceutical Manufacturers Association of South Africa:
In re President of the RSA47geformuleer is vir die uitoefening van publieke mag, illustreer
ook Suid-Afrika se tradisionele benadering tot die skeiding van magte. Al wat vereis word,
is dat optrede rasioneel moet wees en dat die hof nie sy opinie mag substitueer vir dié van
die instelling waarin die mag gesetel is nie.48 Die howe is gevolglik versigtig om in te meng in
beleids- of politieke aangeleenthede, aangesien dit tradisioneel binne die ander twee sfere
van die regering val. In die gevalle waar die hofsake wel oor hierdie kwessies handel, is die
hof geneig om die rasionaliteitstoets toe te pas met verwysing na die belang van die skeiding
van magte as ’n sentrale grondwetlike beginsel. Uitsprake soos Affordable Medicines Trust
v Minister of Health,49 Democratic Alliance v President of the Republic of South Africa50 en
National Treasury v Opposition to Urban Tolling Alliance51 is slegs enkele voorbeelde wat
hierdie benadering illustreer.
Die toepassing van redelikheidshersiening in die konteks van sosio-ekonomiese regte52 toon
ook hierdie agting vir die skeiding van magte. Dit is ’n strenger standaard as rasionaliteit
en by redelikheidshersiening moet daar nie ondersoek ingestel word daarna of daar beter
maniere was om die reg te verwesenlik nie, maar eerder of die meganisme wat wel gekies is,
redelik in staat is om uitvoering aan die sosio-ekonomiese reg te gee.53 Die verwerping van ’n
sogenaamde “minimum core obligation” in die konteks van sosio-ekonomiese regte54 en die
konstitusionele hof se klem op die institusionele gebreke van die regsprekende gesag by die
beoordeling van aangeleenthede met ’n sosiale of ekonomiese dimensie55 illustreer iets van
die beperkte en gefokuste rol wat die Grondwet vir die hof voorsien.56 Op hierdie wyse word
die skeiding van magte gerespekteer en laat die howe toe dat die wetgewende en uitvoerende
gesag ’n hoë vlak van diskresie geniet met betrekking tot die funksies wat tradisioneel binne
hul bevoegdheid val.
So het die konstitusionele hof in Mazibuko v City of Johannesburg57 geweier om ’n minimum
hoeveelheid water per persoon per dag vas te stel, aangesien die hof nie oor die bevoegdheid
beskik om te bepaal watter stappe die regering moet doen om uitvoering aan die sosioekonomiese regte in die Grondwet te gee nie. In teenstelling hiermee het die hoogste hof van
Indië in ’n soortgelyke uitspraak beslis dat die regering daagliks minstens 300 kalorieë aan
kinders in staatskole moet verskaf.58 Dit blyk dus dat die Suid-Afrikaanse regstelsel, anders as
sy Indiese eweknie, nie so gewillig is om die tradisionele skeiding van magte te minag nie en
daarom ’n model ontwikkel het wat meer konserwatief daar uitsien.59 Dit sal later duidelik word
hoe hierdie model die toepassing van die basiese-struktuur-leerstuk kan belemmer.
3.2 Die basiese-struktuur-leerstuk in die konstitusionele hof
Die konstitusionele hof se hantering van die basiese-struktuur-leerstuk was tot op hede
teenstrydig en gefragmenteerd, en soos reeds genoem, is die leerstuk nóg uitdruklik
aanvaar nóg verwerp. Die hof verwys die eerste keer in Premier, KwaZulu-Natal v President
of the RSA60 na die leerstuk toe die geldigheid van sekere wysigings aan die Tussentydse
Grondwet aangeveg is. Adjunk-regterpresident Mahomed voer aan dat indien ’n prosedure

354

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

vir die wysiging van die Grondwet voorgeskryf is, so ’n prosedure gevolg moet word en dat
die nakoming daarvan sal beteken dat die wysiging geldig is.61 Die hof voeg egter by dat
’n prosedureel korrekte wysiging dalk nie as ’n “wysiging” kan kwalifiseer indien dit op ’n
radikale en fundamentele herstrukturering van die basis van die Grondwet neerkom nie, maar
sy opmerkings in dié verband is bloot obiter.62 In Executive Council, Western Cape Legislature
v President of the Republic of South Africa63 blyk dit dat ook regter Sachs die moontlikheid
van die leerstuk in die Suid-Afrikaanse konteks voorsien. Hy argumenteer dat daar sekere
basiese beginsels in ’n parlementêre demokrasie bestaan wat nie noodwendig uitdruklik in die
Grondwet verskyn nie, maar wat inherent is tot die aard, ontwerp en doel van die Grondwet.64
So sal die parlement nie daarop geregtig wees om homself af te skaf, ewigdurende bestaansreg
te verklaar of te weier om die basiese wetgewende funksies wat aan hom toegeken is, uit te
oefen nie, aangesien dit ’n skending van die basiese struktuur van die Grondwet sou wees.65
Beide sake staan egter in kontras met die hof se bevinding in UDM v President of the RSA,66
wat allerweë as ’n laagtepunt in die Suid-Afrikaanse grondwetlike regspraak beskou word.
Hier is grondwetwysigings wat politieke oorlopery in die parlement toegelaat het, aangeveg
op grond van die reg om te stem en die beginsel van proporsionele verteenwoordiging. Daar
is aangevoer dat hierdie beginsels deel vorm van die basiese struktuur van die Grondwet
en dat ’n wysiging ontoelaatbaar is omdat dit die skeppingsbepalings in artikel 1 skend. Die
konstitusionele hof bevind egter dat wysigings wat op een lyn met die vereistes in artikel
74 aangebring is, deel word van die Grondwet en daarom nie in stryd kan wees met ander
bepalings van die Grondwet nie.67 Daar bestaan dus baie min, indien enige, ruimte vir die
aanvegting van ’n prosedureel korrekte wysiging.68 Die hof verwerp ook die argument dat
die reg om te stem en proporsionele verteenwoordiging essensiële komponente van die
Grondwet is en vind dit nie nodig om ondersoek in te stel na wysigings wat die demokrasie
sal ondermyn en die Grondwet vernietig nie.69 Of so ’n situasie werklik die bedoeling van die
opstellers van die Grondwet kon gewees het, is onseker, aangesien dit ’n ernstige bedreiging
vir Suid-Afrika se demokratiese bestel sou inhou. Deur die wysiging slegs met verwysing na
prosedurele voldoening te evalueer sal in stryd wees met die wye en doelmatige benadering
tot die interpretasie van die Grondwet en dit weerloos teen ondemokratiese politieke aanslae
laat.70 Teen hierdie agtergrond moet daar ondersoek ingestel word na die beperkings teen die
toepassing van die basiese-struktuur-leerstuk en of so ’n leerstuk, in die lig van Suid-Afrika se
regspraak met betrekking tot die skeiding van magte, enigsins moontlik is.
3.3 Toepassing in Suid-Afrika
As vertrekpunt vir ’n bespreking van die leerstuk in Suid-Afrika is dit nuttig om te bepaal wat
akademici voorsien dat die basis en inhoud van die leerstuk sal wees. Samuel Issacharoff71
voer met verwysing na die UDM-uitspraak aan dat die Indiese benadering die konstitusionele
hof ’n strukturele meganisme kan bied om die effek van die wysiging aangaande oorlopery
te evalueer. So sou die deelname van minderheidspartye, wat in die teks van die Grondwet
gewaarborg word en afkomstig is van die oorspronklike 34 grondwetlike beginsels, ’n sterk
basis vir die bewering van ’n geregtelike waarborg van die demokratiese proses bied.72 Hy
verwys voorts na die Eerste Sertifisering-uitspraak en argumenteer dat die konstitusionele
hof hierdie moontlikheid stilswyend bevestig het deur die belang van grondwetlike
oppergesag onderhewig aan geregtelike hersiening sentraal tot die grondwetlike bepalings te
stel.73Issacharoff se argument is kompleks, maar dit lyk of hy aanvoer dat die 34 grondwetlike
beginsels as die basis onderliggend aan die Grondwet moet dien en dat ’n wysiging in stryd
hiermee ongeldig sal wees. Die hof in die Eerste Sertifisering-uitspraak74 maak dit egter
duidelik dat sodra die finale teks van die Grondwet gesertifiseer is, die grondwetlike beginsels
nooit weer as substantiewe grond kan dien vir ’n ondersoek na die grondwetlikheid van die
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teks nie. Gevolglik sal dit baie moeilik wees om die grondwetlike beginsels as die substantiewe
basiese struktuur van die Grondwet te beskou. Daar kan egter geargumenteer word dat hierdie
beginsels as instrumente van interpretasie kan dien om die basis van die Grondwet te bepaal.
Op so ’n wyse verrig die beginsels ’n interpretatiewe eerder as ’n substantiewe funksie.75
Issacharoff76 voer tweedens aan dat nog ’n potensiële basis vir die toepassing van die leerstuk
dalk die hof se status as die bewaarder van die konstitusionele projek is. Dit beteken dat die
howe hul mag en bevoegdheid vir die toepassing van die leerstuk ontleen uit die natuurlike rol
wat howe in moderne demokrasieë vertolk, naamlik die beskerming van die Grondwet en die
voorkoming van magsmisbruik deur ander grondwetlike instellings.77 Selfs al is so ’n besluit
dan polities van aard, sal die howe besig wees om demokrasie te beskerm, wat deel vorm van
hul mandaat.78 Dit is die basis waarop die Indiese howe die leerstuk regverdig en Issacharoff
is dit eens dat waar die uitvoerende en wetgewende gesag deur dieselfde dominante party,
soos die ANC, beheer word, die hof die leerstuk as ’n teenwig vir die konsentrasie van mag en
potensiële misbruik van demokratiese prosesse moet gebruik.79 Die argument is dat diegene
wat die Grondwet se basiese struktuur wil verander, dit nie deur wysigings moet vermag nie,
maar eerder ’n nuwe grondwet moet skep.80
Met betrekking tot die inhoud van die leerstuk stel hy voor dat dit die uitdaging van elke
hof gaan wees om ’n konteks-spesifieke weergawe van die leerstuk te ontwikkel wat die
demokratiese kultuur van die land weerspieël.81 Eerder as om uit die staanspoor sekere
waardes as fundamenteel te identifiseer, laat die leerstuk howe toe om met verloop van tyd
die basiese struktuur vas te stel.82 Dit is die wyse waarop die leerstuk in Indië ontwikkel het,
met sekere fundamentele regte wat eers later bygevoeg is as behorende tot die basiese
struktuur van die Indiese Grondwet. Hoewel hierdie model waarskynlik die mees buigsame
en reaktiewe manier is om op die uitdagings van grondwetwysigings te reageer, is daar wel
sekere waardes wat reeds van meet af beskou kan word as sentraal tot so ’n potensiële
leerstuk in Suid-Afrika. Choudhry83 wys daarop dat die skeppingsbepalings in artikel 1 van
die Grondwet onvermydelik sal deel vorm van so ’n leerstuk, aangesien dit beskou word as
die basis waarop die demokratiese grondwetlike bestel berus. Indien Issacharoff se model
gevolg word, sal daar met verloop van tyd sekere waardes, beginsels en regte gevoeg word
om uiteindelik ’n unieke leerstuk te skep wat die Suid-Afrikaanse konteks weerspieël.
Teen die agtergrond van hierdie bespreking is dit nou nodig om te oorweeg of daar ruimte in
Suid-Afrika vir die aanvaarding van die leerstuk is. Een van die algemeenste argumente teen
’n oorname van die leerstuk is die teks van die Grondwet self, en spesifiek die verskansing van
artikel 1. Budlender84 en Choudhry85 wys daarop dat die feit dat artikel 1 wysigbaar is deur ’n
spesiale meerderheid en prosedure, dit moeilik maak om te argumenteer dat ander bepalings
van die Grondwet onwysigbaar is omdat dit die basiese struktuur van die Grondwet skend.
Die beginsels in artikel 1 word beskou as ’n surrogaat vir die basiese-struktuur-leerstuk en die
idee is dat wysigings wat dít skend, nietig is indien dit nie ingevolge artikel 74(1) aangeneem is
nie.86 Aangesien Indië nie ’n ekwivalent van artikel 1 in sy Grondwet het nie en wysigings daar
baie makliker geskied, is die leerstuk dalk regverdigbaar, omdat die basiese struktuur van sy
Grondwet meer weerloos is as die Suid-Afrikaanse ekwivalent.
Dit is ook geldig om te argumenteer dat die opstellers van die Grondwet die geleentheid
gehad het om, soos in die geval van die Duitse Grondwet, sekere waardes absoluut te
verskans en dit totaal buite die bereik van die wetgewer te plaas. Artikel 74 is juis een van
die gronde waarop die hof in die Eerste Sertifisering-uitspraak87 die aanvanklike teks van die
Grondwet verwerp het. Dit het, in stryd met grondwetlike beginsel XV, nie voorsiening gemaak
vir spesiale prosedures en meerderhede by die wysiging van die Grondwet nie. Daar was
dus meer as genoeg geleentheid vir die hof om sekere grondwetlike waardes ten volle teen
wysiging te verskans. Die feit dat die grondwetlike vergadering egter hierteen besluit en die
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hof dit uiteindelik in die Tweede Sertifisering-uitspraak88 aanvaar het, dui op ’n bedoeling dat
selfs hierdie fundamentele waardes steeds wysigbaar moet wees. Die inmenging deur die
howe in hierdie omstandighede sal dan beskou kan word as ’n skending van die skeiding van
magte en ’n negering van die bedoeling van die grondwetlike vergadering.
Die oorname van die leerstuk word ook sterk deur Theunis Roux89 gekritiseer. Hy wys daarop
dat Issacharoff se regverdiging vir die aanvaarding van die leerstuk in die Suid-Afrikaanse
reg nie konteks-sensitief is nie en gevolglik nie ag slaan op die feit dat sekere konstitusionele
howe ’n minder aktivistiese rol binne die demokratiese bestel vertolk nie. Hy tipeer die SuidAfrikaanse konstitusionele hof as ’n “constrained court”, waar die verwagting is dat dié hof die
demokratiese stelsel moet beskerm en terselfdertyd sy institusionele onafhanklikheid moet
behou.90 Die hof se vermoë om dit te vermag, hang saam met sy vermoë om voortdurend
sy beslissings met die reg te regverdig. Die konstitusionele hof se benadering is gevolglik
baie formalisties en ’n teoretisering oor sy mandaat wat nie deur die teks van die Grondwet
ondersteun word nie, is volgens Roux onwaarskynlik.91 Waar Issacharoff aanvoer dat dit in
’n dominante-party-staat soos Suid-Afrika nodig is dat die howe aktief ingryp in die land se
politieke situasie en dit dan regverdig as deel van die howe se konstitusionele mandaat, sal
so ’n ingryping, in die lig van Suid-Afrika se formalistiese regskultuur, in die teks en struktuur
van die Grondwet gefundeer moet wees.92 Die implikasie van hierdie beskouing is dat dit
waarskynlik nie gepas sal wees om die basiese-struktuur-leerstuk in Suid-Afrika aan te neem
nie, omdat dit eenvoudig nie op een lyn sal wees met die grondwetlike teks wat vir wysigings
van selfs die skeppingsbepalings voorsiening maak nie.
Hierdie beskouing eggo my argument oor die konstitusionele hof se betreklik konserwatiewe
benadering tot die skeiding van magte. Terwyl die Indiese howe nie skroom om ’n akteur te
wees in die land se politieke dialoog en sy aanwending van die leerstuk te regverdig aan die
hand van ’n baie wye demokratiese mandaat nie, is Suid-Afrika se howe nie so liberaal in die
rol wat hulle vir hulself voorsien in vergelyking met die ander staatsinstellings nie. Die howe
se pogings is eerder gevestig op neutraliteit en die beperking van ’n verpolitisering van hul rol.
Die hofuitsprake – en UDM is ’n goeie voorbeeld in hierdie verband – is gefundeer in die teks
van die Grondwet en teen hierdie agtergrond is dit onwaarskynlik dat die hof in hierdie stadium
vir homself ’n rol sal toe-eien waar hy die mag van die wetgewer om die Grondwet te wysig,
substitueer met sy eie interpretasie van watter wysigings toelaatbaar is. Dit sou beteken dat
die hof die teks van die Grondwet in artikel 74 gedeeltelik ignoreer en sy beslissing baseer op
buitetekstuele oorwegings, wat ’n aansienlike transformasie van die bestaande regskultuur
sal vereis. Toegegee, die basiese struktuur van die Grondwet in Suid-Afrika is nog nooit ná
die oorgang na demokrasie in so ’n mate deur ’n wysiging bedreig dat dit die aanneem van
die leerstuk regverdig nie. In die aangesig van so ’n bedreiging kan dit wel wees dat die hof sy
benadering kan verander en die wysiging as ongeldig verklaar, maar dit sou ook ’n beweging
weg van sy tradisionele beskouing van sy rol en die skeiding van magte moet beteken.
In sy bespreking oor die “constrained court” stel Roux ’n alternatiewe benadering vir howe
in die posisie van die Suid-Afrikaanse konstitusionele hof voor. Hy voer aan dat hierdie
howe progressief hul institusionele rol moet versterk deur voortdurend die grense van hul
tradisionele rol te verbreed.93 Die doel is om die bestaande regskultuur te hervorm om die hof
se posisie as beskermer van die konstitusionele projek te versterk. So moet elke uitspraak wat
die demokratiese stelsel aanspreek, ten doel hê om die grondslag te lê vir meer omvangryke
inmenging in die toekoms en die verbreding van die rol van die konstitusionele hof.94 Die idee
is, soos ek dit verstaan, dat die hof met verloop van tyd ’n nuwe regskultuur sal ontwikkel wat
genuanseerd genoeg is om wysigings wat die basiese struktuur van die Grondwet skend,
te weerstaan sonder om noodwendig die basiese-struktuur-leerstuk in ons reg te aanvaar.
Hoewel die uitsprake steeds betreklik formalisties in die teks gefundeer is, word ook politieke
en sosiale oorwegings in ag geneem om die beslissing te regverdig en op kreatiewe wyse
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die spanning tussen die reg en politiek te hanteer.95 Dié benadering sal onvermydelik ook
’n impak hê op die wyse waarop die howe die skeiding van magte benader en die rol wat
die regsprekende gesag vis-à-vis die ander sfere van die staat speel. ’n Uitbreiding van die
mandaat van die regsprekende gesag, wat geregverdig word met verwysing na bestaande
regsbeginsels, sal beteken dat die konstitusionele hof ’n aansienlik wyer grondslag sal hê
waarop sy inmenging by prosedureel korrekte maar ondemokratiese wysigings regverdig kan
word.
Roux se argument is oortuigend in dié sin dat hy die kontekstuele verskille tussen nie net
howe nie, maar ook state uitwys en aanspreek. Dit versterk my argument dat daar sekere
tekstuele, regskulturele en kontekstuele onderskeide tussen Indië en Suid-Afrika bestaan wat
die blote aanvaarding van die leerstuk in Suid-Afrika problematies maak. Sy benadering het
ook die effek dat regspraak wat as ’n gevolg daarvan ontstaan, nie ’n skielike wegbreek van
die bestaande regskultuur sal beteken nie, maar, indien korrek aangepak, ’n geleidelike en
weldeurdagte regskultuur sal skep wat uitvoering gee aan die wye en doelmatige interpretasie
van die Grondwet. Die probleem is egter dat so ’n benadering tyd neem om te ontwikkel, en
daar is ook geen versekering dat die uiteindelike model noodwendig sterk genoeg gaan wees
om ’n aanslag teen die basiese struktuur van die Grondwet te weerstaan nie. Daar is dikwels
’n gebrek aan kontinuïteit in die konstitusionele hof se rekord – oorweeg slegs die uitsprake
oor die leerstuk as voorbeeld – en daar is geen waarborg dat die ontwikkeling sal verloop
soos verwag word nie. Indien dit wel suksesvol is, is dit ook belangrik om te oorweeg of daar
dan werklik ’n verskil is tussen Indië se basiese-struktuur-leerstuk en Roux se benadering,
wat net ’n kwasileerstuk skep wat toevallig oor ’n tydperk deur die teks van die Grondwet
geregverdig word.
Dit is ook ’n benadering wat nie noodwendig voorsiening maak vir onverwagse politieke
aanslae op die grondwetlike demokratiese bestel nie. Soos gesien, het die hoogste hof in Indië
aanvanklik ’n baie verswakte posisie beklee en dit was in die aangesig van ’n skielike politieke
aanval op die onafhanklikheid van die instelling dat die leerstuk oorspronklik ontwikkel is. Ook
in Colombia was dit die geval, waar die hof eintlik uit nood die leerstuk aangeneem het in ’n
desperate poging om die basiese struktuur van die Grondwet te beskerm. In Suid-Afrika is
dit ’n belangrike oorweging, waar die onderskeid tussen politiek en reg toenemend vervaag.
Die konstitusionele hof word al hoe meer gekonfronteer met sake wat vereis dat optrede
wat tradisioneel in die ander sfere van die regering val, ondersoek of hersien moet word, en
politieke oorwegings word verweef met die reg.96 Die waarheid is dat die Suid-Afrikaanse
politieke landskap teen ’n vinnige pas verander en dat howe, spesifiek die konstitusionele
hof, se rol sal moet aanpas by die politieke klimaat waarin hy gesitueer is. ’n Toenemende
afname in die kieserstal van die ANC en ’n grootliks gefragmenteerde opposisie maak dit
onwaarskynlik dat ’n grondwetswysiging wat die basiese struktuur van die Grondwet skend,
deur die parlement aangeneem sal word. Die opspraakwekkende wyse waarop die 2015
presidensiële staatsrede verloop het, laat egter kommer ontstaan oor die gesondheid van
Suid-Afrika se grondwetlike demokrasie en moet as waarskuwing dien oor die gevare wat
ons dominante-party-stelsel en die gepaardgaande magsmisbruik inhou vir die behoud van
die Grondwet. Soos reeds genoem, is dit onwaarskynlik dat die basiese-struktuur-leerstuk
die meganisme sal wees waarmee die hof dié uitdagings sal aanpak, maar of die bestaande
regskultuur en die benadering tot die skeiding van magte voldoende sal wees om so ’n aanslag
te weerstaan, is eweneens onseker.
5. Gevolgtrekking
Die basiese-struktuur-leerstuk word in die Indiese regstelsel geprys as ’n oorwinning vir
grondwetlike demokrasie en die oppermagtigheid van die Grondwet. Dit is ’n simbool van
die mate waartoe die regsprekende gesag sy rol kan herdefinieer om as bewaarder van
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die Grondwet die magsmisbruik deur die ander sfere van die regering te weerstaan. Dit het
egter ook die potensiaal om ’n oppermagtige regbank te skep wat die skeiding van magte,
’n sentrale element van demokrasie, ondermyn. Hoewel dit in Indië moontlik as ’n nodige
stap geregverdig kan word, is daar kontekstuele verskille wat die toepassing van die leerstuk
in Suid-Afrika minder waarskynlik maak. Die teks van die Grondwet en die model van die
skeiding van magte wat deur die konstitusionele hof ontwikkel is, laat nie werklik ruimte vir die
howe om hul magte so uit te brei dat dit ’n inmenging met ’n prosedureel korrekte wysiging
veroorloof nie. Hoewel die konstitusionele hof aanvanklik ’n oorname van die leerstuk voorsien
het, het die UDM-uitspraak hierdie vooruitsig merkbaar belemmer. Ek is gevolglik oortuig
daarvan dat Issacharoff se argument vir die oorname van die leerstuk in hierdie stadium deur
die teks van die Grondwet, en die konteks waarin dit funksioneer, gekelder word, en dat sy
benadering nie noodwendig genuanseerd genoeg met die Suid-Afrikaanse posisie omgaan
nie. Grootskaalse politieke veranderinge plaas egter toenemend druk op die regsprekende
gesag om meer aktivisties op te tree in ’n poging om die onderliggende waardes van SuidAfrika se grondwetlike demokrasie te beskerm. Roux se voorstel vir die geleidelike verbreding
van die howe se institusionele rol bied ’n moontlike basis vir die beskerming van die basiese
struktuur van die Grondwet, maar die probleme met dié model kan ook nie as gering geag
word nie. ’n Wysiging wat op onverwagse wyse die basiese struktuur van die Grondwet in die
gedrang bring, kan ’n desperate situasie skep waar die regsprekende gesag, soos in Indië,
genoodsaak sal wees om in stryd met sy tradisionele benadering die leerstuk te aanvaar.
Die enigste wyse waarop dit dan geregverdig kan word, is om op baie kragtige wyse die
institusionele rol van die regsprekende gesag te herdefinieer as die uiteindelike bewaker van
Suid-Afrika se grondwetlike demokrasie. Hoewel dit lynreg in stryd met die skeiding van magte
sou wees, sou so ’n stap die enigste manier wees om die grondwetlike demokrasie waarvoor
Suid-Afrika so lank moes veg, vir toekomstige geslagte te bewaar.
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Vonnisbespreking: Aksie weens onregmatige
lyding vanweë gestremdheid (wrongful life)
H v Fetal Assessment Centre 2015 2 SA 193
(KH)
Johann Neethling en Johan Potgieter
Johann Neethling, Departement Privaatreg, Universiteit van die Vrystaat;
Johan Potgieter, Departement Privaatreg, Universiteit van Suid-Afrik

Abstract
Action for wrongful suffering through disability (wrongful life)
While up to H v Fetal Assessment Centre 2015 2 SA 193 (CC) a child’s action for “wrongful
life” – an inappropriate term which should be replaced by the action for “wrongful suffering
through disability” – had been dismissed in our law by the high courts as well as the supreme
court of appeal, the constitutional court has now held that the claim may potentially be found
to exist. It will be the task of the high court to decide whether it does so exist, and in what
form. The latter court must then decide, if the claim is properly formulated in delict, whether
all the elements of a delict, namely conduct, harm, wrongfulness, negligence and causation,
are present and that damages may consequently be awarded. This has to be done within
the imperatives set by the Constitution with regard to the constitutional rights and values, of
which the best interests of the child is paramount. Ultimately the court held that the delictual
requirements have the potential to be applied to the present action. However, it is unfortunate
that the court did not wish to express itself on whether non-patrimonial harm such as pain and
suffering and loss of amenities of life may be compensated by the action.
We submit that the action for wrongful suffering through disability (wrongful life) should
indeed be recognised within the sphere of the law of delict, as all the elements of a delict
can comfortably be accommodated within the field of application of the action. Furthermore,
damages for both patrimonial and non-patrimonial harm should be recoverable with the action.
Keywords: action for pain and suffering; action for wrongful life; Aquilian action; best interest
of the child; causation; conduct; damage; damages; delict; dignity; disability; negligence;
wrongfulness
Trefwoorde: aksie weens pyn en lyding; aksie weens “wrongful life”; Aquiliese aksie; beste
belang van die kind; delik; gestremdheid; handeling; kousaliteit; nalatigheid; onregmatigheid;
skade; vergoeding; waardigheid
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1. Inleiding
Sedert die middelsestigerjare van die vorige eeu het die volgende drie deliksaksies die aandag
van die howe en akademiese skrywers wêreldwyd begin geniet: die aksie weens onregmatige
bevrugting (wrongful conception), wat ingestel word deur die ouers van ’n normale, gesonde
kind wat gebore is weens ’n mislukte sterilisasie of aborsie deur ’n geneesheer uitgevoer; die
aksie weens onregmatige geboorte (wrongful birth), wat ingestel word deur die ouers van ’n
gestremde kind waar die geneesheer versuim het om die ouers van die gestremdheid in te
lig; en die aksie weens onregmatige lewe (wrongful life), wat in soortgelyke omstandighede
deur die gestremd-gebore kind self ingestel word (vgl. Mukheiber v Raath 1999 3 SA 1065
(HHA) 1068; Administrator, Natal v Edouard 1990 3 SA 581 (A) 585; Premier, KwaZulu-Natal
v Sonny 2011 3 SA 424 (HHA) 433; Sonny v Premier, KwaZulu-Natal 2010 1 SA 427 (KZP)
437;Stewart v Botha 2008 6 SA 310 (HHA); Friedman v Glicksman 1996 1 SA 1134 (W); CJH
v The Kingsbury Foetal Assessment Centre (Pty) Ltd 2014–04–24 saaknr. 4872/2013 (WKK)).
Vir huidige doeleindes is net die aksie weens onregmatige lewe relevant. Die benaming van
hierdie aksie is egter problematies. In H v Fetal Assessment Centre (par. 19) verklaar regter
Froneman: “It has been pointed out is that this term is unfortunate and wrong. And indeed
it is. The legal issue is not the ‘wrongful life’ of the child, but whether the law should allow
a child to claim compensation for a life with disability.” Daar word aan die hand gedoen dat
die benaming van die aksie weens onregmatige lewe vervang word deur die aksie weens
onregmatige lyding vanweë gestremdheid.
Hierdie aksie is tot dusver in ons reg in sowel die hooggeregshowe as die hoogste hof van
appèl van die hand gewys (Stewart; CJH; Friedman), maar word in H v Fetal Assessment
Centre deur die konstitusionele hof opnuut aan diepgaande ondersoek onderwerp. Die doel
van hierdie bespreking is om die aksie op grond van onregmatige lyding vanweë gestremdheid
veral aan die hand van die beslissing van die konstitusionele hof onder die loep te neem. As
agtergrond is dit wenslik om die beslissings wat hierdie saak voorafgegaan het, kortliks te
ondersoek.
2. Vroeëre regspraak
In Friedman het die eiseres ’n ginekoloog (die verweerder) oor haar swangerskap
geraadpleeg en hulle het ooreengekom dat sy die swangerskap sou wou beëindig indien daar
’n buitengewone risiko was dat die kind abnormaal of gestremd gebore sou word. Na sekere
toetse het die verweerder die eiseres geadviseer dat dit heeltemal veilig vir haar was om met
die volle termyn van die swangerskap voort te gaan. Die advies was egter verkeerd en die kind
is gestremd gebore. Die hof (1143) beslis dat, vir sover dit die aksie weens onregmatige lyding
vanweë gestremdheid (wrongful life) aangaan, die eiseres geen delikseis het nie, eerstens
omdat die verweerder geen regsplig teenoor die kind gehad het om die kind se moeder die
geleentheid te gee om die swangerskap te beëindig nie, en tweedens omdat dit onmoontlik
was om skadevergoeding te bereken, omdat die maatstaf vir sodanige berekening die verskil
tussen die niebestaan van die kind en ’n bestaan met gestremdheid is, en daar geen kriteria
bestaan om hierdie verskil te bereken nie. Voorts beslis die hof (1142) dat dit strydig met
openbare beleid sou wees om te bevind dat dit beter vir ’n persoon sou wees om nie te lewe
nie as om ’n lewe met gestremdheid te hê. Blackbeard (1996:711–5) stem saam met die
beslissing en verklaar dat “[i]t therefore seems highly unlikely that an action for wrongful life
will ever be recognised in South African law.” Hierteenoor voer Van den Heever (2006:188
e.v.) aan dat daar vanuit ’n tegnies-juridiese perspektief ’n behoefte en ruimte bestaan vir die
erkenning van hierdie aksie in die Suid-Afrikaanse reg.
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Die benadering in Friedman is deur die hoogste hof van appèl in Stewart bevestig. Hier het die
vader van ’n gestremde kind wat met Lesch Nyan-sindroom gebore is, namens die kind die
aksie ingestel op grond daarvan dat die dokter se nalatigheid – bestaande in sy versuim om
die kind se ouers voldoende in te lig oor die risiko van ernstige fisieke gebreke by geboorte
van die kind – die oorsaak was dat die kind gestremd gebore is. Daar is aangevoer die kind
gebore is as gevolg van die dokter se versuim om die ouers in te lig, omdat die moeder haar
swangerskap sou beëindig het as sy wel op die risiko gewys is. Die hof beslis dat die aksie
weens wrongful life nie ’n skuldoorsaak openbaar nie. Onregmatigheid het ontbreek, omdat
daar nie ’n regsplig op die dokter gerus het om te verseker dat deur die ouers voldoende in
te lig, die kind nie gebore sou word nie. Die erkenning van sodanige regsplig sou volgens die
hof contra bonos mores wees.
Waarnemende appèlregter Snyders (316) verwoord die kern van die probleem soos volg:
At the core of cases of the kind that is now before us is a different and deeply
existential question: was it preferable – from the perspective of the child – not
to have been born at all? If the claim of the child is to succeed it will require a
court to evaluate the existence of the child against his or her non-existence and
find that the latter was preferable.
Die hof (319) is van mening dat hierdie kernvraag “goes so deeply to the heart of what it is
to be human that it should not even be asked by the law”. Gevolglik word die aksie van die
hand gewys. Soos ons reeds aangedui het (Neethling en Potgieter 2015:73 vn. 229; vgl.
ook Human en Mills 2010:67 e.v.; Van Niekerk 2012:527 e.v.; Giesen 2009:270–3; vgl. egter
Coetzee 2012:422 e.v.; Chürr 2009:168 e.v. oor die beslissing van die verhoorhof in Stewart v
Botha 2007 6 SA 247 (K)), is die beslissing vatbaar vir kritiek. ’n Dokter wat (op nalatige wyse)
in die onderhawige gevalle veroorsaak dat ’n kind met ernstige gebreke gebore word, se
optrede behoort as onregmatig geag te word. Alhoewel die dokter nie die gebreke veroorsaak
het nie, staan dit vas dat sy versuim meegebring het dat ’n gestremde kind gebore is. Om
die kind se bestaan en niebestaan teen mekaar op te weeg, is irrelevant. Dit is ongetwyfeld
in die beste belang van die kind om toegang tot die bes moontlike mediese behandeling
vir sy toestand te verkry. Die boni mores verg dus dat die dokter se gedrag as onregmatig
gebrandmerk moet word en dat hy gevolglik aanspreeklik behoort te wees. Geregtigheid vereis
dat ’n kind nie ’n lewe van pyn, lyding en finansiële gebrek in die gesig moet staar wat deur die
dokter se positiewe optrede verhinder kon gewees het nie. In hierdie saak word geregtigheid
versluier agter die fasade dat die aangeleentheid “goes so deeply to the heart of what it is to
be human” dat nie van die hof verwag moet word om te bereg oor die vraag of die kind eintlik
nie gebore moes gewees het nie. Om mens te wees impliseer ’n lewe, waar moontlik, vry
van gebreke, pyn, ongemak en lyding. Die verlening van ’n aksie weens onregmatige lyding
vanweë gestremdheid sou ver gegaan het om sodanige lyding vir die kind te verlig en die
onskendbaarheid (sanctity) van sy lewe en sy waardigheid te onderskraag.
3. H v Fetal Assessment Centre
3.1 Feite
H, ’n seun met Downsindroom, bygestaan deur sy moeder, het ’n eis vir skadevergoeding teen
die verweerder ingestel op grond van die verweerder se beweerde versuim om haar tydens
swangerskap te waarsku dat daar ’n hoë risiko bestaan het dat H met die sindroom gebore
kon word. H beweer dat indien sy moeder oor die risiko ingelig was, sy die swangerskap sou
beëindig het. Skadevergoeding word geëis vir gelede en toekomstige mediese uitgawes, vir
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gestremdheid en vir die verlies aan lewensgenietinge. Die verweerder eksipieer dat die eis nie
’n eisoorsaak openbaar nie.
Die hooggeregshof in CHJ wys die eis van die hand. Regter Baartman (par. 29) verklaar:
I am not persuaded that there has been a change in “the convictions of the
community” since the SCA judgment in the Stewart matter. On the contrary,
public opinion continues to be influenced by the remarkable resilience in
overcoming enormous odds displayed by many disabled persons in all walks
of life, refuting those who “treat their lives as inferior to non-existence” (see
par. 13 of the SCA Stewart judgment).
(Alhoewel die verweerder in hierdie saak ’n Fetal Assessment Centre was, word daar in die
bespreking wat volg, in die algemeen na die geneesheer as verweerder by die aksie weens
lyding vanweë gestremdheid verwys.)
3.2 Regsvergelyking
Nadat regter Froneman in die konstitusionele hof sekere prosesregtelike kwessies afgehandel
het (parr. 9–26), onderneem hy ’n vergelykende oorsig van die regsposisie met betrekking tot
die onderhawige aksie in buitelandse stelsels (parr. 28–47). Hiertoe word die hof gemagtig –
wat reeds gevestigde reg is – deur art. 39 van die Grondwet, wat bepaal dat die hof die waardes
moet bevorder wat ’n oop en demokratiese gemeenskap, gebaseer om menswaardigheid,
gelykheid en vryheid, ten grondslag lê, en dat die hof in hierdie proses ’n diskresie het om
buitelandse reg te oorweeg. Uit die oorsig blyk dat die kind se aksie weens lyding vanweë
gestremdheid net deur ’n handjievol regstelsels erken word, waaronder die Nederlande,
Oostenryk, Italië en sekere Amerikaanse state (parr. 35 e.v.). Regter Froneman kom dan tot
die volgende slotsom (par. 42):
The weight given to different arguments in a country is often, if not invariably,
determined by the constitutional, political and social context within which the
law of that country is determined. For convenience we may call it the “legal
culture” of each country. It is from within the perspective of our own legal culture,
where all law must be grounded in constitutional values and where considered
respect must be given to the fundamental rights set out in the Bill of Rights,
that we must assess the various arguments for and against the recognition of
the child’s claim here. In this regard the general normative framework of the
Constitution and the Bill of Rights, the particular prominence given to the best
interests of children within that framework, and the openly normative character
of our approach to the issue of wrongfulness in our law of delict, must give
guidance in the determination of whether the claim should be recognised.
Volgens die regter speel veral twee faktore ’n beduidende rol met betrekking tot die erkenning
al dan nie van die kind se aksie in vreemde regstelsels, te wete die betrokke land se siening
oor aborsie en oor die beste belange van die kind. Hoe meer beperkings op aborsie bestaan,
hoe minder geneig is ’n stelsel om die kind se aksie te erken, en omgekeerd. En hoe groter
klem op die beste belange van die kind geplaas word, hoe groter die neiging om die kind se
eis te erken (sien parr. 43–5).
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3.3 Lewensvatbaarheid van die aksie in ons reg
Regter Froneman stel dit duidelik dat die hof se beslissing nie daarop ingestel is om te bepaal
of die kind in hierdie saak ’n aksie weens lyding vanweë gestremdheid het nie, maar of ons
gemenereg ontwikkel kan word om die aksie te erken (par. 48). As uitgangspunt aanvaar hy
dat ons reg, inbegrepe die gemenereg, moet voldoen aan die waardes van die Grondwet en
dat die ontwikkeling daarvan die gees, strekking en oogmerke van die handves van regte moet
bevorder. Die waardes wat volgens hom hier op die voorgrond tree, is gelykheid, waardigheid
en die reg van kinders dat hulle beste belange deurslaggewend is in elke aangeleentheid
wat die kind raak (par. 49). Alhoewel ons voorgrondwetlike deliktereg nie gerig is op die plig
om fundamentele regte te beskerm nie, is dit duidelik dat baie van die belange en regte wat
ingevolge die gemenereg beskerm word, gemaklik as grondwetlik verskanste fundamentele
regte omskryf kan word (par. 51).
Die hoogste hof van appèl het in Stewart nie oorweeg of die erkenning van die kind se aksie
in die beste belang van die kind sou wees nie, of voorskrifte van ander regte in die Grondwet
oorweeg nie. Volgens regter Froneman lyk dit moontlik dat, gegewe ons Grondwet, die kind
se eis nie ondenkbaar is nie en dat met die eerste oogopslag die beste belange van die kind
by hierdie erkenning oorweeg moet word. Dit is egter onseker of hierdie faktor versoenbaar is
met die bestaande vereistes van ons deliktereg, en daarom moet dit met betrekking tot elke
vereiste noukeurig ondersoek word (par. 52). Hierdie ondersoek geniet vervolgens die aandag.
3.3.1 Handeling en skade of nadeel
Eerstens beklemtoon regter Froneman dat daar ’n skadeveroorsakende handeling
(harm-causing conduct)as voorvereiste vir die ondersoek na onregmatigheid en skuld as
delikselemente moet wees (parr. 53–4; sien Neethling en Potgieter 2015:27, 227 oor die
handeling en skade as deliksvereistes). Volgens die regter is die aanvanklike probleem met die
kind se eis die afwesigheid van fisieke skade aan sy persoon of eiendom (par. 55). Dieselfde
probleem doen hom ook voor by die ouers se eis in die geval van onregmatige geboorte.
In die ouers se geval is die probleem in ons reg oorkom (sien Edouard 590 en Mukheiber
par. 49) deur te aanvaar dat die skade nie geleë is in die aantasting van die ouers se persoon
of eiendom nie, maar “in the additional financial burden that the parents had to carry as a
result of the birth of the child” (par. 59). Daar bestaan sekerlik ’n regsplig om nie ’n persoon
se onderhoudslas op onredelike wyse te verswaar nie en ’n verswaarde onderhoudslas is
’n erkende vorm van suiwer ekonomiese verlies (vgl. Neethling en Potgieter 2015:297). In
Telematrix (Pty) Ltd t/a Matrix Vehicle Tracking v Advertising Standards Authority SA 2006
1 SA 461 (HHA) 465 stel appèlregter Harms dit só: “‘Pure economic loss’ in this context
connotes loss that does not arise directly from damage to the plaintiff’s person or property
but rather in consequence of the negligent act itself, such as … being put to extra expenses”
(sien ook Minister of Safety and Security v Scott [2014] 3 All SA 306 (HHA) par. 25; Fourway
Haulage SA (Pty) Ltd v SA National Roads Agency Ltd2009 2 SA 150 (HHA) 156). Dit is
daarom onduidelik waarom, in regter Froneman se woorde, “[r]ecognition of this kind of harm
may not sit comfortably with existing notions of harm in our law of delict” (par. 65). Hierdie
erkenning van aanspreeklikheid teenoor die ouers is ingevolge die gemeenregtelike Aquiliese
aksie bereik sonder enige steun op grondwetlike waardes of regte, maar kan volgens die hof
ook met verwysing na grondwetlike waardes geregverdig word (par. 59).
Terwyl die ouers se reg om op grond van die verswaring van hulle onderhoudsplig te eis,
vasstaan, ontstaan die vraag na die kind se posisie waar die ouers nie ’n aksie weens
onregmatige geboorte instel nie (parr. 60–2). In hierdie verband verklaar regter Froneman
(par. 63):
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It remains a practical legal issue. Who should bear the harm or loss now, the
child or the medical expert? Given that the Constitution stipulates that the best
interests of the child are of paramount importance and the fact that the medical
expert will not be liable for anything more than he would have been liable to
the mother or parents [for], it is quite conceivable that a court may, when all
the facts are known to it after a trial, conclude that the medical expert should
be liable to the child for the same loss for which she would have been liable to
the parents.
Regter Froneman se gevolgtrekking dat die kind ’n aksie behoort te hê, word gerugsteun deur
die feit dat, benewens die grondwetlike verpligting om die beste belang van die kind voorop te
stel, die howe ’n gemeenregtelike verpligting het om in die beste belang van kinders op te tree.
As oppervoog van alle afhanklike en minderjarige kinders het die howe ’n plig en die gesag om
te bepaal wat in die beste belang van kinders is (par. 64).
Die hof se uiteindelike gevolgtrekking, dat die erkenning van nadeel of skade in verband
met die kind se aksie nie noodwendig onversoenbaar met ons gemenereg of grondwetlike
beginsels sou wees nie (par. 66), verdien instemming.
3.3.2 Onregmatigheid
Volgens regter Froneman word die bepaling van onregmatigheid in ons reg normatief benader
(par. 67):
It allows courts to question the reasonableness of imposing liability, even
on an assumption that all the other elements of delictual liability – harm,
causative negligence and damages – have been met, on grounds rooted in the
Constitution, policy and legal convictions of the community.
Soos by herhaling reeds beklemtoon (sien Neethling en Potgieter 2015:83 e.v. en die bronne
daar aangehaal), is die redelikheid om die verweerder aanspreeklik te stel as toets vir
onregmatigheid vatbaar vir kritiek en daarom onaanvaarbaar. Een van die besware teen hierdie
toets is dat dit vaag is en mank gaan aan konkrete riglyne om die toepassing daarvan moontlik
te maak. Dit is waarskynlik waarom selfs die hoogste hof van appèl, nieteenstaande lippediens
aan hierdie toets, hom tog telkens weer wend na die twee geykte toetse vir onregmatigheid
in ons reg, naamlik subjektiewe regskrenking en regspligverbreking. Hier word volstaan met
twee voorbeelde uit die regspraak. Die eerste is Crown Chickens (Pty) Ltd v Rocklands Poultry
v Rieck 2007 2 SA 118 (HHA) 122, waar die hof na vermelde toets verwys, maar uiteindelik die
geykte benadering met betrekking tot regskrenking toepas, naamlik dat die aantasting van die
fisiese persoon prima facie onregmatig is, welke onregmatigheid deur die aanwesigheid van
’n regverdigingsgrond opgehef kan word. Ook in Mediterranean Shipping Co (Pty) Ltd v Tebe
Trading (Pty) Ltd [2007] 2 All SA 489 (HHA) 494 stel die hof ook eers die vermelde toets, maar
pas daarna eenvoudig die tradisionele regspligbenadering toe sonder om weer na daardie
toets te verwys. Ook hier is dit onbegryplik waarom die hof dit nodig geag het om enigsins
hierdie variasie van die onregmatigheidstoets by te haal terwyl dit uiteindelik geen rol by die
bepaling van onregmatigheid gespeel het nie (sien ook Hawekwa Youth Camp v Byrne 2010
6 SA 83 (HHA) 90–1;Minister of Correctional Services v Lee 2012 3 SA 617 (HHA) 624–5).
In die konstitusionele hof, in Steenkamp NO v Provincial Tender Board, Eastern Cape 2007
3 SA 121 (KH) 138,sien adjunkhoofregter Moseneke onregmatigheid by ’n late ook suiwer as
“the failure to fulfil a duty to prevent harm to another”. Uit voorgaande blyk duidelik dat die
twee geykte en gevestigde variasies van die toets vir onregmatigheid die gebied in feitlik alle
gevalle voldoende dek. Waar dit nie die geval is nie, kan die boni mores as (aanvullende)
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onregmatigheidskriterium met goeie gevolg toegepas word sonder om die onsekere terrein
van die nuwe variasie van die onregmatigheidstoets te betree.
Op die keper beskou pas regter Froneman ook die tradisionele benadering toe waar hy
verklaar dat “[p]art of the established wrongfulness enquiry is to determine whether there has
been a breach of a legal duty not to harm the claimant, or whether there has been a breach
of the claimant’s rights or interests” (par. 69; sien ook Loureiro v Imvula Quality Protection
(Pty) Ltd 2014 3 SA 394 (KH) par. 53). Volgens hom het die kind die grondwetlike reg dat sy
of haar belang deurslaggewend moet wees in elke aangeleentheid wat die kind raak. Dit geld
ook waar ’n geneesheer ’n verkeerde diagnose gemaak het wat daartoe aanleiding gegee het
dat die kind gestremd gebore is. Wanneer die ouers nie ’n eis om finansiële verlies instel nie,
behoort dit in die beste belang van die kind te wees dat die verlies nie deur die kind gedra
moet word nie, maar deur die geneesheer. Dit kom regsterminologies daarop neer dat daar
’n regsplig op die geneesheer was om nie die verlies te veroorsaak nie; en dat nienakoming
van daardie plig die kind se reg ingevolge artikel 28(2) van die Grondwet skend (par. 69).
Die regspligbenadering is in hierdie verband verkieslik bo regskending, omdat dit hier, soos
genoem, oor die veroorsaking van suiwer ekonomiese verlies gegaan het. Die regsplig as
onregmatigheidsmaatstaf word bepaal deur die regsopvattinge van die gemeenskap (die boni
mores), soos toegelig deur openbare en regsbeleidsoorwegings en grondwetlike waardes wat
in die handves van regte vervat word. In Minister for Safety and Security v Scott [2014] 3 All
SA 306 (HHA) par. 32 stel appèlregter Theron dit met betrekking tot suiwer ekonomiese verlies
soos volg:
Neethling et al [2015:307–8] rightly state that the courts have held that the
wrongfulness of an act causing pure economic loss almost always lies in
the breach of a legal duty. The authors note that there is no general duty to
prevent pure economic loss. As to whether, in a particular case, there was a
legal duty to avoid pure economic loss, the yardstick is the general criterion of
reasonableness or boni mores. This involves the exercise of a value judgment
which embraces relevant facts and considerations of policy.
Waar die belange van kinders ter sprake kom, is die beste belang van die kind as grondwetlike
waarde van deurslaggewende betekenis.
Dit behoef weinig betoog dat daar volgens die boni mores, soos veral toegelig deur die beste
belang van die kind, ’n regsplig op ’n geneesheer rus om ouers sodanig in te lig oor die fisiese
welstand al dan nie van hulle ongebore kind dat hulle ’n ingeligte besluit kan neem om met die
swangerskap voort te gaan al dan nie. Verbreking van hierdie plig wat tot die geboorte van ’n
gestremde kind, en dus nadeel, aanleiding gee, behoort onregmatig te wees nie net teenoor
die ouers nie, maar ook teenoor die kind.
Regter Froneman maak korte mette met die beswaar dat die geneesheer se optrede nie
onregmatig is nie omdat dit tot onbeperkte aanspreeklikheid kan lei. Volgens hom is die skade
beperk omdat net die ouers of die kind kan eis, nie beide nie, of kumulatief (par. 70). Voorts is
die regter nie oortuig dat die sluise sal oopgaan vir persone met gestremdheid om eise teen
hulle ouers in te stel nie. Om met ’n afsonderlike eis teen die ouers of moeder te slaag, sou
die kind moes aantoon dat dit onregmatig en nalatig van die moeder was om nie ’n aborsie te
ondergaan nie terwyl sy voor die geboorte van die gestremdheid geweet het. Dit kan moeilik
wees om te bewys in die lig van die ouers (veral die moeder) se reg op ’n vrye en ingeligte
keuse in verband met reproduksie (par. 71). Om ’n kind se eis teen sy ouers toe te staan, sou
hierbenewens regspolities ongewens wees. Waarskynlik as gevolg van die noue band tussen
ouers en kinders word deliksaksies tussen hulle op etiese gronde met huiwering bejeën. Sover
ons weet, het daar nog nie ’n geval in ons reg voorgekom waar ’n kind met ’n deliksaksie
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teen sy ouer[s] geslaag het nie. In die verbygaan kan daarop gewys word dat indien die
teenoorgestelde standpunt aanvaar word, die absurde maar logiese uiteinde daarvan aksies
soos die sogenaamde eis vir “dissatisfied life” sou kon wees – dit beteken dat ’n kind ’n eis teen
sy ouer instel omdat die ouer weens beweerde nalatigheid die kind in sosiaal onaanvaarbare
omstandighede die wêreld ingebring het (sien hieroor Blackbeard 1991:60; sien ook Neethling
en Potgieter 1992:483–4).
Laastens oorweeg regter Froneman die argument dat erkenning van die kind se eis op een
of ander wyse sy waardigheid sal aantas omdat erkenning van ’n skadevergoedingseis sou
impliseer dat ’n lewe met gestremdheid minder werd is as een daarsonder (par. 72). Volgens
die regter is dit nie noodwendig die geval nie. Erkenning van die eis sou eenvoudig gesien
kon word as ’n wyse om die kind te help om saam te leef met die lewenstoestand waarmee hy
gebore is en om dit vir die kind moontlik te maak om in die omstandighede so gerieflik moontlik te
leef. Daar kan geargumenteer word dat dit nie verskil van gevalle waar skadevergoedingseise
verleen word waar die fisieke besering van ’n kind gestremdheid veroorsaak het nie – ’n
alledaagse verskynsel in ons howe.
3.3.3 Kousaliteit
Daar kan geen twyfel bestaan nie dat feitelike kousaliteit volgens die “but-for”- of conditio
sine qua non-toets aanwesig is omdat die kind nie gebore sou gewees het as die geneesheer
die ouers betyds en korrek oor die gestremdheid ingelig het nie (par. 74; sien Neethling en
Potgieter 2015:188 e.v.). Juridiese kousaliteit behoort in beginsel ook aanwesig te wees,
aangesien daar volgens die soepel benadering ’n genoegsaam noue verband tussen die
geneesheer se late en die gestremd-gebore kind bestaan dat hierdie gevolg die geneesheer
op grond van redelikheid, billikheid en regverdigheid toegereken kan word (sien Neethling en
Potgieter 2015:201 e.v.).
3.3.4 Nalatigheid
Nalatigheid word volgens algemene beginsels bepaal. In hierdie verband moet die toets van
die redelike geneesheer gebruik word en is die kernvraag of die betrokke geneesheer anders
opgetree het as wat die redelike geneesheer in die omstandighede sou gedoen het. Ten
einde hierdie vraag te beantwoord, is dit gevestigde reg dat die redelike voorsienbaarheid en
voorkombaarheid van skade as toets aangewend word (sien Kruger v Coetzee 1966 2 SA 428
(A) 430; Neethling en Potgieter 2015:143 e.v. in die algemeen; 151–3 m.b.t. die nalatigheid
van mediese praktisyns as deskundiges).
3.3.5 Slotsom
Indien al die bovermelde aanspreeklikheidsvereistes aanwesig is, maak die geneesheer hom
skuldig aan ’n delik teenoor sowel die ouers as die kind wat ’n eis vir skadevergoeding fundeer.
Die ouers se eis is om skadevergoeding te verhaal vir werklike en verwagte uitgawes vir die
onderhoud van die kind, terwyl die kind se soortgelyke eis naas dié van die ouers bestaan
(par. 76).
Hierdie situasie is analoog aan ’n geval waar ’n dader ’n delik pleeg teenoor sowel die
afhanklike kind as die onderhoudspligtige ouer. Wat die afhanklike betref, is hierdie standpunt
in Guardian National Insurance Co Ltd v Van Gool 1992 4 SA 61 (A) 66–7 bevestig (sien ook
die hof a quo 1992 1 SA 191 (W); Singh v Ebrahim (1) [2010] 3 All SA 187 (D) 196–7). Die hof
beslis dat ’n minderjarige wat beserings opgedoen het as die slagoffer van ’n delik, in beginsel
twee deliksaksies het: die aksie weens pyn en lyding om vergoeding vir nievermoënskade te
verhaal, en die Aquiliese aksie vir toekomstige vermoënsverlies, soos toekomstige mediese
en hospitaalonkoste en verlies van verdienste. Hierbenewens het die minderjarige ook ’n
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reg om onderhoud van haar ouers te eis om onder andere vir haar toekomstige mediese
en hospitaalonkoste te betaal. Hierdie standpunt het verskillende implikasies (sien Neethling
en Potgieter 1992:482 e.v. vir ’n volledige bespreking): (i) Die minderjarige en haar ouers
het samelopende delikseise vir dieselfde toekomstige mediese onkoste – die dader sal egter
nie verplig word om twee maal te betaal nie; (ii) die minderjarige het ’n onderhoudseis teen
haar ouers en ’n delikseis teen die dader vir dieselfde toekomstige mediese onkoste – die
minderjarige behoort egter nie toegelaat te word om dubbele vergoeding te verhaal deur haar
onderhoudseis as res inter alios acta vir doeleindes van die delikseis te beskou nie; en (iii) ’n
ouer kan ’n mededader ten opsigte van sy minderjarige kind wees – of hierdie implikasie op
beleidsgronde geregverdig kan word, is debatteerbaar. (Vgl. in hierdie verband parr. 64 en 71
van regter Froneman se uitspraak.)
3.3.6 Vergoeding vir vermoënskade en nievermoënskade
Wat vergoeding betref, wou regter Froneman hom nie daaroor uitspreek of die kind se
eis verder as skadevergoeding vir werklike uitgawes strek nie (par. 77). Vergoeding vir
nievermoënskade hoort nie by die Aquiliese aksie tuis nie, maar by die aksie weens pyn en
lyding, waar vergoeding vir onder meer pyn en lyding en verlies van lewensgenietinge geëis
kan word. Vir laasgenoemde aksie word die veroorsaking van liggaamlike besering van die
eiser vereis (Neethling en Potgieter 2015:16–7). In die lig van die feit dat die kind se eis
weens vermoënskade nou in beginsel erkenning geniet, is dit moeilik te begryp dat ’n kind
se moontlike eis vir nievermoënskade enigsins nog in twyfel getrek kan word. Die nadelige
gevolge van die feit dat die kind gestremd gebore is, is tweërlei: aan die een kant die finansiële
las met betrekking tot mediese en ander uitgawes, en aan die ander kant die fisieke en
psigiese lyding wat die gestremdheid meebring. In beginsel kan daar tog geen verskil tussen
hierdie twee skadeposte wees nie. Om die kind ’n eis weens moontlike persoonlikheidsnadeel
wat met die fisies-psigiese integriteit verband hou – soos pyn en lyding (liggaamlik en
geestelik), misvorming (mankheid en vertrekkings), verlies van lewensgenietinge (verlies van
die vermoë en die wil om aan lewensbedrywighede deel te neem en die lewe te geniet) en
verkorte lewensverwagting (sien hieroor Neethling en Potgieter 2015:260-1; Potgieter e.a.
2012:108–11) – te ontsê net omdat daar (oënskynlik) nie ’n “infliction of bodily injury” aan die
kind was nie, sou aan hierdie vereiste ’n onredelike voorkeur bo die werklikheid van ’n lewe
met gestremdheid verleen. Die realiteit is dat die gestremd-gebore kind inderdaad (ekstreme)
pyn en lyding, gebrek aan lewensgenietinge en so meer kan ervaar wat die toekenning van
vergoeding regverdig. Weiering om die aksie te erken, sou hierdie realiteit versluier agter die
fasade dat die vereiste van fisieke besering ontbreek. Geregtigheid en billikheid, die beste
belang van die kind en sy waardigheid eis dat die aksie weens pyn en lyding in hierdie verband
ontwikkel moet word. Sodanige ontwikkeling sou beslis die gees, strekking en oogmerke van
die handves van regte bevorder (art. 39(2) van die Grondwet).
4. Samevatting
Terwyl die aksie weens onregmatige lyding vanweë gestremdheid tot voor H v Fetal
Assessment Centre in ons reg deur sowel die hooggeregshowe as die hoogste hof van appèl
van die hand gewys is (sien Stewart; CJH; Friedman), het die konstitusionele hof nou bevind
dat daar wel bevind sou kon word dat die aksie bestaan. Of dit die geval is, en in welke
vorm, moet deur die hooggeregshof uitgemaak word. Laasgenoemde hof moet dan bepaal,
indien die aksie in deliksvorm geformuleer is, of al die delikselemente, te wete die handeling,
skade, onregmatigheid, nalatigheid en kousaliteit, aanwesig is en dat skadevergoeding
gevolglik toegeken kan word. Dit moet gedoen word binne die eise van die Grondwet met
betrekking tot grondwetlike regte en waardes wat die beste belange van die kind voorop
moet stel. Uiteindelik besluit die konstitusionele hof dat die deliksvereistes wel die potensiaal
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het om by die onderhawige aksie toepassing te vind. Dit is egter jammer dat die hof nie ’n
mening wou uitspreek of ook nievermoënsregtelike nadeel soos pyn en lyding en verlies aan
lewensgenietinge deur die aksie vergoed kan word nie.
Ons doen aan die hand dat die aksie weens onregmatige lyding vanweë gestremdheid wel
binne die sfeer van die deliktereg erken behoort te word, omdat al die elemente van ’n delik
goedskiks binne die toepassingsgebied van die aksie neerslag kan vind. Voorts behoort sowel
skadevergoeding vir vermoënskade as vergoeding vir nievermoënskade met die aksie verhaal
te kan word.
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Die aanwending van die gestruktureerde
interdik in die Suid-Afrikaanse konstitusionele
regsbedeling: ’n eiesoortige beregtingsproses1
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Opsomming
Suid-Afrikaanse regspraak en literatuur is ongelukkig vol voorbeelde van onvleiende
opmerkings van staatsoptrede wat teen die Grondwet indruis. Met dié dat Suid-Afrika ’n
jong konstitusionele staat is, word gepaste regshulp in gevalle van ongrondwetlike optrede
nog ontwikkel. Hierdie ontwikkeling sal uiteraard ’n stapsgewyse en uitgerekte proses wees.
Hierdie artikel beklemtoon dat die gestruktureerde interdik, wat sy ontstaan in die VSA gehad
het, ’n belangrike rol kan speel om toepaslike grondwetlike remedies te skep waar grondwetlike
regte geskend word. Daar kan verwag word dat veral weerbare litigante of groepe litigante in
Suid-Afrika die remedie toenemend sal gebruik om regshulp as gevolg van ongrondwetlike
staats- of regeringsoptrede te bekom. Die artikel ondersoek die gestruktureerde interdik –
van die ontstaan, aard, normatiewe raamwerk vir die bestaan daarvan in die Suid-Afrikaanse
reg, die Amerikaanse beregtingsmodelle, tot die hoofstruikelblokke in die toestaan daarvan.
Verdienstelike gevalle vir die oorweging van ’n gestruktureerde interdik, en die aanwending
daarvan deur die Suid-Afrikaanse howe tot dusver, word ook bespreek. Die ondersoek lei
tot ’n tweeledige gevolgtrekking: eerstens is daar moontlik nog nie volkome begrip vir die
veranderde beregtingsrol van die regsprekende gesag in die Suid-Afrikaanse konstitusionele
bedeling nie. In ’n konstitusionele bestel behoort die regsprekende gesag baie meer aktief
te reageer op versoeke om regshulp wat daarop afgestem is om grondwetlike regte te
verwesenlik en te beskerm. In dié verband is veral sommige van die konstitusionele hof se
uitsprake tot dusver nie bo kritiek verhewe nie. Daar word egter ook op gewys dat nie net
die howe nie, maar veral ook regspraktisyns wat by dié soort litigasie betrokke is, ’n groot rol
het om die howe in die formulering van gepaste regshulp by te staan. Een van die grootste
struikelblokke in die toestaan van gestruktureerde regshulp is dikwels howe se vrees om
op die magsterrein van ander regeringsfere te oortree, wat, in die huidige regsbestel, soms
oordrewe voorkom. Tweedens is daar ook nog gebrekkige begrip vir die noodsaaklikheid
daarvan dat alle regeringsfere, nieregeringsorganisasies en ander kundiges sal meewerk
om gepaste regshulp vir die Suid-Afrikaanse konstitusionele bestel te ontwerp binne die
raamwerk wat die gestruktureerde interdik bied. Die verskillende beregtingsmodelle by die
toestaan van gestruktureerde regshulp uit die VSA kan as ’n rigtinggewende voorbeeld in
Suid-Afrika aangewend word. Teen hierdie agtergrond behoort ander regeringsfere en die
Suid-Afrikaanse regsgemeenskap in die geheel die gestruktureerde interdik aan te gryp en te
verwelkom as ’n geleentheid om grondwetlike regte – én gepaste regshulp vir die skending
daarvan – in ’n gees van samewerking te ontwikkel.
Trefwoorde: beregtingsmetodes, beregtingsmodelle, beskikbare middele, gepaste
regshulp, gestruktureerde interdik, grondwetlike remedies, konstitusionele regsbestel,
publiekebelanglitigasie, regsprekende gesag, regshulp, skeiding van magte, sosio-ekonomiese
regte, toesighoudende jurisdiksie.
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Abstract
The application of the structured interdict in the South African legal order: a distinctive
adjudication process
South African case law and literature are unfortunately riddled with examples of unflattering
references to unconstitutional governmental conduct. South Africa is a relatively young
constitutional state and it is to be expected that the process by which suitable constitutional
breach remedies are developed will be protracted and incremental. The constitutional
remedies offered by the employment of the structural interdict is recognised as one of the
most effective ways of dealing with constitutional rights violations and developing effective and
appropriate relief. Legal relief in terms of the structural interdict does, however, face a number of
challenges. The first is that it requires a radically altered approach to the adjudication of public
interest litigation by the South African judiciary. The article draws substantially on the work
of Harvard professor Chayes, who has convincingly demonstrated the differences between
private and public rights litigation. Through this comparison, and remarks by a number of
eminent South African jurists in the context of developing suitable constitutional remedies,
a clear message evolves: even though the relief offered by the structural interdict may very
often imply a transgression by the judiciary on the territory of the executive, the Constitution
anticipated this. Not only does the Constitution provide for judicial review of all governmental
conduct, it implores the courts to develop suitable constitutional remedies. But the second
part of the message that emerges is equally significant: the process is to be participatory. Not
only the courts, but all organs of state, governmental bodies, public interest lawyers, nongovernmental bodies and civil society at large must participate in the process of the protection
and development of the constitutional rights and the values that underlie the South African
legal order. In terms of the structural interdict a court retains jurisdiction over a matter until it
is satisfied that after (what is often) a protracted process of deliberation between the litigating
parties and other interested parties, a suitable solution (remedy) evolves. It is this process of
deliberation that ought to be characterised by a spirit of keenness by organs of state, as has
been called for by, among others, South African judges Yacoob and O’Regan. It is in the USA
that the structural interdict as a constitutional remedy first evolved. At the time of the judgment
in the well-known case of Brown v Board of Education, that country was faced with a racist
schooling system that had become so institutionally entrenched over decades that the courts
had to retain jurisdiction over the case until a constitutionally effective remedy was effected.
(Court supervision in some instances arising from the judgment terminated only in 2009.)
Since the Brown v Board of Education judgment the application of the “supervisory injunction”
as it is sometimes called in the USA, has been extended to many other areas of constitutional
public interest, such as prisoner rights and the equal rights to education of mentally impaired
citizens. But it is the different adjudication models that have evolved through the structural
interdict that provide the most valuable guidance for South Africa. They are characterised
by wide-ranging participation in the development of suitable constitutional remedies by not
only the litigants, but also interested parties in civil society. The structural interdict is mostly
employed by, or on behalf of, the most vulnerable members of society that seek the protection
and development of their most basic rights. Legal costs of public interest litigation in South
Africa are therefore a huge challenge which is exacerbated by the fact that the country has
relatively few public interest lawyers and public interest agencies. The few resources that the
country does have ought to be utilised in close conjunction with one another and use could, for
example, be made of the expertise of retired/interested judges, magistrates and academics in
court-ordered deliberations to craft suitable constitutional remedies.
This article examines the structural interdict as the appropriate process by which to develop
suitable constitutional remedies. It investigates the origin, nature and normative framework
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for its existence in South African jurisprudence, the US adjudication models, the main
challenges to granting structural relief, and the most apt circumstances in which it may be
employed. This discussion is supplemented by the South African judiciary’s application of
structural relief in some of the most prominent socio-economic rights cases. The investigation
leads to a dual conclusion: firstly, that there may possibly be an insufficient realisation of the
changed adjudication role of the South African judiciary within a constitutional dispensation.
In a constitutional dispensation the judiciary must necessarily be much more active in its
adjudicatory function. In this regard, some of the South African constitutional court judgments
have not been without criticism. One of the criticisms is the court’s hesitancy to impinge on the
territory of the executive, which hesitancy has been suggested as being overly sensitive in light
of the Constitution’s own anticipation of such impingement. It is further argued that a complete
separation of powers is impossible and particularly as a result of the current substantial
dysfunctionality of some South African organs of state. The second major conclusion, and
drawing on the USA example, is that suitable constitutional remedies can be developed
only with greater participation of not only the litigants to public interest litigation but also the
participation of South African society at large.
Keywords: adjudication models, available resources, constitutional legal order, constitutional
remedies, effective and appropriate relief, judicial adjudication, judicial authority, legal relief,
public interest litigation, separation of powers, socio-economic rights, structured interdict,
supervisory jurisdiction.

1. Inleiding
Zak Yacoob,2 afgetrede regter van die konstitusionele hof, maak die volgende stelling in
verband met die veranderinge wat die afgelope 20 jaar van konstitusionalisme in die SuidAfrikaanse regsorde teweeggebring is, bepaald wat die verwesenliking van sosiale en
ekonomiese regte betref:
It might have been expected that the approach of government at all levels
in these cases would have been permeated by a keenness and commitment
to assist the judiciary in the process of the realisation of these rights. This
has regrettably been absent in most cases before the courts. The attitude and
approach of government representatives have ordinarily been over-technical,
wholly defensive and seeking mainly to avoid their obligations and showing no
real sympathy for the desperate people bringing these cases.
Suid-Afrikaanse regspraak en literatuur is vol onvleiende voorbeelde van opmerkings oor
staatsoptrede wat teen die Grondwet3 van die land indruis. Aangesien Suid-Afrika nog ’n jong
konstitusionele staat is, word gepaste regshulp in gevalle van ongrondwetlike optrede nog
ontwikkel. Dít sal uiteraard ’n stapsgewyse en uitgerekte proses wees. Die hoofuitgangspunt
van dié artikel oor die ontwikkeling van gepaste regshulp in ’n konstitusionele regsbestel en
die betoog vir ’n veranderde beregtingsmetode deur ons howe in publiekregtelike sake word
raak verwoord deur Sabel en Simon.4 Hulle stel beregting in privaatregtelike sake teenoor dié
in publiekregtelike sake soos volg:
[T]he remedial implications of a public law determination of rights are more
ambiguous than those of the paradigmatic private law determination. A
judgment of tort or contract liability usually implies a limited range of specific
interventions. A public law liability determination speaks with some clarity only
about the broadest goals of intervention. It has only vague implications for the
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specific forms intervention should take. Moreover, remedial design requires a
different type of decision-making from rights determination. It does not directly
involve the elaboration of normative principles or the interpretation of texts.
Remedial design involves more technical, strategic, and contextual forms
of thought.
Die gestruktureerde interdik kan ’n belangrike rol speel om toepaslike remedies te skep waar
grondwetlike regte geskend word. Dit is veral weerbare litigante of groepe litigante wat dié
interdik gebruik as prosesregtelike middel om regshulp te probeer bekom waar staat- of
regeringsoptrede ongrondwetlik is, en bepaald waar die staat grondwetlike voorskrifte en selfs
hofbevele vir die regstelling van sy eie ongrondwetlike optrede verontagsaam.
Hierdie artikel ondersoek die konteks waarin die gestruktureerde interdik as proses gebruik
kan word om regshulp te bekom. Die ontleding begin met ’n omskrywing van dié tipe interdik,
waarna die Amerikaanse oorsprong van die gestruktureerde interdik as agtergrond oorweeg
word. Hierna volg die betoog vir ’n veranderde rol vir die Suid-Afrikaanse regsprekende gesag
in ’n konstitusionele bestel. Vir doeleindes hiervan verskuif die soeklig na ’n verkenning van die
hoofstruikelblokke waarvoor ons howe gewoonlik te staan kom in die toestaan van die regshulp
wat die gestruktureerde interdik bied, met die klem op die kostestruikelblok. Verdienstelike
gevalle waarin ’n gestruktureerde interdik oorweeg kan word, word laastens behandel.
2. Omskrywing van die gestruktureerde interdik
2.1 Interdikte: gemeenregtelike teenoor grondwetlike remedie
Die interdik – wat uit ons gemenereg stam en as prosesregtelike middel dien om regshulp te
bekom – bly ’n vinnige en buitengewone remedie wat ’n hof sal toestaan slegs as daar aan
welbekende en gevestigde vereistes in die Suid-Afrikaanse reg voldoen word.5
Dit is in hierdie stadium dienstig om in gedagte te hou dat, in ooreenstemming met die
gemenereg, ’n interdik ’n laaste uitweg verleen en beskikbaar is slegs waar die litigant oor
geen ander gepaste remedie beskik nie. Hierdie vereiste geld ook vir die gestruktureerde
interdik. In dié verband meld Klaaren:6
The structural interdict is an extreme remedy and should be applied only in
cases where there are no other judicial remedies capable of setting matters
right. Even in such cases considerations of institutional competence, resources
and legitimacy will frequently militate against the grant of a structural interdict,
and a declaration of rights will always be a preferable remedy where there
is a likelihood that the declaration will trigger an adequate legislative or
administrative response to the underlying problem.7
Dit is juis die laaste sin in hierdie aanhaling wat al hoe meer problematies in die Suid-Afrikaanse
regsbestel word: daar is toenemend nie ’n gepaste wetgewende of administratiewe reaksie op
verklarende bevele van die howe nie.
Wat betref die bestaan van en inbreukmaking op ’n reg grondliggend aan die toestaan van
’n interdik, die volgende: die gemeenregtelike vereiste vir die toestaan van onderskeidelik
’n voorlopige en finale interdik, naamlik die bestaan van ’n prima facie-reg gevolg deur ’n
gevestigde reg, is ewe tersaaklik vir die regshulp wat ’n gestruktureerde interdik kan verleen:
omdat die onderwerp van die regshulp wat ingevolge die gestruktureerde interdik versoek
word, direk uit die regte in die Grondwet spruit, is dit meestal maklik om die bestaan van die
prima facie- of gevestigde reg aan te toon. Daarteenoor is die aantoon van die gelyklopende
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konstitusionele verpligting wat die Grondwet aan die staat oplê, en die omvang van so ’n
verpligting, meer uitdagend. Die Grondwet is vol vae beskrywings van regte, dog swyg dit
oor die gelyklopende staatsverpligting wat aan sodanige regte gekoppel is. Buiten artikel
38 van die Grondwet, wat voorskryf dat regshulp vir die skending van grondwetlike regte
“gepas” moet wees; artikel 172, wat aan howe die gesag gee om regsvoorskrifte en optrede as
onbestaanbaar met die Grondwet te verklaar, in welke geval “regverdige en billike” regshulp
verleen moet word; en artikel 8(3), wat die howe beveel om, ter verwesenliking van ’n reg in die
handves van regte, die gemenereg dienooreenkomstig te ontwikkel, dui die Grondwet nie aan
wat presies “gepaste” regshulp is nie.8 Die Grondwet laat dus die uitleg hiervan aan die howe
oor. Dit is dan juis hierdie feit wat veranderde beregtingsmetodes in publiekregtelike sake
noodsaaklik maak, soos wat uit Sabel en Simon se aanhaling hier bo blyk. Afgesien van die
betoog in hierdie artikel vir ’n noodwendig veranderde rol vir die regsprekende gesag in die SuidAfrikaanse konstitusionele bedeling is dit natuurlik ook belangrik dat enige beregtingsproses
op effektiewe regshulp moet uitloop. Hierdie kwessies word weer later aangeroer.
Dit is gevestigde reg en praktyk dat ons howe die applikant en respondent se belange teen
mekaar opweeg in die toestaan of weiering van regshulp by wyse van ’n interdik. Hierdie
belange-opweging moet, wat die gestruktureerde interdik betref, egter nou noodwendig
teen die agtergrond van ’n konstitusionele regsbestel plaasvind. Sodra die skending van
’n grondwetlike reg bewys is, behoort dít voorlopig reeds die spreekwoordelike “skaal van
geregtigheid” na gepaste regshulp vir die applikant te laat kantel. Sonder so ’n ingesteldheid
sal ons howe baie stadig vorder met die transformasie-opdrag wat die Grondwet duidelik aan
hulle gee.
2.2 Die gestruktureerde interdik in ’n neutedop
Herbstein en kollegas9 bied die volgende omskrywing van die gestruktureerde interdik:
[A] mandamus which orders the respondent to fulfill its obligations by taking
prescribed steps within a specified time-frame and to report back to the court
for an assessment of the progress made and, if necessary, for the issue of
further orders to effect compliance. A structural interdict is necessary when a
declaratory order will not serve its purpose or where the issue of an ordinary
mandatory order will be futile.
Currie en De Waal10 sit die vyf elemente waaruit die gestruktureerde interdik gewoonlik
bestaan, soos volg uiteen: Eerstens verklaar ’n hof in watter mate die staat versuim het om
sy grondwetlike verpligtinge na te kom. Hierna word ’n bevel uitgereik wat die staat aansê
om sy verpligtinge na te kom. Derdens word die staat beveel om binne ’n vasgestelde tyd ’n
verslag aan die hof te lewer wat uiteensit watter stappe die staat gedoen het en nog sal doen
om aan die hofbevel uitvoering te gee. In die vierde plek ontvang die applikant geleentheid
om op die respondent se verslag kommentaar te lewer, waarna die aangeleentheid op die rol
geplaas en geargumenteer word en die hof laastens ’n finale bevel uitreik. Die gestruktureerde
interdik word voorgehou as ’n onlangse ontwikkeling in antwoord op die ontoereikende
afdwingingsmeganismes tot howe se beskikking om die staat te dwing om sy konstitusionele
verpligtinge na te kom.11 En te oordeel aan bostaande uiteensetting van die streng beheerde
wyse waarop dié remedie afgedwing word, is dit duidelik waarom al hoe meer litigante hulle
daartoe wend.
Dit is goed gedokumenteer dat ons hoër howe veel meer as die konstitusionele hof geneig is
om gestruktureerde regshulp aan litigante toe te staan.12 Met verwysing na die Grootboomuitspraak13 kritiseer Hirsch14 juis laasgenoemde hof vir sy versuim om regshulp ingevolge
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’n gestruktureerde interdik te verleen. In ons konstitusionele bestel word daar noodwendig
’n veranderde rol van die regsprekende gesag verwag. Voordat dié onderwerp egter verder
bespreek word, is dit dienstig om ter agtergrond eers op die Amerikaanse oorsprong en
agtergrond van die gestruktureerde interdik te let.
3. Die Amerikaanse oorsprong en agtergrond van die gestruktureerde interdik
3.1 Inleiding
Die gestruktureerde interdik as ’n grondwetlike remedie het sy ontstaan in die Amerikaanse
grondwetlike regspraak oor die desegregasie van skole gehad. Tot die uitspraak van die
Amerikaanse hoogste hof in die bekende Brown v Board of Education15 het daar ’n tweeledige
skoolstelsel in die VSA bestaan wat op rasseklassifikasie gegrond was. Hierdie diepgewortelde
rasseskeiding het oor baie eeue heen gestrek, en die organisatoriese hervorming van die
stelsel het dus radikale stappe geverg, onder meer die herontwerp van skoolbusroetes,
nuwe kriteria vir die oprigting van verdere skole, nuwe riglyne vir die aanwending van
staatsmiddele en fisiese fasiliteite, asook kurrikulêre wysigings.16 In hierdie omstandighede
kon ’n mens dit tog te wagte wees dat ’n eenmalige hofbevel wat die stelsel grondwetlik
ongeldig verklaar, geen effektiwiteit sou hê nie. Dus moes ’n gepaste remedie noodwendig
ontwikkel word waarvolgens ’n hof jurisdiksie oor die saak behou het om te verseker dat
hervorming plaasvind. Benewens skoolsegregasiesake in die VSA is die gestruktureerde
interdik sedertdien vir grondwetlike hervorming op vele ander terreine aangewend, soos
vir verbeterde omstandighede in gevangenisse, die verbetering van kinderwelsynsdienste,
dienste aan verstandelik gestremdes, stadsbehuisingsdienste vir behoeftiges, en so meer.17
3.2 Die normatiewe raamwerk vir die bestaansreg van gestruktureerde regshulp
deur howe
Vir die Suid-Afrikaanse juris, en in die konteks van die betoog vir ’n veranderde rol vir ons
regsprekende gesag, is dit belangrik om daarop te let dat die meeste literatuur oor die
normatiewe teorie wat die bestaansreg van die gestruktureerde interdik onderlê, oor die
hervorming van die hele beregtingsproses18 in publiekregtelike aangeleenthede handel.
In die Amerikaanse regsliteratuur is Abram Chayes van Harvard19 die belangrikste
voorstander van die argument dat die tradisionele begrip van beregting deur howe nie die
werklikheid weerspieël wat met betrekking tot publiekregtelike litigasie en die verlening van
regshulp in die Amerikaanse federale howe plaasvind nie. Hy skryf20 dat die tradisionele
begrip van ’n regsgeding as siviele beregtingsproses tussen individue gekenmerk word deur
(a) tweesydigheid, synde ’n kompetisie tussen individue met verskillende, direk wedywerende
belange; (b) terugwerkendheid, synde die beregting van ’n saak op grond van afgehandelde
feite; (c) die interafhanklikheid van die reg en die regsremedie (wat volgens die presedenteleer
daaraan gekoppel is); (d) die impak van die beregtingsproses, naamlik dat dit tot die litigante
alleen beperk is; en (e) daardeur dat litigante die proses aanvoor en beheer.
Chayes21 argumenteer tereg dat hierdie begrip van die beregtingsproses deur howe nie
op die beregting van publiekebelangsake toegepas kan word nie. Die beregtingsproses in
publiekregtelike litigasie moet noodwendig van die tradisionele begrip afwyk en het eerder
die volgende kenmerke: (a) Die werklike omvang van die regsgeding ontvou geleidelik
by die aanhoor van die geding met die hof en die litigante se medewerking. (b) Die
partylitigasiestruktuur is meestal meer omvattend as die kenmerkende tweeledige struktuur
van tradisionele beregting. (c) Regshulp word merendeels nie as vergoeding vir ’n historiese
onregmatigheid beskou nie, maar is toekomsgerig en kan ’n groter invloed (as bloot op die
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litigante se regte) hê. (d) Die regsremedie word nie deur die hof afgedwing nie, maar is die
eindproduk van onderhandeling. (e) Die beregtingsproses word nie beëindig deur ’n hofbevel
waarmee die hof se betrokkenheid by die saak afgehandel is nie. (f) Die regter se rol is nie
beperk tot die ontleding van die feite en die toepassing van regsreëls daarop nie, maar behels
die verantwoordelikheid om die litigasieproses so te reël dat ’n regverdige en werkbare
eindresultaat sal volg. (g) Die regsgeskil is nie tussen individue oor individuele regte nie, maar
is gegrond op ’n klag oor die werking en toepassing van openbare beleid.22
Chayes se ontleding van die ontwikkeling van die publiekregtelike beregtingsproses in die
VSA het allerlei kommentaar van skrywers ontlok,23 maar dien nietemin as ’n belangrike
uitgangspunt vir die bespreking oor ’n veranderde rol vir die Suid-Afrikaanse regsprekende
gesag in ’n konstitusionele regsbestel.24 Daar word egter eers aandag gegee aan die
Amerikaanse beregtingsmodelle wat deur die aanwending van die gestruktureerde interdik
ontstaan het.
3.3 Die Amerikaanse beregtingsmodelle wat uit gestruktureerde regshulp spruit
In aansluiting by Chayes se argument oor die noodwendige verandering in die Amerikaanse
beregtingsproses van howe in publiekregtelike sake skryf Sturm:25
Courts are actively engaged in attempting to remedy violations of constitutional
and statutory norms in complex organizational settings. The traditional adversary
conception of adjudication has proven inadequate to the task of structuring
remedies and promoting compliance in these settings. In response, lawyers,
judges, and litigants are employing a variety of innovative roles and processes
that do not conform to the traditional adjudicative ideal. ... [R]emedial activity
in this variety of [public law]26 litigation frequently entails negotiation, informal
dialogue, ex parte communication, broad participation by actors who are not
formally liable for the legal violations, and involvement of court-appointed
officials to assist in implementation.
In wat volg, word daar kortliks op sekere van hierdie beregtingsmodelle uitgebrei:
3.3.1 Die onderhandelingsmodel vir die formulering van gepaste regshulp
’n Beregtingsmodel wat dikwels deur VSA-howe gebruik word, en wat daarop toegespits is om
die beperkings van die tradisionele adversariese beregtingsproses in publiekregtelike sake te
verbeter, is die onderhandelingsmodel. In so ’n model beveel die hof die partye in ’n geding
om met mekaar te onderhandel ten einde ’n oplossing, oftewel gepaste remedie, te vind. Daar
is ook verskillende variasies op hierdie model, soos dat die hof ’n derde party of partye kan
aanstel om die onderhandelinge te monitor en daaroor aan die hof verslag te doen. Nadat
daar suksesvol oor ’n kwessie onderhandel is, is ’n verdere variasie op dié model dat die hof
kan opdrag gee dat die partye oor ’n implementeringsplan ooreenkom wat eweneens vir finale
goedkeuring aan die hof voorgelê moet word.27
3.3.2 Die administratiewe of openbareverhoormodel
In The Pennsylvania Association for Retarded Children v Commonwealth of Pennsylvania28 het
’n kinderregte-organisasie die hof om gelyke toegang tot openbare onderwys vir verstandelikgestremde kinders genader. Hier het die regter vier jaar lank informele openbare verhore gelei
na aanleiding van ’n vorige bevel29 wat ten doel gehad het om verstandelik-gestremde kinders
van gratis openbare onderwys te voorsien.30 Die doel met hierdie informele openbare verhore
was om meer inligting in te win, om geskille te besleg en om skole se pogings om gepaste
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opvoedkundige programme te implementeer, te monitor.31 Voor die aanvang van die eerste
openbare verhoor het die hof ook ’n bevel uitgereik wat ’n spesiale komitee van verskeie
belanghebbende verteenwoordigers van groepe en organisasies saamgeroep het. Riglyne vir
die verloop van die openbare verhore is ook ontwerp: hoewel die verhore deel sou uitmaak
van die amptelike hofrekord, het die partye ooreengekom dat bewysregreëls verslap sou word
en dat dié getuienis ontoelaatbaar sou wees ingeval afdwingingsprosesse ná die finale bevel
ingestel moet word.32
Ondanks die hoogs onkonvensionele rol van beregting wat die hof in hierdie saak vervul
het, veral die rol om inligting in te win, is Rosenberg en Phillips33 se kommentaar op die
saak nietemin insiggewend, omdat dit aansluit by een van die gevolgtrekkings waartoe hierin
gekom word:
[U]nless government officials, elite groups within the bureaucracy, and
the public vigorously support institutional change, the courts can have only
limited success in altering the operating philosophies and organizational
practices that finally determine the quality of service and treatment provided to
disadvantaged classes.
3.3.3 Die deskundige model vir die formulering van regshulp
’n Verdere model wat daarop toegespits is om die hof met die formulering van gepaste
regshulp by te staan, is die “expert remedial formulation model”.34 Met hierdie model stel die
hof ’n deskundige of paneel deskundiges aan om ’n remediërende plan te ontwerp. ’n Variasie
op dié model kan wees dat die hof ’n meester (“master”) aanstel om die werksaamhede van ’n
kennerspaneel te koördineer en te rig. In Hart v Community School Board het die hof nie net
aan die meester die reg verleen om getuienis aan te hoor en aan die paneel deskundiges oor
te dra nie, maar ook die reg om die sienings van lede van die betrokke gemeenskap en ander
kundiges op die gebied in te win en aan die paneel deur te gee.35
3.3.4 Die konsensusmodel vir regshulp
’n Laaste regshulpmodel wat die Amerikaanse howe volgens Sturm volg,36 is die
konsensusmodel vir die formulering van regshulp (“consensual remedial formulation
model”). Dié model berus daarop dat die partye gesamentlik verantwoordelik is vir verdere
feite-insameling en besluitneming om op ’n gepaste bevel te besluit. Die partye word hierin
bygestaan deur ’n derde persoon wat deur die hof aangestel word, en die proses kan dus
grootliks as ’n bemiddelingsproses beskryf word.37
4. Die veranderde rol van die Suid-Afrikaanse regsprekende gesag in ’n
konstitusionele regsbestel
Daar is twee hoofargumente ten gunste van ’n radikaal ander rol vir Suid-Afrikaanse howe in
ons konstitusionele bestel, en meer bepaald op publiekregtelike terrein. Die eerste is direk
herleibaar na die Grondwet, terwyl die tweede met die gemeenregtelike, prosesregtelike
beginsel of vereiste van doeltreffendheid van hofbevele verband hou.
4.1 Die Grondwet
Die Suid-Afrikaanse konstitusionele bestel is natuurlik veel jonger as dié van die VSA, en SuidAfrikaanse howe het maar eers die afgelope twee dekades met die uitdaging te kampe gekry
om gepaste konstitusionele remedies vir ons konstitusionele bestel te ontwikkel. Die Suid-
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Afrikaanse regsprekende gesag het dus betreklik onlangs eers met sy veranderde rol in dié
verband kennis gemaak. Teen die agtergrond van die howe se rol om sosio-ekonomiese regte
in Suid-Afrika te help verwesenlik, meen Pieterse38 dat sekere howe se ongemak hiermee
eerder met die begrip van “transformasiegerigte konstitusionalisme” as met enige beperking
op regsprekende mag verband hou. Hy verklaar verder dat die konstitusionele hof voorheen
“merkbaar tentatief” opgetree het in sy mandaat om staatsversuim in die verwesenliking van
sosio-ekonomiese regte reg te stel – en dít ondanks die hof se eie bevestiging van sy regterlike
mag in dié verband. In sy vergelyking van die werking van die howe gedurende apartheid en
nou onder konstitusionalisme, voer Dugard39 aan dat die howe in albei tydvakke met “regterlike
konserwatisme” optree. Hy meen dat die gebrek aan geleenthede vir Suid-Afrikaanse howe
om gedurende apartheid waardegebaseerde uitsprake te kon maak wat regshulp kon bring,
gelei het tot die voortsetting van ’n “slaafse gehoorsaamheid aan die wil van die soewerein”
onder konstitusionalisme.
Of daar met hierdie menings saamgestem word of nie, die oorgang van ’n Westminsterstaatsbestel tot konstitusionalisme moes noodwendig ’n invloed op die rol van die regsprekende
gesag gehad het. Dugard40 lewer twee geldige betoë ten gunste van ’n radikaal ander rol vir
die howe onder konstitusionalisme. Die eerste is dat die Suid-Afrikaanse Grondwet allereers
’n morele dokument is; en tweedens is dit, weens die waardebelaaide aard daarvan, uiteraard
ook transformasiegerig.
4.2 Effektiwiteit en morele gesag van die howe
Die algemene gemeenregtelike vereiste dat hofuitsprake effektief moet wees, oftewel dat
dit geredelik afgedwing moet kan word, is ewe belangrik vir die rol van die regsprekende
gesag in publiekebelanglitigasie. Ondoeltreffende hofbevele ondermyn respek vir die howe,
die regstelsel en uiteindelik ook die oppergesag van die reg.41 Juis in die lig van Suid-Afrika
se geskiedenis en die grootste gedeelte van die burgery se ondervindings en opvattings van
die regstelsel, veral van die regsprekende gesag, is dit van wesenlike belang dat die howe
beskou en beleef moet word as die skepper van doeltreffende grondwetlike remedies waar
alle ander redelike stappe gefaal het. In hierdie verband voer Wilson en Dugard aan:42
The interests poor people seek to vindicate through litigation have not been
meaningfully addressed in the Court’s socio-economic rights jurisprudence. It
seems that these interests are, for the moment, to be defined and enforced
through “democratic popular choice” and not through adjudication. Yet it is
precisely in the supposedly “democratic” arena that poor peoples’ claims for
better access to social and economic goods are marginalised and diminished.
Ons howe se taak om doeltreffende grondwetlike remedies te skep is egter geensins maklik
nie, en De Vos43 meen dat howe in baie gevalle nie oor die mag of tegniese vaardigheid
beskik om die “endemiese probleme” in die Suid-Afrikaanse staatsadministrasie uit die weg
te ruim nie. Ons akademiese literatuur en regspraak is deurspek met verwysings na die SuidAfrikaanse staatsadministrasie as “lui en onbeholpe”, “gebrekkig”, “weersprekend en sinies”
en “asof dit in ’n staat van oorlog met die burgery verkeer”.44 Die taak is dus groot en die
uitdagings baie, soos wat verder hier onder toegelig word.
5. Uitdagings in die toestaan van regshulp deur die gestruktureerde interdik, met
bepaalde verwysing na sosio-ekonomiese regte
In die konteks van sosio-ekonomiese regte identifiseer Ebadolahi45 die klassieke probleme
met die gepastheid van regshulp ingevolge die gestruktureerde interdik as (a) die beginsel
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van skeiding van magte, (b) die vae taalgebruik in die Grondwet by die skep van dié regte,
en (c) die koste om regshulp ingevolge gestruktureerde hofbevele te bekom. Daar word
vervolgens op hierdie uitdagings uitgebrei.
5.1 Die beginsel van skeiding van magte
Die formulering van die beginsel van skeiding van magte word aan die Franse filosoof en
juris Montesquieu (1689–1755) toegeskryf.46 John Locke (1632–1704), die Engelse filosoof en
“vader van klassieke liberalisme”, het daarna op die aanvanklike beginsel uitgebrei. Volgens dié
beginsel word daar tussen bepaalde staatsinstellings, naamlik die wetgewende, uitvoerende
en regsprekende gesag, onderskei. Elk van hierdie instellings is met bepaalde gesag beklee,
en oortreding deur die een op die ander se magsterrein is verbode. Die beginsel het in die
algemeen ten doel om magsmisbruik tussen dié drie regeringsfere te voorkom.
Met die uitvaardiging van die Suid-Afrikaanse Grondwet, en daarmee saam die verlening van
hersieningsbevoegdheid en die mag aan die howe om gepaste regshulp te ontwerp, beskryf
Currie en De Waal47 die twee besondere uitdagings wat in die Suid-Afrikaanse regstelsel
ontstaan het. Die eerste sluit direk aan by die beginsel van skeiding van magte, en die tweede
by die polisentriese aard van die beregting en verlening van regshulp wat daarop toegespits
is om sosio-ekonomiese regte te verwesenlik:
As to the separation of powers, because they [socio-economic rights]48 are
positive rights-claims by individuals and groups to the delivery of goods by
government – it has been argued that justiciable socio-economic rights will
require the courts to direct the way in which the government distributes the
state’s resources. For this reason, they are beyond the proper scope of the
judicial function. The judiciary is an elite and undemocratically appointed branch
of the state. Therefore, so the argument goes, it lacks the democratic legitimacy
necessary to decide the essentially political question of how to apportion
public resources among competing claims and between individuals, groups,
and communities in society. It is usually thought legitimate for the judiciary to
prevent the government and even the democratically-elected, representative
branches of the state such as Parliament from engaging in particular practices
or imposing particular duties or conditions on groups and individuals. But this
is thought quite distinct from a situation in which the judiciary has the power
to order these branches of state to distribute or spend public resources in a
particular manner.
’n Paar opmerkings oor die beginsel van skeiding van magte in die moderne Suid-Afrikaanse
regsbestel is hier gepas. Die eerste geldige punt word deur die konstitusionele hof self
gemaak. In die uitspraak waarmee dié hof die Grondwet gesertifiseer het,49 verleen die hof
erkenning aan die funksionele onafhanklikheidsideaal vir die drie regeringsfere omdat dit
magskonsentrasie tussen dié sfere sal voorkom, en voer dan aan dat “dit” (die beginsel van
skeiding van magte) in dié sin ’n onafwendbare oortreding van een regeringsfeer op die ander
se terrein antisipeer. Wat die hof waarskynlik bedoel het, is dat die Grondwet self, en nie
soseer die beginsel van skeiding van magte nie, hierdie onafwendbare oortreding antisipeer.
Dít doen die Grondwet deurdat dit tot “die hoogste reg in Suid-Afrika”50 verhef word en die
howe – die regsprekende gesag – slegs aan die Grondwet self onderwerp51 (en hulle dus by
implikasie die enigste arbiter maak oor of die ander sfere van staatsgesag hul grondwetlike
mandaat nakom of nie). Hierdie punt stel die konstitusionele hof dan ook self waar dit opmerk:
“Geen konstitusionele skema kan ’n algehele skeiding van magte weerspieël nie: die skema
is altyd een van gedeeltelike skeiding.”52
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Die tweede opmerking word ontleen aan Pieterse,53 wat meen dat Montesquieu en Locke
se model radikaal verskil van ’n skeiding-van-magte-model wat in konstitusionele SuidAfrika toepassing kan vind. Die Europeërs se model is gegrond op die uitgangspunt dat ’n
funksionele staatsadministrasiebestel bestaan, wat ongelukkig nie tans die Suid-Afrikaanse
werklikheid weerspieël nie.54
’n Derde opmerking is dat daar ’n geldige argument onder regskrywers bestaan wat
argumenteer dat regshulp wat deur die gestruktureerde interdik bekom word, die beginsel van
skeiding van magte eerder versterk as skend, omdat dit stelselmatig meewerk tot die vestiging
van ’n funksionele staatsadministrasie.55 Wanneer ’n hof ingevolge ’n gestruktureerde interdik
’n bevel uitreik, dwing hy as’t ware die owerheid om gepaste remedies te ontwikkel in plaas
daarvan dat die hof self daardie funksie oorneem. In dié verband merk Hirsch56 op:
[S]tructural remedies call upon [courts] to engage in markedly different activities.
They must discover and address the political, economic and social factors that
may have created and exacerbated the constitutional violation. Formulating
the correct remedy requires courts to predict how the remedy will affect, and
be affected by, the political, economic and social context within which it is
implemented. Thus, the argument goes, courts are structurally worse off than
other branches of government at developing an intellectually coherent solution
to social problems.
Dit is juis hierdie versterkte verantwoordelikheid en groter verantwoordbaarheid wat volgens
oudregter Yacoob oënskynlik ontbreek in sy ervaring van hoe regeringsverteenwoordigers
optree jeens litigante wat hul sosio-ekonomiese regte probeer verwesenlik.57
5.2 Vae beskrywing van regte, die toets vir staatsverpligtinge en polisentriese besluite
Die litigant wat ’n hof ingevolge ’n gestruktureerde interdik om regshulp nader, sukkel dikwels
nie om die bestaan van die reg aan te toon nie, maar eerder om aan te toon wat die staat se
gelyklopende grondwetlike verpligting in dié verband is. Afgesien van wat geskikte behuising
of die reg op toegang tot gesondheidsdienste byvoorbeeld behels, is die vraag ook hoe ver
die staat se verpligting strek om dit te verskaf. Tesame met die uitdaging om inhoud aan
grondwetlike regte te gee, en die vaagheid waarmee hierdie regte in die Grondwet omskryf
word, word die howe se taak verder daardeur bemoeilik dat enige hofbeslissing hieroor
polisentries van aard is. O’Regan58 verduidelik dit soos volg:
It is not easy to resolve polycentric decisions through reasoned argument
because each step of the decision to resolve the problem generates a different
set of implications. Determining a dispute with budgetary implications is a
classic polycentric problem. Each decision to allocate a sum of money to a
particular function implies less money for other functions. Any change in the
allocation will have a major or minor impact on all the other decisions relating
to the budget.
Wat die afdwing van veral sosio-ekonomiese regte betref, gebruik Suid-Afrikaanse howe in
hierdie stadium die redelikheidstoets binne die verdere grense wat artikel 26(2) en 27(2) van
die Grondwet in verband met die sosio-ekonomiese regte (daarin neergelê) daarstel. Hierdie
toets is nie sonder kritiek nie. Dugard59 beskryf dit as ’n betreklik swak toets wat glad nie
op die verwesenliking van regte afgestem is nie, maar eerder abstrak en onbepaald is. In
die uitsprake in sowel Grootboom60 as Treatment Action Campaign61 in die konstitusionele
hof is die minimum-kernverpligting-toets voorgestel om sosio-ekonomiese regte asook die
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gelyklopende staatsverpligtinge in dié verband te begrens. Die konstitusionele hof is hoogstens
bereid om in Treatment Action Campaign soos volg te beslis:62
Although Yacoob J indicated that evidence in a particular case may show that
there is a minimum core of a particular service that should be taken into account
in determining whether measures adopted by the state is reasonable, the
socio-economic rights of the Constitution should not be construed as entitling
everyone to demand that the minimum core be provided to them. Minimum
core was thus treated as possibly being relevant to reasonableness under
section 26(2), and not as a self-standing right conferred on everyone under
section 26(1).
Dit val buite die bestek van hierdie artikel om ondersoek in te stel na die wenslikheid van
die aanvaarding van ’n minimum-kernverpligting-toets deur ons howe in soverre dit om die
verwesenliking van sosio-ekonomiese regte gaan. In navolging van internasionale instrumente
soos die Verenigde Nasies se Verdrag oor Ekonomiese, Maatskaplike en Kulturele Regte
van 1966 wat op 3 Januarie 1976 kragtens artikel 27 daarvan in werking getree het,63 meen
Currie en De Waal64 egter tereg dat die Verenigde Nasies-komitee wat dié verdrag vertolk
en op lidlandverslae kommentaar lewer, in hierdie opsig ’n belangrike uitlegbron vir SuidAfrikaanse howe behoort te wees. Hoewel hierdie verdrag ook voorsiening maak vir die
stelselmatige realisering van regte binne beskikbare middele (soos wat artikels 26(2) en 27(2)
van die Grondwet doen en aan state ’n mate van diskresie verleen in hul keuse van metodes
vir die realisering van sosio-ekonomiese regte), meld Currie en De Waal dat internasionale
praktyke vir die toepassing van die verdrag allesbehalwe ’n vrye diskresie aan lidlandstaatsadministrasies gee oor die wyse van implementering van sosio-ekonomiese regte.65
5.3 Die koste om regshulp ingevolge ’n gestruktureerde interdik te bekom
Een van die erkende probleme met die verkryging van regshulp deur middel van ’n
gestruktureerde interdik is die ontsaglike koste wat daarmee saamhang, al kan die uiteindelike
begunstigdes van dié regshulp – hetsy individue of groepe – dit in die meeste gevalle juis nie
bekostig nie. Hierdie harde werklikheid word vererger deur die verdedigende, halsstarrige
of onbeholpe optrede van die betrokke staatsdepartement eerder as om die howe en
begunstigdes in ’n gees van samewerking by te staan.66
Natuurlik is ’n kostebevel in ’n grondwetlike aangeleentheid ten gunste van elke litigant, maar
hierdie feit bied weinig troos as die applikante om die regshulp behoeftig is, en as ’n mens in
gedagte hou dat die regskoste van die betrokke staatsorgaan uit die staatskas betaal word.
Uiteindelik word dit ’n duiwelse kringloop: hoe meer die staatskas aan (onnodige) regskoste
bestee, hoe minder geld is daar beskikbaar in die nasionale begroting, wat onder meer vir
die verwesenliking van sosio-ekonomiese regte moet betaal. ’n Beslissing van die Vrystaatse
hoë hof67 bied ’n goeie illustrasie van hierdie punt. Omdat die staatsorgaan in dié saak die
nodige kundigheid kortgekom het, moes dit deurgaans van eksterne konsultante, in dié geval
’n ouditeursfirma, se dienste gebruik maak om hom ’n grondwetlik aanvaarbare beleid te help
skryf ingevolge waarvan geld aan nieregeringswelsynsorganisasies toegeken word. Dit het in
dié saak nie minder nie as vier hofsittings geverg (waarin albei kante deurgaans van junior en
senior regsverteenwoordiging gebruik gemaak het) om die aangeleentheid af te handel. Die
geldige voorstel is al gemaak dat ’n staatsorgaan in sulke omstandighede van die dienste van
die Suid-Afrikaanse hoofstuk 9-instellings, soos die Suid-Afrikaanse mensregtekommissie,
moet gebruik maak wat dikwels beter toegerus is as die betrokke staatsdepartement om
gepaste regshulp te ontwerp; op sy beurt sal dit die howe se taak aansienlik makliker maak.
O’Regan68 verwoord hierdie samewerkingsplig soos volg: “Daar moet beklemtoon word dat,
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ingevolge ons Grondwet, die verantwoordelikheid nie slegs by die howe berus nie, maar
ook by die Parlement, die uitvoerende gesag, provinsiale wetgewers en regerings, plaaslike
regering sowel as alle staatsorgane.”
Uit wat tot dusver in hierdie artikel behandel is, blyk dus duidelik dat hoewel daar van die
Suid-Afrikaanse regsprekende gesag verwag word om ’n radikaal ander houding in te neem
ten einde gepaste regshulp vir die konstitusionele bestel te ontwerp, dit slegs in samewerking
met die ander regeringsfere sal kan geskied. Sodanige ander sfere behoort nie dadelik net
verdedigend op eise oor beweerde nienakoming van die Grondwet te reageer nie, maar
moet na regte in ’n positiewe gees van samewerking reageer ten einde grondwetlike regte ’n
werklikheid te maak.
Tog is dit nie net die howe en ander regeringsfere wat weens die hoë koste verbonde
aan grondwetlike litigasie moet saamwerk nie. Ek glo ook dat die regsverteenwoordigers
wat publiekregtelike litigasie howe toe neem in die formulering van skuldoorsake en veral
konsephofbevele ’n besondere verantwoordelikheid teenoor sowel hul kliënte as die hof
het. Regsverteenwoordigers behoort in hierdie verband kreatief te dink. Wanneer die
hof ten einde laaste genader word vir gepaste regshulp by wyse van ’n gestruktureerde
interdik, is dit gewoonlik – as gevolg van die aard en vereistes vir die interdik as proses –
die laaste uitweg.69 Enige regsverteenwoordiger weet teen daardie tyd weet wie, afgesien
van regeringsorganisasies, hulle beywer vir die regte waaroor dit in die litigasie gaan,
byvoorbeeld plaaslike, nasionale en internasionale nieregeringsorganisasies/drukgroepe.
Regsverteenwoordigers behoort ook in daardie stadium te weet van kenners op die betrokke
gebied wat aan universiteite verbonde is. Daar kan dalk afgetrede regsgeleerdes wees wat
teen geringe of selfs geen vergoeding nie bereid sal wees om, soortgelyk aan die meester in
die VSA,70 as toesighouers oor onderhandelinge tussen die litigante en regeringsrespondente
op te tree. Regsverteenwoordigers kan ’n bemiddelingsproses aan die hof voorstel. Hulle kan
vra dat die hof informele openbare verhore gelas wat onder beheer van kundiges of ’n paneel
kundiges verbonde aan byvoorbeeld universiteite of die privaat sektor kan staan.
Met verwysing na die bestuur van komplekse litigasie en veranderde beregtingsprosesse in
die VSA, merk McGovern71 op:
By interjecting devices to encourage cooperation or to find facts more
inquisitorially (devices undervalued by existing procedure), the courts,
attorneys, and parties may be able to resolve conflict more efficiently and fairly.
Die koste verbonde aan publiekregtelike litigasie ten behoewe van die weersloosste mense
in Suid-Afrika bly een van die land se grootste uitdagings.72 Ek is oortuig dat die staat alleen
nie die finansiële las hiervan kan dra nie, welke las volgens Budlender en kollegas73 ook
insluit ondersteuningstelsels in die vorm van organisasies wat openbare litigasie nastreef
asook ’n vermeerdering van publiekregtelike regspraktisyns. Dié skrywers verwys ook na
’n toenemende vyandigheid by die staat jeens openbarebelanglitigasie en die gebruik van
publiekregtelike taktieke deur organisasies wat teen sosiale verandering gekant is.74
Die volgende gedeelte handel oor die omstandighede waarin ’n versoek vir gestruktureerde
regshulp gepas sou wees. Die bespreking word deurgaans aangevul met regspraak, wat verder
aanduidend is van die Suid-Afrikaanse howe se benadering tot publiekregtelike litigasie.
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6. Verdienstelike gevalle waarin gestruktureerde regshulp oorweeg kan word
6.1 Waar grondwetlike regte stelselmatig geskend word
Soos vroeër genoem is, het die gedagte van die gestruktureerde interdik in die VSA ontstaan.
In daardie jurisdiksie word dit ’n “supervisory injunction” (toesighoudende interdik) genoem
en word daar algemeen aanvaar dat dié soort regshulp uit die bekende uitspraak in Brown
v Board of Education75 afkomstig is. Die Brown-saak het die Amerikaanse appèlhof bereik in
die vorm van ’n konsolidasie van vyf sake van verskillende Amerikaanse state wat dieselfde
gevestigde beginsel van gelyke dog aparte skoolopvoeding as ongrondwetlik beveg het.
Nadat die hof by monde van hoofregter Warren beslis het dat die beginsel in stryd met die
Amerikaanse grondwet is, het hy ’n bevel uitgereik wat die grondslag gelê het vir regshulp wat
(a) die hof toelaat om, by wyse van toesig oor uitvoering, jurisdiksie te behou; en (b) deur die
navolging van ’n samewerkingsmodel verseker dat alle moontlike rolspelers aan ’n gepaste
remedie saamwerk. Regter Warren laat hom soos volg hieroor uit:
Because these are class actions, because of the wide applicability of this
decision, and because of the great variety of local conditions, the formulation
of decrees in these cases presents problems of considerable complexity.
On reargument, the consideration of appropriate relief was necessarily
subordinated to the primary question – the constitutionality of segregation of
public education. We have now announced that such segregation is a denial of
the equal protection of the laws. In order that we may have the full assistance
of the parties in formulating decrees, the cases will be restored to the docket,
and the parties are requested to present further argument on questions …
The Attorney General of the United States is again invited to participate. The
Attorneys General of the states requiring or permitting segregation in public
education will also be permitted to appear as amici curiae upon request.
Die gestruktureerde regshulp wat uit die beslissing van Brown v Board of Education moes vloei,
was dus baie duidelik daarop toegespits om die diepgewortelde stelselmatige diskriminasie as
gevolg van die beginsel van gelyke dog aparte onderwys in die VSA uit te roei. Juis daarom
was so ’n bevel in die omstandighede gepas.
Die verskillende werksmodelle wat die howe in die VSA volg om in grondwetlike sake gepaste
regshulp te ontwerp, is ook van waarde.76 Hierdie modelle is vroeër77 toegelig. ’n Mens moet
die jong Suid-Afrikaanse konstitusionele regsbestel dit ter ere na gee dat van hierdie modelle,
of variasies daarvan, inderdaad al in Suid-Afrikaanse howe gebruik is, soos in City of Cape
Town v Rudolph,78 wat hier onder bespreek word.
6.2 Waar daar duidelike aanduidings van die nienakoming van (vorige) hofbevele
bestaan en ’n verdere verklarende bevel vergeefs sal wees
Dit kan uit ’n volgende saak oor dieselfde skending van ’n reg blyk dat ’n staatsorgaan, in
stryd met ’n vorige hofbevel, bevinding of verklaring, steeds versuim om stappe te doen om
grondwetlike regte te verwesenlik. Die uitspraak in City of Cape Town v Rudolph, wat op die
Grootboom-uitspraak gevolg het, is ’n voorbeeld hiervan.
Deur middel van ’n teenaansoek by wyse van ’n gestruktureerde interdik het die respondente
in die Rudolph-saak die hof gevra om ’n bevel wat hul grond- en behuisingsregte sou verseker.
Die hof moes dus die Stad Kaapstad se plan of program vir die verwesenliking van hierdie
regte ondersoek om te beslis of die owerheid redelik opgetree het om die regte stelselmatig
’n werklikheid te maak. Hierdie plan is natuurlik ook in die Grootboom-saak aan geregtelike
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ondersoek onderwerp. In die Rudolph-saak word beslis dat, ten spyte daarvan dat die Stad
Kaapstad se plan deur die konstitusionele hof in Grootboom as ’n redelike en lofwaardige
program ter verwesenliking van grond- en behuisingsregte bestempel is, die feite in die saak
getoon het dat die implementering van dié plan nog geensins verder gevorder het nie.79 Met
verwysing na ’n gepaste regsremedie wat in dié omstandighede regverdig en doeltreffend
sou wees, verklaar die hof: “Ek glo nie ’n verklaring op sigself sal voldoende wees nie. Die
Konstitusionele Hof het reeds so ’n verklaring gemaak. Dit het nie die applikant aangespoor
om sy grondwetlike verpligtinge na te kom nie. Iets meer word dus vereis.”80
6.3 Waar die gevolge van moontlike nienakoming van ’n hofbevel so ernstig is dat die
behoud van jurisdiksie deur ’n gestruktureerde interdik wenslik is
’n Gepaste voorbeeld van waar die gevolge van ’n staatsorgaan se nienakoming van ’n
hofbevel inderdaad so ernstig was dat die hof wat die regshulp gebied het, agterna beskou,
eerder jurisdiksie oor die saak moes behou het, is die reeks beslissings in Treatment
Action Campaign.
Toe die saak die hoë hof81 bereik, het daardie hof ’n gebiedende bevel uitgereik wat aan ’n
gestruktureerde interdik gekoppel was. Die hof het gelas dat die respondente onmiddellik
’n volledige program moet ontwerp om moeder-na-kind-oordrag van die menslikeimmuniteitsgebreksvirus (MIV) te voorkom, met inbegrip van die voorsiening van die
antiretrovirale middel nevirapien.82 Die respondent is verder beveel om verslae in te dien wat
aandui watter stappe hulle gedoen het om die hofbevel in werking te stel.
In appèl na die konstitusionele hof het dié hof bevestig dat sy magte om ’n gebiedende hofbevel
uit te reik ook die mag insluit om in gepaste omstandighede toesighoudende jurisdiksie oor
die saak uit te oefen om te verseker dat sy bevel wel nagekom word.83 Die hof het dit egter nie
nodig geag om gestruktureerde toesighoudende regshulp toe te staan nie, omdat “die regering
nog altyd die bevele van hierdie hof eerbiedig en uitgevoer het”.84 Oor die gevalle waar dit
gepas sou wees om die hof om toesighoudende regshulp te vra, was die konstitusionele hof
minder uitgesproke, en was hy hoogstens bereid om te sê dat dít sou afhang van die aard van
die reg en die aard van die skending daarvan.85
Na die konstitusionele hof se uitspraak het die Treatment Action Campaign (TAC) hard
gewerk om te verseker dat alle provinsiale owerhede van die uitspraak kennis neem en die
bepalings van die verklarende bevel in werking stel. Omdat bepaald een provinsie nié aan
die konstitusionele hof se bevel gehoor gegee het nie, moes die TAC ’n verdere dringende
aansoek by ’n hoë hof indien om ’n minagtingsbevel teen daardie provinsie uit te reik. In dié
verband het Roach en Budlender86 dan ook opgemerk dat ’n aantal babas in die proses met
MIV besmet is, wat andersins vermy kon gewees het.
6.4 Waar leiding aan staatsorgane gebied kan word en ’n blote verklarende bevel
onvoldoende is
Soos vroeër ter sprake gekom het, is dit belangrik dat alle regeringsfere in gedagte hou dat
Suid-Afrika se pogings om geskikte en gepaste regshulp vir die skending van grondwetlike
regte te ontwerp, nog maar in sy kinderskoene staan. Dit sal gewis nie oornag gebeur nie,
en intussen bly ’n ingesteldheid van samewerking tot voordeel van die land in die geheel die
ideaal. Roach en Budlender87 wys tereg daarop dat dit in sowel die publiek as die regering
se belang is om implementeringsplanne voor die hof te plaas. Hulle merk ook op dat die
voorkoms van hierdie soort regshulp mettertyd sal afneem namate daar in ons ontwikkelende
konstitusionele regsorde inhoud aan grondwetlike remedies gegee word. Deurdat die howe
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hul seën oor implementeringsplanne uitspreek, kan regeringsfere gerus wees in die wete dat
hul optrede aan grondwetlike vereistes voldoen.
6.5 As tussentydse regshulp by die opskorting van ongeldigheidsverklarings
Die aangeleentheid van Zondi v Member of Executive Council for Traditional and Local
Government88 bied ’n goeie illustrasie van die nut van die opskortingsremedie in grondwetlike
sake, maar veral waar dit aangevul word deur tussentydse maatreëls wat deur die hof
neergelê word.
In hierdie saak het die konstitusionele hof sekere artikels van die Natalse Skutordonnansie89
ongrondwetlik verklaar, en die bevel is vir 12 maande opgeskort om die provinsiale owerheid
die geleentheid te gun om die ongrondwetlike gedeeltes reg te stel. Die hof het dit egter
ook verder gevoer deur in besonderhede te bepaal hoe die ordonnansie intussen toegepas
moet word.90 Hoewel die hof verklaar het dat dit onvanpas sou wees om voorskrifte oor die
regstelling van die ordonnansie te bied, het hy ook besef dat dit in openbare belang was om
tussentydse reëlings te tref. Die hof het aangedui dat ’n voortgesette inbreukmaking op die
Grondwet nie toegelaat kon word hangende wetgewende hervorming nie.91 In hierdie saak het
dit juis ook oor die regte van behoeftiges gegaan.
Dit spreek ook vanself dat voornemende litigante die hof van groot hulp kan wees met die
formulering van die regshulp wat hulle by wyse van ’n gestruktureerde interdik verlang deur
tussentydse reëlings ná ongeldigverklaring daarby in te sluit. Hierdie punt het ek reeds
beklemtoon.92
6.6 As regshulp in gevalle van wydstrekkende grondwetskending
Gestruktureerde regshulp met voortgesette hoftoesig is meermale ook gepas waar ’n
hofbevel ’n wye openbare uitwerking sal hê. Kiliko v Minister of Home Affairs93 is ’n goeie
illustrasie hiervan.
Hier het die hof het ’n breedvoerige bevel uitgereik ingevolge waarvan die Departement van
Binnelandse Sake se optrede in die hantering van asielsoekers as strydig met artikels 10 en
12 van die Grondwet verklaar is.94 In dié saak het aan die lig gekom dat die agterstand in
aansoeke om asiel, die verlenging van asieltydperke en statusverklarings in die tydperk April
2000 tot Januarie 2005 van 4 864 tot 34 042 toegeneem het. Die applikante in die saak het
bloot gevra om ’n ongeldigheidsverklaring, ’n gebiedende bevel om hulle aansoeke te ontvang
en koste. Ten spyte van die beperkte regsbystand wat die applikante versoek het, het die hof
uit eie beweging gelas dat die respondent ’n volledige verslag van voorgeskrewe inligting
voorlê, onder meer die stappe wat die departement sou doen om die klagtes te hanteer.
7. “Beskikbare middele” en regshulp voortvloeiend uit ’n gestruktureerde interdik
In die afdwing van sosio-ekonomiese regte kan dit ook raadsaam wees vir voornemende
litigante om kennis te neem van wat Dugger95 “beskikbare middele”-regspraak noem. Die
tipering van hierdie soort litigasie is afkomstig uit die subartikels van sowel artikel 26 as artikel
27 van die Grondwet. Artikel 26(2) bepaal naamlik dat “die staat … redelike wetgewende
en ander maatreëls (moet) tref om binne sy beskikbare middele hierdie reg in toenemende
mate te verwesenlik”. Teen die agtergrond van artikel 27(3) van die Grondwet (wat bepaal dat
niemand mediese noodbehandeling geweier mag word nie) het die konstitusionele hof in die
Soobramoney-saak96 die volgende lig op die uitleg van “beskikbare middele” gewerp:
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What is apparent from these provisions is that the obligations imposed on
the State by ss 26 and 27 in regard to access to housing, health care, food,
water and social security are dependent upon the resources available for
such purposes, and that the corresponding rights themselves are limited by
reason of the lack of resources. Given this lack of resources and the significant
demands on them that have already been referred to, an unqualified obligation
to meet these needs would not presently be capable of being fulfilled. This is
the context within which s 27(3) must be construed.
Dugger97 voer aan dat dié diktum twee implikasies het. Die eerste is dat – op grond van
’n logiese uitleg van die bewoording van die Grondwet, naamlik “om binne sy beskikbare
middele hierdie reg98 in toenemende mate te verwesenlik” – die howe in litigasie van hierdie
aard ’n uiteensetting van die beskikbare staatsmiddele vir ’n bepaalde doel (in gewone taal:
die bedrag geld wat uit die sentrale begroting beskikbaar gestel is) behoort te ontvang.99 Die
tweede implikasie is dat die regte wat sowel artikel 26 as artikel 27 verleen, hul eie verdere
interne beperkings benewens die algemene beperkingsartikel van die Grondwet, artikel 36,
bevat. Uiteraard is ’n betoog om howe van volledige begrotingsyfers en besonderhede van die
besteding daarvan te voorsien, ’n enorme taak. Tog is dit ewe vanselfsprekend dat ’n hof nie
sonder hierdie inligting ’n bepaling oor redelikheid binne beskikbare middele kan maak nie.
Indien die howe dan agter die beginsel van skeiding van magte skuil wanneer hulle gevra word
om tot die verwesenliking van grondwetlike regte by te dra, uit vrees dat hulle op die terrein
van die uitvoerende gesag sal oortree, word die ontwikkeling van gepaste konstitusionele
regsremedies noodwendig vertraag.
8. Gevolgtrekking
Hierdie artikel toon aan in watter mate die gestruktureerde interdik as prosesregtelike
middel gebruik kan word om regshulp te bekom in konstitusionele litigasie waardeur litigante
staatsorgane wil dwing om aan grondwetlike regte uitvoering te gee. Twee belangrike,
rigtinggewende kwessies kom uit die bespreking na vore: die behoefte dat die regsprekende
gesag ’n veranderde ingesteldheid by die beregting van publiekebelangsake sal aanneem, en
die noodsaaklikheid daarvan dat alle regeringsfere sal meewerk om gepaste regshulp vir die
Suid-Afrikaanse konstitusionele bestel te ontwerp.
In ’n konstitusionele bestel behoort die regsprekende gesag dus baie meer aktief te reageer
op versoeke om regshulp wat daarop afgestem is om grondwetlike regte te verwesenlik.
In dié verband is veral sommige van die konstitusionele hof se uitsprake tot dusver nie bo
kritiek verhewe nie. Die grootste struikelblok in die toestaan van gestruktureerde regshulp
is dikwels howe se vrees om op die magsterrein van ander regeringsfere te oortree. Tog
is daar aangetoon dat die konstitusionele hof self erken het dat die Grondwet sodanige
noodwendige oortreding antisipeer. Dugard100 voer in dié opsig tereg aan dat ’n mens weens
die transformasiegerigte en waardebelaaide aard van die Grondwet niks minder te wagte sou
wees nie. In ’n konstitusionele bedeling is die regsprekende gesag genoop om ’n drasties
ander rol te vervul in die beregting van sake wat daarop gemik is om gepaste regsremedies te
bekom – nie net om die Grondwet ten uitvoer te bring nie, maar ook om die geldigheid, morele
gesag en effektiwiteit van die howe en die algemene regstelsel te handhaaf.
Zak Yacoob, afgetrede regter van die konstitusionele hof, se opmerking dat die verwesenliking
van grondwetlike regte – én die ontwikkeling van remedies by die nienakoming van gelyklopende
regeringsverpligtinge – slegs in ’n gees van samewerking tussen die wetgewende gesag en
ander regeringsfere sal kan geskied,101 is ’n ideaal waarna elkeen in Suid-Afrika behoort
te streef. Die ongelukkige werklikheid is dat die uitvoerende sfere van die Suid-Afrikaanse
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regering dikwels nie ten volle funksioneel is nie. In sulke gevalle behoort hierdie departemente
gestruktureerde regshulp deur howe as ’n geleentheid aan te gryp om hul eie tekortkominge
in ’n gees van samewerking te oorkom. In dié verband sê O’Regan102 dat die Grondwet self
bepaal dat nie net die howe nie, maar ook die parlement, die uitvoerende gesag, die provinsiale
wetgewers en regerings, plaaslike owerhede en alle staatsorgane geroepe is om saam te werk
om grondwetlike regte te verwesenlik en, by implikasie, gepaste regsremedies te ontwikkel.
Hierop het ek uitgebrei deur te pleit vir ’n groter gees van deelname deur die breër SuidAfrikaanse samelewing. Ook uit die verskillende werksmodelle van die gestruktureerde interdik
wat in die VSA ontstaan het, blyk dit duidelik dat dit ’n transformasiegerigte en raadplegende
soort remedie is wat op onderlinge samewerking staatmaak.
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Vonnisbespreking: Owerspel as gedingsvatbare
aksiegrond RH v DE 2014 6 SA 436 (HHA)
Johann Neethling
Johann Neethling, Departement Privaatreg, Universiteit van die Vrystaat

Abstract
Adultery as actionable ground of action
At common law adultery constituted an actionable iniuria against the innocent spouse. In
RH v DE the supreme court of appeal made a radical turnabout. On the basis that the court
has a duty to develop the law in accordance with the contemporary boni mores as delictual
criterion for wrongfulness and the bill of rights, Brand JA, in a considered judgment, came to
the conclusion that in light of the boni mores adultery can no longer be regarded as wrongful,
and that it may accordingly no longer ground the actio iniuriarum. This conclusion is supported
by the position in most Western countries and the conviction of the majority of South African
writers. Some of the other reasons that Brand JA gave for his decision are: the origin of the
action is archaic as the husband was considered to have some proprietary interest in his wife
and later because of the view that both husband and wife were entitled to the sole use of each
other’s body; it is a clear anomaly that the action is available against the third party only and
not against the adulterous spouse; the action does not protect the institution of marriage and
does not have a deterrent effect against adultery; even though the innocent spouse’s feelings
(of dignity) may be subjectively infringed by the adultery, a reasonable person would not be
hurt by the adultery and it is therefore not wrongful; and the hurt and harm brought about by
the action (for example, for the children involved and the defendant) would far outweigh the
advantage which the action may have for the innocent spouse. One can accept that since
adultery is no longer wrongful, the interdict would also not be at the disposal of the innocent
spouse, as wrongfulness is a requirement for the interdict. What has, however, been retained,
is that the innocent spouse should be able to institute a claim with the Aquilian action for
patrimonial loss, such as the loss of supervision over the household and children. It is also
submitted that enticement as a ground of action should be retained in our law, and that the
fact that the action for adultery has been abolished does not mean that the circumstances
surrounding an adultery may be of such a nature that it may be regarded as an actionable
iniuria. Finally, it is unfortunate that Brand JA, without sufficient justification, was critical of
recognising and protecting feelings as an independent personality interest.
Keywords: Actio iniuriarum; actio legis Aquiliae; adultery; alienation of affection; bill of rights;
boni mores; breach of promise; consortium; constitutional dispensation; contumelia; dignity;
enticement; feelings; iniuria; insult; interdict; marriage; personality rights; reasonable person
test; solatium; wrongfulness
Trefwoorde: Actio iniuriarum; actio legis Aquiliae; afrokkeling; boni mores; consortium;
belediging; contumelia; eergevoel; grondwetlike bedeling; gevoelslewe; handves van regte;
huwelik; iniuria; interdik; onregmatigheid; owerspel; persoonlikheidsregte; redelike-persoontoets; solatium; troubreuk; vervreemding van gevoelens
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1. Inleiding
Owerspel bestaan in die vrywillige geslagtelike verkeer tussen ’n getroude persoon en iemand
anders as sy of haar gade.1 Hierdie optrede is reeds in die Romeins-Hollandse reg as ’n iniuria
teenoor die onskuldige gade beskou,2 ’n beskouing wat tot onlangs nog deur ons regspraak
gehandhaaf is.3 Die actio iniuriarum kon nie teen die owerspelige gade nie, maar slegs teen
die derde party ingestel word.4 In RH v DE5 maak die hoogste hof van appèl egter ’n radikale
ommekeer en beslis dat “the delictual action based on adultery of the innocent spouse is
outdated and can no longer be sustained; … the time for its abolition has come.” Die doel van
die onderhawige bespreking is om hierdie beslissing onder die loep te neem en uiteindelik
te probeer bepaal of owerspel nou, ongeag die omringende omstandighede daarvan, geen
grondslag meer vir ’n gedingsvatbare iniuria of ander delik teen die owerspelige gade of die
derde party kan lê nie.
2. RH v DF
2.1 Feite
Die relevante feite is kortliks die volgende: Die eiser en sy vrou (X) was hoërskoolvriende
en is in 2005 getroud toe hy 26 en sy 25 was. Twee kinders word in 2006 en 2008 uit die
huwelik gebore. In 2010, nieteenstaande huweliksberading in 2009 en X se pogings, het die
huwelik versleg totdat dit finaal verbrokkel het en X die gemeenskaplike woning verlaat en
samewoning tussen die gades permanent beëindig het. Sy stel ’n aksie vir egskeiding in wat
in 2011 toegestaan word. Dit blyk dat sy in 2009 begin werk het vir ’n maatskappy waar sy die
verweerder ontmoet het. Hy was die besturende direkteur van ’n geaffilieerde onderneming
in dieselfde gebou. Die verweerder en X het romanties betrokke geraak, maar dit het volgens
albei se getuienis plaasgevind eers nadat X die gemeenskaplike woning verlaat het. Hulle
het ook erken dat hul verhouding daarna owerspelig geraak het, maar dit was eers nadat
X die aksie weens egskeiding ingestel en die eiser in sy pleit by dié aksie erken het dat die
huwelik onherstelbaar verbrokkel het. In teenstelling hiermee het die eiser beweer dat hul
huweliksverhouding gelukkig was totdat X by die verweerder betrokke geraak het. Volgens
hom het hy nog stappe gedoen om die huwelik deur professionele raadpleging te probeer
red voordat sy die woning verlaat het en dat die verweerder en X op daardie tydstip by twee
geleenthede owerspel gepleeg het. Die eiser stel ’n eis weens die owerspel teen die verweerder
op die gebruiklike twee gronde in,6 naamlik contumelia (iniuria) en verlies van consortium, en
slaag op albei gronde in die verhoorhof. Voordat die uitspraak in appèl van nader beskou
word, is dit wenslik om duidelikheid omtrent dié twee gronde te kry.
2.2 Iniuria (contumelia) en verlies van consortium
In hierdie verband moet daarop gewys word dat die iniuria by owerspel ten onregte
gelykgeskakel word met diecontumelia of belediging (krenking van die eergevoel) wat die
benadeelde ondervind het.7 Daar word dus onder hierdie hoof geen ruimte gelaat vir die
beskerming van ander aspekte van die persoonlikheid (veral die gevoelslewe) nie. Daarom
word in Foulds v Smith8 tereg gewaarsku dat “te veel nadruk op die faktor van contumelia in
die actio iniuriarum gelê word”.9 Dat die gevoelslewe ernstig deur owerspel gekrenk kan word,
blyk reeds uit Huber10 se opmerking dat owerspel optrede is “waer door yemant ten hoogsten
beleedigt en bedroeft wordt”. Gevolglik word die erkenning in Wiese v Moolman11 van die reg
op die gevoelslewe by name as een van die persoonlikheidsregte wat by owerspel te pas kan
kom, van harte verwelkom:12
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Ons reg erken en beskerm ‘n wye verskeidenheid van persoonlikheidsregte.
Ingesluit daarby is elke persoon se reg op sy of haar eer en waardigheid.
Verder is daarby ingesluit ‘n versameling van persoonlikheidsregte waarna
prof Neethling13 ... as die reg op die gevoelslewe verwys ... Daar kan op
‘n wye verskeidenheid van maniere inbreuk gemaak word op mense se
persoonlikheidsregte. Ons reg erken dat een manier waarop daar op ‘n
getroude persoon se persoonlikheidsregte inbreuk gemaak kan word, is deur
owerspel met daardie persoon se eggenoot te pleeg.
Hoe ook al, tradisioneel word die gevoelslewe van die onskuldige gade nietemin op grond
van verlies van consortiumbeskerm.14 Hierdie hoof, wat die “loss of the comfort, society,
and services”15 van die owerspelige gade omvat, kan naamlik nie alleen aanleiding gee tot
vergoeding vir vermoënskade weens byvoorbeeld die verlies van toesig oor die huishouding
en kinders nie, maar ook tot vergoeding vir sogenaamde ideële skade weens verlies van
liefde, vriendskap en geestelike steun.16 Omdat sodanige verlies die gevoelslewe (veral die
piëteitsgevoel) van die onskuldige gade skend, gaan dit eintlik hier om die toekenning van
genoegdoening vir persoonlikheidskrenking.17
2.3 Beslissing
2.3.1 Afrokkeling, verlies van consortium en contumelia
Ten aanvang onderstreep appèlregter Brand18 dat die eiser sy eis net op owerspel en nie
op afrokkeling nie gebaseer het. Vir afrokkeling as delik word vereis dat daar ’n positiewe
element van ompraat of oorreding deur die verweerder aanwesig moet wees.19 In Gower v
Killian20 word verklaar: “It must be shown that the defendant coaxed the plaintiff’s wife away
from him, that he talked her over and persuaded her to leave him.” Hierdie element ontbreek
byvoorbeeld in omstandighede waar die eiser slegs kan bewys dat sy gade hom verlaat het
na gereelde en voortdurende kontak met die derde party.21 Dit was beslis die geval in casu,
aangesien X se verlating nie die gevolg van die verweerder se oorredende optrede was nie
maar omdat albei partye uit eie beweging met mekaar in ’n romantiese verhouding betrokke
geraak het. Dus: selfs al het die eiser sy eis ook op afrokkeling gebaseer, beslis regter Brand22
tereg dat dit om hierdie oorweging nie sou geslaag het nie.
Na ’n ondersoek van die feite kom die hof23 tot die slotsom, anders as die hof benede, dat
daar geen verlies vanconsortium weens die owerspel was nie, aangesien die huwelik reeds
onherstelbaar verbrokkel het toe die eerste daad van owerspel plaasgevind het. Dit beteken
egter nie dat daar nie steeds gedingsvatbare contumelia weens die owerspel was nie, soos
korrek deur die verhoorhof bevind is. In die stadium toe die eerste owerspel plaasgevind het,
het die eiser nog nie alle hoop laat vaar om X weer terug te wen nie, of soos dit in Groundland
v Groundland and Alger24 gestel word, “the plaintiff in this case had not permanently given up
all intention of living with his wife.” Daarom kan genoegdoening weens contumelia ingevolge
die huidige reg toegeken word. Hierdie slotsom bring egter nou die kernvraag na vore, naamlik
of daar regverdiging al dan nie vir die voortgesette bestaan van die aksie weens owerspel in
ons reg is.
2.3.2 Owerspel as aksiegrond
2.3.2.1 Wiese v Moolman25 – bestaansreg van owerspel as aksiegrond
Die vraag of owerspel as aksiegrond nog bestaansreg in ons reg het, het ook pertinent ter
sprake gekom in Wiese v Moolman – ’n uitspraak waaraan appèlregter Brand in RH v DE
uiteraard noukeurig aandag bestee. Na ’n diepgaande ondersoek beslis regter Du Plessis dat
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dit wel die geval is, en hiermee stem die hof a quo in Erasmus v Heine26 volmondig saam. Die
rede waarom owerspel as iniuria in ons reg beskou word, is volgens die hof in Wiese27 geleë
in die onderneming van elke gade om slegs met mekaar seksueel te verkeer en aan mekaar
getrou te wees. Uit hierdie verhouding spruit daar vir elkeen persoonlikheidsregte voort wat
deur buitestanders gerespekteer moet word. Owerspel druis direk teen daardie onderneming
in. Die persoonlikheidsregte wat volgens die hof28 by owerspel in gedrang kom, is die reg op
die eer (wat deur belediging of contumelia aangetas word) en die reg op die gevoelslewe wat
by verlies van consortium te pas kom. In DS v VW29 stel die hof dit kortweg so:
Marriage is sacred. From it flows the obligation to engage in sexual activity with
one another only within the framework of the marriage. Our law holds marital
rights of sexual intercourse and affection and devotion of the married parties
in high esteem. Violation and infringement of these rights entitles one who has
suffered damage, as a result, to claim damages.
Die verweerder se betoog in Wiese dat die positiefregtelike beskouing dat owerspel ’n iniuria
daarstel, onbestaanbaar is met die moderne siening van die huwelik, word soos volg deur
regter Du Plessis beantwoord:30 Eerstens is hy van mening dat owerspel feitlik deurgaans
gevoelens seermaak en verhoudings versteur en daarom as ’n iniuria deur eggenote ervaar
word. Tweedens voer hy aan dat owerspel, gemeet aan die regsopvattings of boni mores
van ons grondwetlike gemeenskap, en dus ook aan die gees, strekking en oogmerke van die
handves van regte,31 steeds onregmatig is. Volgens hom het hierdie grondwetlike beginsels
as oogmerk om “tot die hoogste moontlike mate gevolg te gee aan elke mens se individuele
reg om sy of haar lewe volgens sy of haar persoonlike oortuigings in te rig en om daarvoor
gerespekteer te word”; en dit omvat ook die besluit om in die huwelik tree en aanspraak te
maak op die uitsluitlike seksuele verhouding wat daaruit voortspruit.
Voorts is die regter ook op regspolitieke gronde oortuig van die noodsaaklikheid om die
uitsluitlike seksuele verhouding waartoe gades hulle verbind het, teen derdes te beskerm: die
reg behoort naamlik nie ‘n boodskap uit te stuur dat owerspel regmatig is nie en moet by wyse
van die actio iniuriarum ‘n noodsaaklike uitlaatklep bied vir die heftige gevoelens wat owerspel
meestal teweegbring, anders bestaan die gevaar dat die gevoelens op ander, onregmatige,
maniere uitgelaat sal word.
Oor die verweerder se betoog dat dit anomalies is dat die actio iniuriarum nie teen die skuldige
gade nie, maar slegs teen die derde party ingestel word, voer die hof32 aan dat die owerspelige
gade wel ’n delik teen sy of haar gade begaan,33 maar dat die aksie om regspolitieke oorwegings
nie teen eersgenoemde beskikbaar is nie.34 Die onskuldige gade se remedie is naamlik om die
skuldige vir egskeiding te dagvaar.35
Ten slotte beroep die verweerder hom daarop dat die onderhawige aksie indruis teen verskeie
bepalings van die handves van regte.36 Regter Du Plessis37 beslis egter dat nie een van hierdie
redenasies steekhou nie. Vir huidige doeleindes is die betoog dat die aksie inbreuk maak
op die owerspelige partye se reg om hul liggame volgens hul eie oortuigings aan te wend,
veral van belang.38 Volgens hom verloor dié argument uit die oog dat die skuldige eggenoot
vrywillig daardie reg beperk het deur in die huwelik te tree en dat die derde daarvan bewus
was. Boonop kom dit voor of die beperking op die gebruik van die liggaam vir doeleindes van
owerspel ’n redelike en regverdigbare beperking in ons grondwetlike samelewing daarstel.39
Die slotsom in Wiese, waarmee ek toe saamgestem het,40 is dat die actio iniuriarum op grond
van owerspel as onregmatige daad steeds, ook in die huidige grondwetlike bedeling, volle
bestaansreg in die Suid-Afrikaanse reg het en daarom nie afgeskaf behoort te word nie.
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2.3.2.2 Regverdiging vir afskaffing van owerspel as aksiegrond
In eerste instansie wys appèlregter Brand41 daarop dat alhoewel die wetgewer die belangrikste
instrument vir regshervorming is, die howe ’n algemene verpligting het om die gemenereg te
ontwikkel, eerstens om die gees, strekking en oogmerke van die handves van regte te bevorder,
en tweedens om die veranderde sosiale, morele en ekonomiese struktuur van ons samelewing
te weerspieël: “We cannot perpetuate legal rules that have lost their social substratum.”42 In
hierdie verband is die boni mores of regsoortuigings van die gemeenskap, wat uitdrukking aan
oorwegings van regs- en openbare beleid gee, van besondere betekenis vir die bepaling van
onregmatigheid, wat ’n noodsaaklike element van deliksaanspreeklikheid in ons reg ingevolge
onder andere die actio iniuriarum is.43Volgens die hof word hierdie beginsel in Le Roux v Dey
(Freedom of Expression Institute and Restorative Justice Centre as amici curiae)44soos volg
geformuleer:
In the more recent past our courts have come to recognise, however, that in the
context of the law of delict: (a) the criterion of wrongfulness ultimately depends
on a judicial determination of whether – assuming all the other elements of
delictual liability to be present – it would be reasonable to impose liability on a
defendant for the damages flowing from specific conduct; and (b) that the judicial
determination of that reasonableness would in turn depend on considerations
of public and legal policy in accordance with constitutional norms.
In die lig van die aanvaarding deur regter Brand van die boni mores as basiese toets vir
onregmatigheid in ons reg45was dit onnodig vir hom om die omstrede nuwe toets vir
onregmatigheid, soos hy dit verkort hier bo in Le Roux v Dey46geformuleer het, hier te herhaal.
As voorbeeld van hoe gemeenskapsopvattinge verander, verwys die hof47 na die hoogste hof
van appèl in Van Jaarsveld v Bridges48 se benadering met betrekking tot troubreuk, wat, soos
owerspel, deel is van die groep gedraginge wat op die actio iniuriarum gebaseer is en met die
huwelik verband hou. Daar verklaar adjunkpresident Harms:
I do believe that the time has arrived to recognise that the historic approach
to engagements is outdated and does not recognise the mores of our time,
and that public policy considerations require that our courts must reassess the
law relating to breach of promise ... The world has moved on and morals have
changed. Divorce, which in earlier days was available in the event of adultery
or desertion only, is now available in the event of an irretrievable breakdown of
the marriage. Guilt is no longer an issue. There is no reason why a just cause
for ending an engagement should not likewise include the lack of desire to
marry the particular person, irrespective of the “guilt” of the latter.
Alhoewel hierdie diktum waarheidsmomente bevat, moet in gedagte gehou word dat
dit hier gegaan het oor die kontraksaksie weens troubreuk wat veral weens veranderde
gemeenskapsopvattinge waarskynlik nie meer beskikbaar sal wees nie. Die beskikbaarheid
van die actio iniuriarum vir troubreuk is nie bevraagteken nie.49
Die vraag is egter of veranderde opvattings verg dat die aksie weens owerspel van die
delikteregtoneel moet verdwyn. Interessant genoeg het regter Blackwell reeds in 1944 in
Rosenbaum v Margolis50 opgemerk dat “[t]here is something ... to be said for the view that an
action for damages against an adulterous third party is out of harmony with modern concepts
of marriage and should be abolished.” Na ’n diepgaande ondersoek na die geskiedenis van
die aksie in ons reg en in vreemde regstelsels,51 kom regter Brand in ’n oorwoë uitspraak tot
die slotsom dat owerspel in die lig van die boni mores nie langer as onregmatig geag kan word
nie, en dat dit gevolglik nie meer die actio iniuriarum kan fundeer nie. Hy verklaar:52
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The conclusion I arrive at is that in the light of the changing mores of our society,
the delictual action based on adultery of the innocent spouse is outdated
and can no longer be sustained; that the time for its abolition has come ...
My finding is that the action derived from the actio iniuriarum and based on
adultery, which afforded the innocent spouse a claim for both contumelia and
loss of consortium, is no longer wrongful in the sense that it attracts liability and
is thus no longer available as part of our law.
Hierdie gevolgtrekking word, met my aanvanklike “notable” teenstem des roepene in die
woestyn,53 gerugsteun deur die oortuiging van die meerderheid Suid-Afrikaanse skrywers54 en
die posisie in die meeste Westerse lande, soos Frankryk, Nederland, Duitsland, Oostenryk,
Engeland, Skotland, Nieu-Seeland, Australië, Kanada en die VSA (behalwe Noord-Carolina).55
Appèlregter Brand56 verklaar dat die redes vir afskaffing van die aksie weens owerspel in al
hierdie jurisdiksies, kortweg gestel, is dat “the action is regarded as no longer in confirmation
with considerations of morality, that it has grave disadvantages and that on balance, its
continued existence is no longer justifiable.”57
Van die ander redes wat die regter vir sy besluit aanvoer, is die volgende: Eerstens is dit
anomalies dat die actio iniuriarum nie teen die owerspelige gade nie maar slegs teen die
derde party ingestel kan word, nieteenstaande die feit dat die owerspelige gade hom of
haar beslis ook aan ’n iniuria teenoor die onskuldige gade skuldig maak.58 Die argument dat
laasgenoemde se remedie daarin geleë is dat hy of sy die owerspelige gade vir egskeiding
kan dagvaar, gaan nie op nie, aangesien owerspel nie meer ’n grond vir egskeiding in ons reg
is nie. Indien die aksie weens owerspel egter wel bestaansreg het – wat nou ná die beslissing
in RH v DF natuurlik nie meer die geval is nie –kon die anomalie eenvoudig uit die weg
geruim gewees het om deur ontwikkeling van die gemenereg die actio iniuriarum ook teen die
owerspelige gade beskikbaar te stel.59
Tweedens verskil regter Brand met die standpunt in Wiese60 dat dit om regspolitieke oorwegings
noodsaaklik is om die uitsluitlike seksuele verhouding waartoe gades hulle verbind het, teen
derdes te beskerm, anders word die boodskap uitgestuur dat owerspel regmatig is. Die feit dat
gedrag regmatig is, beteken volgens hom egter nie dat dit regtens of moreel gekondoneer word
nie. Dit beteken net dat die owerspeliges, nieteenstaande moontlike morele blaamwaardigheid,
nie regtens aanspreeklik is nie. Hierdie gedagtegang word goed weerspieël in ’n Nederlandse
saak61 in Rechtbank Arnhem (Enkelvoudige Handelskamer), waar beslis is dat owerspel nie as
onregmatig of strydig met die “ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer” geag word
nie, hoewel die norm van huwelikstrou klaarblyklik “binnen de maatschappij breed gedragen
wordt” en owerspel klaarblyklik dus morele verontwaardiging sal ontlok.
Derdens, in teenstelling met wat te kenne gegee word,62 beskerm die aksie nie die huwelik as
instelling nie en dien ook nie as afskrikmiddel teen owerspel nie.63 Die volgende oorwegings
gee volgens regter Brand hier die deurslag: Alhoewel die huwelik een van die belangrikste
instellings in ons gemeenskap is en deur die Grondwet beskerm word, gaan dit wesentlik
oor die morele ingesteldheid van die partye om ’n huwelik te sluit en in stand te hou. Waar
hierdie morele verbintenis tot niet gaan, is dit onwaarskynlik dat ’n aksie weens owerspel dit
sal herstel. Boonop het dit, soos blyk uit die gevolgtrekking in die meeste ander lande, geen
afskrikkingseffek nie. Indien dit wel as afskrikking moet dien, sou hierdie effek volgens die
regter miskien eerder deur strafsanksies of die interdik bereik kon word. In die praktyk het dit
egter nie gebeur nie, aangesien owerspel as misdaad deur onbruik verval het en die interdik
nog nooit deur ’n hof toegestaan is nie. Sommige van die redes wat hiervoor in Wassenaar
v Jameson64 aangevoer word, is volgens regter Brand insiggewend en geld eweneens met
betrekking tot die geskiktheid van die aksie weens owerspel. Dit behels naamlik dat die
interdik sou inmeng met die reg van die derde party om vryelik oor die gebruik van sy liggaam
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te beskik; insgelyks affekteer dit ook op indirekte wyse die soortgelyke reg van die eiser se
gade. Laastens kom dit volgens regter Brand voor of die afskrikkingsargument gebaseer is op
die veronderstelling dat owerspel die oorsaak van die verbrokkeling van ’n huwelik is, terwyl
daar vandag algemeen aanvaar word dat die oorsake van huweliksverbrokkeling veel meer
kompleks is.
In die vierde plek is regter Brand65 van oordeel dat alhoewel die onskuldige gade se eer en
gevoelens subjektief deur owerspel gekrenk kan word, sodanige krenking nie onregmatig is
nie, omdat ’n redelike persoon (objektiewe toets) nie weens die owerspel gekrenk sal word
nie. Laasgenoemde is ’n besondere toepassing van die regsoortuigings van die gemeenskap
of die boni mores.66 Hy stel dit so:
Even if ... conduct is subjectively perceived by the plaintiff as insulting or hurtful
to his or her self-esteem, it cannot give rise to an action for compensation
unless it is, objectively determined, insulting. Unless the reasonable observer
would also regard the conduct as humiliating or degrading, no action for
iniuriaor insult will lie ... Applying that test, it appears to me that in this day and
age the reasonable observer would rarely think that the innocent spouse was
humiliated or insulted by the adultery of his or her spouse.
Alhoewel hierdie opvatting in die algemeen instemming verdien, is dit, soos later uitgewys
word,67 beslis nie waar van alle gevalle van owerspel nie. Die omstandighede waarin die
owerspel plaasvind, kan naamlik van so ’n aard wees dat die redelike persoon in die plek van
die onskuldige gade beslis ook beledig sou gevoel het en dat die gewraakte optrede daarom
as onregmatig geag behoort te word – regter Brand68 se kwalifikasie dat “the reasonable
observer would rarely think” maak klaarblyklik ook hiervoor voorsiening. Ongelukkig doen die
volgende opmerking van die regter afbreuk aan sy korrekte benadering met betrekking tot
belediging by owerspel:
The passages ... that I have referred to express the view that in modern society
the reasonable person would not regard the “cuckold husband” with less respect
... I think the position in our society would be no different. Perhaps, society will
think less of the guilty spouse but not of the one who had been betrayed.
Hierdie opmerking het niks met die beoordeling van eerskending te make nie, maar wel met die
belastering al dan nie van die onskuldige gade. By die goeie naam (laster) gaan dit juis om die
dunk van andere jeens ’n persoon terwyl die eer (belediging) die eie gevoelswaarde betrek.69
Interessant genoeg handhaaf regter Brand self hierdie onderskeid suiwer in sy uitspraak in Le
Roux v Dey.70
Vyfdens is die oorsprong van die owerspelaksie argaïes weens die siening dat die man ’n
soort eiendomsbelang in sy vrou se persoon en haar “dienste” gehad het en later het beide
gades die gebruik van die ander se liggaam as hul uitsluitlike reg geag.71 Dit behoef egter
geen betoog nie dat hierdie opvattings vandag glad nie meer geld nie en daarom ook nie as
rede vir die afskaffing van die aksie geopper behoort te word nie.
Laastens voer appèlregter Brand72 aan dat die pyn en nadeel wat die aksie teweegbring,
meestal verreweg die voordele oorskadu wat die aksie vir die onskuldige gade kan inhou.
Dit geld veral die kinders van die gades wat aan skadelike publisiteit en emosionele trauma
blootgestel word; die (beweerde) owerspelige partye wie se eer en privaatheid ernstig in
gedrang gebring word; en die geweldige koste wat die hofgeding vir die betrokkenes meebring.
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2.3.2.3 Erkenning van die gevoelslewe as selfstandige persoonlikheidsreg
Hier bo73 is daarop gewys dat die reg op die gevoelslewe by name in Wiese74 erken is.75 Regter
Brand76 laat hom soos volg in hierdie verband uit:
Neethling’s Law of Personality supra (at 209) contends that the action serves
to protect another personality interest, namely “die gevoelslewe”, or wounded
feelings of the innocent spouse. He regards this protection as part of the
claim for loss of consortium. Wiese (126A-C) appears to endorse this notion,
but regards it as part of contumelia. However, as far as I know, an action for
wounded feelings as such had not as yet been specifically recognised by our
law. Moreover, I am not entirely sure what the proposed action entails. Does it
refer to the purely subjective feelings of the spouse? That would directly conflict
with the established principle that our law does not concern itself with subjective
feelings of hurt which are not regarded as objectively reasonable. In addition,
if the law is to be extended to protect wounded feelings, where would we draw
the line? Would it include the wounded feelings of a party whose agreement to
marry had been broken or of a man whose girlfriend had left him for another?
If it can only be brought as part of the claim for loss of consortium, what about
the spouse who has no claim for loss of consortium, but nonetheless feels
deeply hurt?
Hierdie diktum noop die volgende kommentaar: In eerste instansie het regter Du Plessis in
Wiese beslis nie die gevoelslewe as deel van contumelia beskou nie. Volgens hom omvat
contumelia net die belediging van die onskuldige gade, terwyl daarnaas sy of haar gevoelslewe
ook deur verlies van consortium aangetas kan word.
Tweedens word die gevoelslewe wel in ons reg erken en beskerm. Afgesien van die uitdruklike
erkenning in Wiese77 blyk dit tewens uit die volgende stelling van die konstitusionele hof in Van
der Merwe v Road Accident Fund (Women’s Legal Centre Trust as amicus curiae)78 waar
adjunkhoofregter Moseneke verklaar: “Besides bodily integrity, our law recognises and protects
other personality interests such as dignity, mental integrity, bodily freedom, reputation, privacy,
feeling, and identity.” Ook in Seroot v Pieterse79 beskou regter Van Rooyen die ideële skade
weens verlies van consortium as “essentially a right of personality” wat, “if not part of dignity, is
closely related to it and, in any case, derives from this right which is central to our Constitutional
dispensation”. Die siening dat die reg op die gevoelslewe ’n (selfstandige) persoonlikheidsreg
is wat ontleen word aan die grondwetlik verskanste reg op menswaardigheid,80 word volkome
onderskryf; en in Bester v Calitz81 praat waarnemende regter Kotze uitdruklik van “salwing vir
die gemoedskrenking” van die eiser. In verband met troubreuk neem die regspraak insgelyks
deeglik kennis van die gevoelslewe as persoonlikheidsgoed. Dit blyk uit die feit dat “the
wounded feelings of the plaintiff”82 en die “moral suffering she has undergone”83 in ag geneem
word by die toekenning van die bedrag genoegdoening.84 Daar bestaan geen twyfel nie dat die
mens, afgesien van die eergevoel, ’n ryke verskeidenheid ander geestelik-sedelike gevoelens
omtrent dinge soos liefde, geloof en kuisheid het. Word sy gevoelslewe geminag, word die
mens in sy diepste wese getref.85 Daarom behoef die gevoelslewe regsbeskerming.
In die derde plek, alhoewel die beskerming van die gevoelslewe as eiesoortige regsgoed
nog grootliks onverkende terrein is, behoort die afbakening van die reg op die gevoelslewe
in die algemeen nie probleme op te lewer nie. Die onregmatigheid van die gevoelskrenkende
optrede moet op dieselfde wyse as dié van ’n eerkrenkende optrede beoordeel word.86 Die
gewraakte optrede moet gevolglik nie alleen die gevoelslewe, subjektief gesien, inderdaad
krenk nie, maar dit moet ook, objektief beskou, gemeenskapstrydig of contra bonos mores
wees;87 en hier is die vraag, net soos by eerskending, of die redelike persoon ook in die
betrokke omstandighede gekrenk sou gevoel het. Wat owerspel betref, beslis regter Brand
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dat alhoewel die onskuldige gade se gevoelens subjektief deur owerspel aangetas kan word,
sodanige aantasting nie onregmatig is nie omdat ’n redelike persoon nie weens die owerspel
gekrenk sal word nie. Soos aangedui, verdien hierdie opvatting in die algemeen instemming,
maar is dit, soos later op gewys word,88 beslis nie waar van alle gevalle van owerspel nie.
Laastens is daar die interessante vraag waaroor nog geen uitsluitsel bestaan nie, te wete of ’n
eggenoot ook ’n aksie teen ’n derde het in omstandighede waar sy gade nie die gemeenskaplike
woning verlaat het nie (en hul consortium dus nie verbreek is nie), maar die derde nogtans haar
gevoelens van liefde en toegeneentheid (weens owerspel of andersins) teenoor haar man laat
afkoel het.89 In beginsel is daar geen rede waarom “alienation of affection” nie ’n selfstandige
skuldoorsaak – as gedingsvatbare aantasting van die persoonlikheidsreg op die gevoelslewe
– kan uitmaak nie. Trouens, daar is reeds aanduidings dat die howe dit as sodanig beskou.90
2.3.2.4 Gedingsvatbare iniuriae waarby owerspel betrokke is
Soos gesê,91 alhoewel die opvatting dat owerspel nie onregmatig is nie, omdat die redelike
persoon nie as gevolg daarvan ’n belediging of gevoelskrenking sou ervaar nie en daarom nie
per se gedingsvatbaar is nie, in die algemeen instemming verdien, is dit beslis nie waar van
alle gevalle van owerspel nie. Die omstandighede waarin die owerspel plaasvind, kan naamlik
van so ’n aard wees dat die redelike persoon in die plek van die onskuldige gade beslis
ook beledig en gekrenk sou gevoel het en dat die gewraakte optrede daarom in beginsel as
’n iniuria geag kan word wat die actio iniuriarum fundeer. Daar bestaan geen rede waarom
byvoorbeeld beledigende woorde of gedrag in hierdie omstandighede in beginsel anders as
enige ander geval van aantasting van ’n persoon se reg op die eer of waardigheid (buite om
owerspel) hanteer moet word nie.92 ’n Paar duidelike voorbeelde uit die regspraak kan ter
toeligting dien.
’n Onlangse voorbeeld kan in DS v VW93 gevind word. Hier was die eiseres (E) en haar man
(M) gelukkig getroud totdat die verweerderes (V) op die toneel verskyn het. E het deur haar
seun ontdek dat M en V in ’n owerspelige verhouding betrokke geraak het. Sy het M hieroor
gekonfronteer; hy het woedend gereageer en daarna sy houding teenoor haar verander. Hy
het ook gewelddadig begin raak en wou hul seun aanrand omdat hy sy ma van die owerspel
vertel het. Hierna het M die gemeenskaplike woning verlaat en by V ingetrek. E het uitgevind
dat V haar twee kinders probeer beïnvloed het en haar daarmee gekonfronteer. V het E ingelig
dat sy en M “madly in love” is en vulgêre taal in haar kommunikasie met E gebruik. Sy het selfs
’n foto van haar vagina aan M gestuur via hul selfone wat die seun onder E se aandag gebring
het. Sy het ook vir E gesê dat sy die ring sal dra sodra E en haar man geskei is, daarmee
gespog dat E van haar man se mediese fonds verwyder is, baie sleg en verkleinerend gepraat
oor E se kankerlyding, ’n foto op haar (V) se Facebookblad geplaas waarin M en V mekaar
soen, en te kenne gegee dat sy M nooit sal verlaat nie. V was dus onteenseglik daarop
ingestel om E se huwelik te vernietig. Regter Msimeki kom tot die volgende slotsom en ken
R85 000 solatium aan E toe:
The plaintiff successfully proved the defendant’s wrongful conduct; her intention
to destroy the plaintiff’s marriage; her intention to humiliate the plaintiff as well
as hurting her feelings; the adulterous relationship which came into being and
which caused the abrupt end to the plaintiff’s and her ex-husband’s marital
relationship. The defendant intended to win the plaintiff’s ex-husband for her
own gratification. She succeeded.
Dit behoef geen betoog nie dat V se laakbare gedrag, ongeag haar owerspel met M, so
vernederend en gevoelskrenkend was dat die redelike persoon ook in die omstandighede
gekrenk sou gevoel het. Hierbenewens het sy haar ook aan afrokkeling in die ergste graad
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skuldig gemaak.94 Daarom het sy ’n iniuria begaan en behoort ’n hof selfs na die beslissing in
RH v DE steeds genoegdoening aan E toe te ken.
In KG v AG95 het die eiseres (E) se man (M) in ’n owerspelige verhouding met die verweerderes
(V) betrokke geraak nadat hulle gedurende ’n langnaweek heimlik weggegaan het. Voor dié
verhouding was die gades gelukkig getroud en twee kinders is uit die huwelik gebore. V het
E by verskillende geleenthede gebel en voorgestel dat sy M moet verlaat aangesien sy (V) ’n
verhouding met hom het. By een geleentheid het sy selfs te kenne gegee dat sy in E se bed in
die gades se gemeenskaplike woning geslaap het. ’n Ander keer het V herhaal dat sy M lief het
en dat sy ’n kind by hom gehad het. Boonop het sy haar kop deur passasiersvenster van die
voertuig waarin E en haar kinders was, gedruk en die kinders vertel dat hulle nou ’n babasussie
het. Dit is duidelik dat E erg deur al hierdie optredes van V verneder is. Hierbenewens blyk dit
dat V ook M se sportwinkel herhaaldelik besoek en die indruk gewek het dat sy “was chasing
after him” en dus aktief daarop ingestel was om hom af te rokkel. Waarnemende regter Hollis
beslis dat V se gedrag, veral ook omdat dit openlik geskied en ander persone betrek het, “a
serious infringement of the plaintiff’s rights” (te wete contumelia, verlies van consortium en
afrokkeling) daargestel het en ken R75 000 solatium toe. Daar word aan die hand gedoen dat
selfs al is owerspel nie meer onregmatig nie, die krenking van E se eergevoel en gevoelslewe
deur V se andersins afkeurenswaardige optrede en die afrokkeling van M so ernstig is dat die
redelike persoon ook gekrenk sou gevoel het. Daarom stel dit ’n iniuria daar wat steeds die
toekenning van genoegdoening regverdig.
Voorts kom die ouer beslissing in Van der Westhuizen v Van der Westhuizen96 aan die beurt.
Hier was die omringende omstandighede by owerspel soos volg: Die eiseres (E) en haar
man (M) was gelukkig getroud en ’n dogter is uit die huwelik gebore. Die egpaar het saam in
hul onderneming gewerk en later die verweerderes (V) as ontvangsdame in diens geneem.
E het ontdek dat M en V in ’n verhouding betrokke geraak het toe hulle na-uurs saam by die
onderneming begin vertoef het. Hy het al hoe later by die huis aangekom, meer begin drink
en aggressief geraak. Die verhouding tussen die egpaar het by die werk so verswak dat
hulle nie meer met mekaar gepraat het nie. M het E ontslaan en V in die gemeenskaplike
woning laat intrek waar M en V ’n slaapkamer gedeel het. E het dit uiteraard baie moeilik en
vernederend gevind om maande lank by die werk met koffie bedien te word deur die vrou wat
die vorige aand met haar man seks gehad het. In regter Coetzee97 se woorde kan mens “hardly
imagine a more callous disregard for the marriage relationship or a more blatant intrusion into
a previously happy and fulfilled marriage ... The plaintiff has undoubtedly suffered. She has
experienced ... the hurt and humiliation of a woman whose marriage has been violated in
the most grievous manner ... I regard this as a disgraceful case of conscious and deliberate
desecration of the marriage relationship”; en hy ken ’n bedrag van R20 000 as genoegdoening
aan E toe. Net soos in die vorige twee sake behoort V se laakbare optrede, selfs al word die
owerspel buite rekening gelaat, ’n gedingsvatbare iniuria uit te maak.
Laastens moet die unieke geval in PV v AM98 vermeld word waar ’n man sy vrou op heterdaad
betrap het terwyl sy orale seks (fellatio) met sy oom (sy stiefpa se broer wat vir hom van kleins
af ’n vaderfiguur was) in sy (die man se) moeder se huis gehad het. Dit spreek eintlik vanself
dat hierdie optrede nie alleen die man emosioneel geskok het99 en sy eergevoel ten diepste
gekrenk het nie, maar ook vernederend vir die redelike persoon sou wees en daarom dieactio
iniuriarum behoort te fundeer, selfs al is die owerspel per se nie meer onregmatig nie. Daar
word volstaan met die volgende opmerking van regter Revelas:100
The plaintiff’s discovery of the adultery, was a shocking experience for him, as
it would be to any married person. What the plaintiff observed in his mother’s
house, also amounted to a betrayal and humiliation by a man who was his
mother’s brother and whom he regarded a father figure. The incestuous
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element of the adultery could only have worsened matters. This incident could
only have had a negative impact on the self-respect, dignity and reputation of
the plaintiff. Clearly, the defendant suffered an iniuria when he witnessed the
defendant and his wife in this compromising position and also when he went
through the aftermath thereof.
Ten slotte word aan die hand gedoen dat waar, afgesien van die derde party se gedingsvatbare
optrede, die owerspelige gade se gedrag ook ’n onregmatige krenking van die eer en
gevoelslewe van die onskuldige gade teweegbring, hy of sy stante matrimonio in beginsel ook
met die actio iniuriarum teen bedoelde gade behoort te kan slaag. Daar moet egter onderskei
word tussen huwelike buite en binne gemeenskap van goed. ’n Gade wat buite gemeenskap
van goed getroud is, mag stante matrimonio vrylik ’n aksie ex delicto (inbegrepe die actio
iniuriarum) teen die ander gade as dader of mededader instel. Daarteenoor mag ’n gade
wat binne gemeenskap van goed getroud is, weens die bestaan van die gemeenskaplike
boedel, nie ’n delikseis teen die ander gade instel nie, behalwe ’n eis om vergoeding vir
sowel vermoënskade as nievermoënskade weens liggaamlike beserings van die ander gade
as dader of mededader te verhaal.101 Dit sluit natuurlik ook vergoeding in vir gedingsvatbare
emosionele skok, vir sover die skok kwalifiseer as ’n fisies-psigiese besering wat weens die
owerspelige gade se gedrag opgedoen is.102 Na egskeiding is daar natuurlik geen beletsel op
deliksaksies tussen gades nie.
2.3.2.5 Voortbestaan van abduksie, afrokkeling en herberging as aksiegronde
In RH v DE103 wou appèlregter Brand hom nie uitspreek oor die voortbestaan van hierdie drie
aksiegronde nie. Nou is dit so dat, sover bekend, ’n gade nog nooit in ons reg ’n aksie op grond
van die abduksie van die ander gade teen ’n ontvoerder ingestel het nie en dat die laaste
geval van ’n aksie op grond van die herberging van ’n gade in 1958 (57 jaar gelede) voor ’n
hof gedien het.104 ’n Mens sou dus kon aanvoer dat hierdie twee aksies waarskynlik weens
onbruik verval het. Dit is egter geensins die geval wat die afrokkeling van ’n gade deur ’n derde
party betref nie. Soos blyk uit die bespreking van DS v VW en KG v AG hier bo,105 asook uit
die aandag wat regter Brand daaraan gee,106 is hierdie aksiegrond nog springlewendig in ons
reg; en tereg, aangesien afrokkeling meesal op ’n erg vernederende en gevoelskrenkende
wyse vir die ander gade geskied. Daar word aan die hand gedoen dat die toets van die
redelike persoon ook hier die deurslag moet gee. Waar die redelike persoon dus ook weens
die afrokkeling gekrenk sou gevoel het, moet dit as onregmatig gebrandmerk word. Indien so,
en ook as aan die vereistes vir afrokkeling as delik voldoen word, moet hierdie aksiegrond vir
ons reg behoue bly en tot die benadeelde se beskikking te wees.
2.3.2.6 Aquiliese aksie vir verlies van consortium
Regter Brand107 wou nie kommentaar lewer oor die voortgesette bestaan van ’n eis weens
owerspel teen ’n derde party vir vermoënskade wat die onskuldige gade gely het as gevolg
van verlies van consortium nie (soos verlies van toesig oor die huishouding en kinders). Hy het
nietemin te kenne gegee dat vergoeding vir hierdie skade moontlik wel ingevolge die Aquiliese
aksie van die derde verhaal behoort te kan word. Hierdie opvatting verdien instemming.
Hieronder val natuurlik nie alleen materiële skade weens verlies van consortium nie,108 maar
ook ander vermoënsverliese wat die owerspel teweeggebring het, soos hospitaal- en mediese
onkoste wat die eiser as gevolg van ’n senuwee-ineenstorting gehad het. 109
2.3.2.7 Interdik en owerspel
In Wassenaar v Jameson110 is gewys op die moontlikheid van ’n interdik om die derde party te
verhinder om owerspel te pleeg. Sodanige interdik sal egter nie ligtelik toegestaan word nie.111
’n Mens kan egter nou aanneem dat omdat owerspel nie onregmatig is nie, die interdik ook nie
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tot die beskikking van die onskuldige gade sal wees nie, aangesien onregmatigheid ’n vereiste
vir die interdik is.112
2.4 Samevatting
Gemeenregtelik het owerspel ’n gedingsvatbare iniuria teenoor die onskuldige gade
daargestel. In RH v DE maak die hoogste hof van appèl ’n radikale ommekeer. Op grond
daarvan dat die hof ’n plig het om die reg in ooreenstemming met die heersende boni mores
as deliksonregmatigheidskriterium en die handves van regte te ontwikkel, kom appèlregter
Brand in ’n oorwoë uitspraak tot die slotsom dat owerspel in die lig van die boni mores nie
langer as onregmatig geag kan word nie, en dat dit gevolglik nie meer die actio iniuriarum kan
fundeer nie. Hierdie gevolgtrekking word gerugsteun deur die posisie in die meeste Westerse
lande en die oortuiging van die meerderheid Suid-Afrikaanse skrywers. Van die ander redes
wat die hof vir sy besluit aanvoer, is die volgende: die oorsprong van die aksie is argaïes
omdat die vrou aanvanklik as eiendom van die man beskou is en beide gades die gebruik
van die ander se liggaam later as hul uitsluitlike reg geag het; die aksie is anomalies omdat
dit net teen die derde en nie die skuldige gade nie ingestel mag word; die aksie beskerm
nie die huwelik as instelling nie en dien nie as afskrikmiddel teen owerspel nie; al word die
onskuldige gade se (eer-)gevoelens subjektief deur owerspel gekrenk, sal ’n redelike persoon
nie gekrenk voel nie en is owerspel daarom nie onregmatig nie; en die pyn en nadeel wat
die aksie teweegbring (soos vir die betrokke kinders en die verweerder) oorskadu meestal
verreweg die voordele wat die aksie vir die onskuldige gade kan inhou. ’n Mens kan aanneem
dat omdat owerspel nie meer onregmatig is nie, die interdik ook nie tot die beskikking van die
onskuldige gade sal wees nie, aangesien onregmatigheid ’n vereiste vir die interdik is. Wat wel
in beginsel behoue bly, is dat die onskuldige gade die Aquiliese aksie teen die derde behoort
te kan instel vir vergoeding van vermoënskade weens verlies van byvoorbeeld toesig oor die
huishouding en kinders. Daar word ook aan die hand gedoen dat afrokkeling as ’n aksiegrond
vir ons reg behoue moet bly, en dat die afskaffing van owerspel as aksiegrond nie beteken
dat die omstandighede waarin die owerspel plaasgevind het, van so ’n aard kan wees dat die
gewraakte optrede as ’n gedingsvatbare iniuria geag kan word nie. Laastens is dit is jammer
dat die hof ten onregte die erkenning en beskerming van die gevoelslewe as selfstandige
persoonlikheidsgoed bevraagteken.
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Eindnotas
Sien Neethling (1998:253); Neethling e. a. (2005:207); Neethling en Potgieter (2015:384). In
PV v AM 2015 3 SA 376 (OKP) parr. 24–30 word beslis dat orale seks (fellatio) ook owerspel
daarstel. Die sg. Bill Clinton-verweer dat fellatio nie seks is nie, word dus verwerp.

1

2

Sien Neethling (1998:253 vne. 102–3) en die verwysings na die ou skrywers aldaar.

Biccard v Biccard and Fryer (1892) 9 SC 473, 475 is waarskynlik die eerste beslissing waarin
owerspel as ’n iniuria bestempel is. Sien verder bv. PV v AM 2015 3 SA 376 (OKP); DS v
VW 2014-10-02 saaknr. 12537/2012 (GP); Erasmus v Heine 2013-01-28 saaknr. 39407/2010
(GP); KG v AG 2009-08-20 saaknr. 270/2006 (KZP); Wiese v Moolman 2009 3 SA 122 (T)
125; Seroot v Pieterse 2005-06-13 saaknr. 33377/2005 (T); Van der Westhuizen v Van der
Westhuizen1996 2 SA 850 (K); Godfrey v Campbell 1997 1 SA 570 (K); Wassenaar v Jameson
3
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1969 2 SA 349 (W) 352; Bruwer v Joubert 1966 3 SA 334 (A); Chapman v Chapman 1977 4
SA 142 (NK); Smit v Arthur 1976 3 SA 378 (A).
Sien Ex parte AB 1910 TPD 1332, 1339; Currie v Currie 1942 NPD 362, 366–7; Rosenbaum
v Margolis 1944 WLD 147, 155; Wassenaar v Jameson 1969 2 SA 349 (W) 352; vgl. egter
Asinovsky v Asinovsky 1943 CPD 131, 132–3. Hierop word later in meer besonderhede
ingegaan.
4

5

Parr. 41–2.

6

Sien bv. Bruwer v Joubert 1966 3 SA 334 (A) 337; Diemer v Solomon 1982 4 SA 13 (K) 16.

7

Sien bv. Viviers v Kilian 1927 AD 449, 455–6.

8

1950 1 SA 1 (A) 11.

’n Ander sprekende voorbeeld van waar dit ook gebeur, is dat die regspraak contumelia in
die sin van belediging as ’n noodsaaklike vereiste vir die vestiging van aanspreeklikheid op
grond van iniuria by troubreuk (“breach of promise”) beskou (vgl. bv. Van Jaarsveld v Bridges
2010 4 SA 558 (HHA)561; Sepheri v Scanlan 2008 1 SA 322 (K) 337; Cloete v Maritz 2013 5
SA 448 (WKK) 451). Sodanige beskouing negeer natuurlik die selfstandige betekenis van die
gevoelslewe, aangesien belediging geen rol by die vraag na die krenking daarvan speel nie
(sien Neethling 2011:331–2).
9

10

(1690:6.11.1).

11

124– 5.

Sien Neethling (2010a:343 e.v.); vgl. ook Seroot v Pieterse 2005-06-13 saaknr. 33377/2005
(T); Neethling (2006:342 e.v.); Sonnekus (1976:238–41).

12

13

(1998:35 e.v.).

Sien ook Grobbelaar v Havenga 1964 3 SA 522 (N) 525–6 oor die betekenis van consortium.
In Peter v Minister of Law and Order 1990 4 SA 6 (OK) 9 word dié begrip soos volg omskryf:
“The concept of matrimonial consortium has been termed an abstraction comprising the totality
of a number of rights, duties and advantages accruing to spouses of a marriage … These
embrace intangibles, such as loyalty and sympathetic care and affection, concern etc; as well
as the more material needs of life, such as physical care, financial support, the rendering of
services in the running of the common household or in a support-generating business, etc.”

14

15

Viviers v Kilian 1927 AD 449, 455.

16

Sien bv. Bruwer v Joubert 1966 3 SA 334 (A) 337; Wiese v Moolman 2009 3 SA 122 (T) 126.

Sien Neethling (1998:255); sien ook Van der Merwe en Olivier (1989:460) wat aanvoer
dat consortium “erkenning verleen ... aan ’n persoonlikheidsreg op gevoelens wat wyer as
belediging strek”. Insgelyks word in Seroot v Pieterse2005-06-13 saaknr. 33377/2005 (T) par.
10 verklaar dat “[c]entral to the present plaintiff’s suffering lies the attack on his feelings”; sien
verder Bester v Calitz 1982 3 SA 864 (O) 867.

17

18

Par. 10.

Sien bv. Smit v Arthur 1976 3 SA 378 (A) 387; Van den Berg v Jooste 1960 3 SA 71 (W) 73;
Grobbelaar v Havenga1964 3 SA 522 (N) 529; Wassenaar v Jameson 1969 2 SA 349 (W) 352;
sien ook Neethling e.a. (2005:213).

19

20

1977 2 SA 393 (OK) 395.
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21

Sien Woodiwiss v Woodiwiss 1958 3 SA 609 (D) 617.

22

Par. 10.

23

Par. 15.

24

1923 WLD 217, 220; sien ook Neethling e.a. (2005:209–10).

25

2009 3 SA 122 (T); sien Neethling (2010a:343 e.v.).

2013-01-28 saaknr. 39407/2010 (GP) par. 3; in PV v AM 2015 3 SA 376 (OKP) parr. 31–3
word die benadering inWiese ook volkome gehandhaaf.

26

27

126–5.

28

126.

29

2014-10-02 saaknr. 12537/2012 (GP) par. 8.

30

126 e. v.

31

Grondwet art. 39(2).

32

128.

Die standpunt dat die owerspelige gade ook ’n iniuria teenoor die onskuldige gade begaan,
verdien volgens die reg voor RH v DE instemming. In Asinovsky v Asinovsky 1943 CPD 131,
132–3 verklaar Van Zyl R tereg: “It is difficult to see why the act of a man committing adultery
with another man’s wife should amount to a delict towards the husband, but the adultery of a
woman’s husband should not be treated as a delict committed by him towards her.” In beginsel
is daar geen verskil tussen die afkeurenswaardige optrede van die owerspelige gade en dié
van die derde nie. Trouens, die owerspelige gade dien die benadeelde se persoonlikheid na
alle waarskynlikheid ’n ernstiger knou toe as die derde. Daarom is owerspel deur een gade
prinsipieel ook ’n iniuria teenoor die ander gade (sien ook Neethling e.a.2005:208).
33

Op die keper beskou het dit hier gegaan om die beleidsvraag na die wenslikheid of
noodsaaklikheid al dan nie daarvan om die deliktuele aanspreeklikheid van die owerspelige
gade te erken en bygevolg vergoeding van hom of haar te kan verhaal. ’n Oorweging wat
klaarblyklik in hierdie verband swaar geweeg het, is dat ’n deliksaksie nie maklik toegestaan
sal word in omstandighede waar die benadeelde ’n ander toereikende of effektiewe remedie
tot sy beskikking het nie, wat wel ier die geval met die egskeidingsaksie was (vgl. Neethling
en Potgieter 2015:89, veral vn. 354).

34

Sou die onskuldige gade egter verkies het om nie hierdie uitweg te volg nie (bv. om kinders
se ontwil), val bedoelde beleidsoorweging weg en behoort die in beginsel actio iniuriarum tot
sy of haar beskikking te gewees het. Trouens, die twee owerspelige partye behoort dan as
mededaders teenoor die onskuldige gade geag te word (sien hieroor Neethling 2010b:108–9;
vgl. Rohloff v Ocean Accident and Guarantee Corp Ltd 1960 2 SA 291 (A); Van der Walt v Van
der Walt 2009-03-26 saaknr. 08/42736 (GS); vgl. nietemin hier onder par. 2.3.2.4).

35

Volgens Carnelley (2015) is die belangrikste kritiek teen Brand AR se uitspraak in die HHA
dat hy sy plig versaak het om grondwetlike beginsels in ag te neem (vgl. RH v DE par. 40).

36

37

128–9.

Hierdie argument het ook al in verband met die aansoek om ’n interdik teen owerspel in
Wassenaar v Jameson1960 2 SA 349 (W) 353 opgeduik. Daar verklaar die hof dat die interdik
net in baie besondere en uitsonderlike omstandighede toegestaan sal word, o.a. omdat “it

38
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interferes with, and restricts the rights and freedom that the third party ordinarily has of using
and disposing of his body as he chooses; … [and] it also indirectly interferes with, and restricts
[die betrokke gade se] rights and freedom of, using and disposing of her body as she chooses.”
’n Mens sou seker ook in hierdie verband na die fundamentele reg op vryheid en sekerheid
van die persoon (Grondwet art. 12(2)) kon verwys ingevolge waarvan elke persoon die reg op
“beheer oor die eie liggaam” het.
39

Sien die Grondwet art. 36(1).

40

Sien Neethling (2010a:346).

41

Par. 17.

Met verwysing na die Grondwet art. 39(2); Du Plessis v De Klerk 1996 3 SA 850 (KH) par.
61; Carmichele v Minister of Safety and Security (Centre for Applied Legal Studies Intervening)
2001 4 SA 938 (KH) par. 36; sien ook Neethling en Potgieter (2015:18).

42

43

Sien par. 18.

44

2011 3 SA 274 (KH) par. 122.

Sien Neethling en Potgieter (2015:38 e.v.) vir besonderhede. Snaaks genoeg, maar beslis
verblydend, is Brand AR se bevestiging van die boni moresas onregmatigheidskriterium
terwyl hy tot onlangs nog sterk gekant teen die aanwending van dié kriterium was (sien Brand
2013:63, 65; Country Cloud Trading CC v MEC, Department of Infrastructure Development
2014 2 SA 214 (HHA) 222) – in teenstelling met verskeie uitsprake van ander regters in o.a.
die KH en die HHA (sien bv. Lee v Minister of Correctional Services 2013 2 SA 144 (KH) 167;
The Minister of Justice and Constitutional Development v X 2015 1 SA25 (HHA) parr. 13,
17; Minister for Safety and Security v Scott[2014] 3 All SA 306 (HHA) par. 32; Paixão v Road
Accident Fund 2012 6 SA 377 (HHA) 381, 385). Sien ook Neethling en Potgieter(2015:39 vn.
22).

45

Die volle weergawe van hierdie nuwe toets herhaal Brand AR verbatim in feitlik elke
delikteregsaak waarin hy die uitspraak lewer (sien bv. ook Roux v Hattingh 2012 6 SA 428
(HHA) 439; Cape Empowerment Trust Limited v Fisher Hoffman Sithole 2013 5 SA 183
(HHA) 193; Country Cloud Trading CC v MEC, Department of Infrastructure Development
2014 2 SA 214 (HHA) 222–3). Dié formulering plaas die klem op beleidsoorwegings wat al
lank gevestigde reg by aanspreeklikheid weens ’n late en suiwer ekonomiese verlies in ons
reg is (sien Neethling en Potgieter 2015:61 e.v., 314 e.v.), en wat hy nou nie net meer t.a.v.
aanspreeklikheid weens suiwer ekonomiese verlies wil toepas nie, maar inderdaad die hele
terrein van die deliktereg moet oorspan. In Le Roux v Dey het dit oor laster gehandel, terwyl
die huidige saak owerspel as iniuria betrek. Vir kritiek op die nuwe toets sien Neethling en
Potgieter (2015:80–5); sien ook Neethling (2015:188 e.v.) vir verdere verwysings.

46

47

Par. 19.

2010 4 SA 558 (HHA) parr. 3, 6; sien ook Sepheri v Scanlan 2008 1 SA 322 (K) 330–1;
Cloete v Maritz 2013 5 SA 448 (WKK) 451.

48

49

Sien Neethling en Potgieter (2015:384).

50

1944 WLD 147, 158; sien ook RH v DE par. 20.

51

Parr. 20 e. v. ; sien ook Neethling en Potgieter (2015:386).

52

Parr. 40–1.

412

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

53

Sien Neethling (2010a:343 e.v.).

54

Sien par. 21 en die skrywers na wie Brand AR daar verwys.

55

Sien parr. 24–7; sien ook Neethling (2010a:346–9) oor Nederland.

56

Par. 27.

In hierdie verband opper Carnelley (2015) die geldige kritiek dat die hof slegs na ander
Westerse jurisdiksies gekyk het, en nie na byvoorbeeld ander Afrika-jurisdiksies waar die
prentjie anders lyk nie – en ons bowendien ŉ multikulturele samelewing het.

57

Sien parr. 29–31; sien ook Asinovsky v Asinovsky 1943 CPD 131, 132–3; hier bo par.
2.3.2.1 by die bespreking van die Wiese-saak.
58

59

Vgl. Neethling (2010b:107–9) oor die beskikbaarheid van die actio iniuriarum tussen gades.

60

128; sien ook hier bo par. 2.3.2.1.

Rechtbank Arnhem (Enkelvoudige Handelskamer) 15 April 2009, nr. 168738 / HA ZA 08567; sien hieroor Neethling (2010a:347).

61

62

Sien Wiese 125, 127.

63

Parr. 33–4.

64
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Aantekening: Die ekstrinsieke-getuienis-reël:
Universele vennootskappe en die huwelik buite
gemeenskap van goed met uitsluiting van wins
en verlies en aanwas
Neil van Schalkwyk
Neil van Schalkwyk, Departement Privaatreg, Universiteit van Pretoria

Abstract
The parol evidence rule: Universal partnerships and the marriage out of community of
property with the exclusion of profit and loss and accrual
This note investigates the validity of commercial universal and complete universal partnerships
with reference to marriages out of community of property and without profit and loss and
accrual. The validity is examined with reference to three recent cases. The matter is not new
and relates to the informal amendment of the matrimonial property system.
The research reveals that a distinction should be made between partnership agreements
concluded before the solemnisation of the marriage on the one hand and between partnership
agreements reached after conclusion of the marriage on the other hand.
With reference to the first-mentioned partnership agreements a distinction is made between
agreements concluded before the antenuptial contract where the parol evidence rule applies
and agreements concluded after the antenuptial contract, where the parol evidence rule does
not apply. The first-mentioned partnership agreement is void if it changes the written antenuptial
agreement because the parol evidence rule prohibits the validity of extrinsic evidence.
However, when the partnership agreement is concluded after the written antenuptial contract,
the conclusion is reached that the partnership agreement (whether complete or commercial)
is valid and enforceable between the parties but not against third parties.
A complete universal partnership agreement concluded after the marriage ceremony is always
invalid, because its effect changes the matrimonial property system informally. A commercial
universal partnership agreement is enforceable and valid unless the written antenuptial
contract prohibits it.
Keywords: accrual; commercial universal partnership; complete universal partnership;
immutability principle; out of community of property with exclusion of profit and loss; parol
evidence rule; partnership; partnership agreement
Trefwoorde: aanwas; algehele universele vennootskap; buite gemeenskap van goed met
uitsluiting van wins en verlies; kommersiële universele vennootskap; onveranderlikheidsbeginsel;
ekstrinsieke-getuienis-reël; vennootskap; vennootskapsooreenkoms

416

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

1. Inleiding
Die kwessie of partye wat buite gemeenskap van goed getroud is, ’n universele vennootskap
met mekaar mag sluit, is nie nuut nie en loop hand aan hand met die debat oor die informele
verandering van ’n huweliksgoederebedeling stante matrimonio.1 In Ex parte Spinazze2 is
beslis dat ’n informele voorhuwelikskontrak tussen die partye, as kontrakspartye, afdwingbaar
is, maar dat dit nie derdes bind wat nie partye tot die voorhuwelikskontrak is nie. In Honey v
Honey3 beslis regter Du Plessis dat ’n huweliksgoederebedeling nie na huweliksluiting informeel
verander mag word nie. As ratio decidendi vir hierdie beslissing word die gemeenregtelike
onveranderlikheid4 van die huweliksgoederebedeling gegee.5 Heaton6 kritiseer die beslissing
en voer aan dat dit nog altyd vir gades wat buite gemeenskap van goed getroud is,
toelaatbaar was om ’n universele vennootskap met mekaar te sluit wat tot gevolg het dat die
huweliksgoederebedeling verander is.
Vennootskappe word in twee groepe verdeel, naamlik universele vennootskappe aan die
een kant en buitengewone vennootskappe aan die ander kant.7 Universele vennootskappe
word op hul beurt ook in twee groepe verdeel, naamlik ’n algehele universele vennootskap
(societas universorum/omnium bonorum) en ’n kommersiële universele vennootskap (societas
universorum quae ex quaestu veniunt).8 ’n Algehele universele vennootskap dek al die
verkrygings van die partye uit kommersiële ondernemings of andersins9 – die huwelik binne
gemeenskap van goed dien as algemene voorbeeld. Die kommersiële universele vennootskap
ontstaan waar “[t]he parties thereby contract a partnership of all that they may acquire during
its continuance, from every kind of commerce. They are considered to enter into this kind of
partnership when they declare that they contract together a partnership without any further
explanation.”10
Die universele vennootskap kan uitdruklik of stilswyend tot stand kom.11 Ten einde ’n stilswyende
kontrak tot stand te bring, moet die gedrag van die partye sodanig wees dat dit ’n afleiding
regverdig dat daar konsensus tussen hulle was.12 Benewens die wesenlike vereistes (die drie
direk hier onder vermeld) wat die reg vir die totstandkoming van ’n universele vennootskap
stel, moet ’n hof versigtig wees om seker te maak dat ’n animus contrahendi teenwoordig is
“and that the conduct from which a contract is sought to be inferred is not simply that which
reflects what is ordinarily to be expected of a wife in a given situation”.13
Daar is drie wesenlike vereistes vir ’n kommersiële universele vennootskap:14
(a) Elke vennoot moet iets (soos geld, arbeid of vaardigheid) tot die vennootskap inbring.
(b) Die vennootskap moet tot voordeel van die vennote wees.
(c) Daar moet ’n winsmotief wees.
Daar word as vierde vereiste ook gestel dat die vennootskap wettig moet wees, maar Butters
v Mncora15 laat hierdie vereiste weg, aangesien dit vir alle ooreenkomste geld en nie net vir
vennootskapsooreenkomste nie.
Die algemene reël, soos hier bo vermeld en bevestig in Union Government (Minister of
Finance) v Larkan,16 is dat ’n huweliksgoederebedeling, afgesien van deur wetgewing, nie
stante matrimonio informeel verander mag word nie. Op hierdie algemene reël bestaan daar
egter ’n uitsondering. Dit is naamlik wanneer ’n onderhandse verandering deur ’n geregtelike
skeidingsbevel bekragtig word, of deur ’n onderhandse verandering wat ten tye van die
ooreenkoms deur ’n geregtelike skeidingsbevel bekragtig kon word. In teenstelling met
geregtelike skeiding, wat nie meer in ons reg moontlik is nie, is buitegeregtelike skeiding
steeds moontlik en dien dit nog steeds as ’n wyse waarop die huweliksgoederebedeling van
’n huwelik informeel verander mag word.17
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Die doel met hierdie aantekening is om vas te stel of ’n huweliksgoederebedeling buite
gemeenskap van goed deur ’n vennootskapsooreenkoms buitegeregtelik verander mag word.
Teen hierdie agtergrond word drie onlangse hofuitsprake met betrekking tot die effek van
universele vennootskappe op die huweliksgoederebedeling buite gemeenskap van goed
bespreek. Twee van die hofsake het gehandel oor vennootskapsooreenkomste wat na
huweliksluiting bereik is. Hulle word saamgegroepeer. Die derde hofsaak het gehandel oor ’n
vennootskapsooreenkoms wat voor huweliksluiting tot stand gekom het en word afsonderlik
van die ander twee behandel.
2. Vennootskapsooreenkomste na huweliksluiting
2.1 JW v CW 2012 2 SA 529 (NKK)
Die partye is buite gemeenskap van goed met uitsluiting van wins en verlies getroud. Die
eiser eis ’n bevel tot egskeiding en bykomende hulp wat onder andere betrekking op die
kinders het.18 Die verweerderes eis in haar teeneis onder andere ’n verklarende bevel dat ’n
stilswyende universele vennootskap genaamd JPW Boerdery, wat na huweliksluiting gesluit
is,19 bestaan en sy vra ’n bevel vir die ontbinding van die vennootskap en die aanstelling van ’n
likwidateur (“receiver”) om die vennootskapsbates tussen die partye as vennote te verdeel.20
Die eiser teken eksepsie teen die teeneis aan dat dit geen eisoorsaak openbaar nie.21 Die
kruks van die eksepsie word gevind in die beskouing dat die handhawing van ’n universele
vennootskap strydig met die inhoud van die ekstrinsieke-getuienis-reël22 is en as alternatief
dat dit neerkom op ’n ongeldige verandering van die voorhuwelikskontrak.23
Nadat die hof wys op die twee verskillende vorme van universele vennootskapsooreenkomste
wat in die gemenereg gevind word,24 en dat die partye in hul voorhuwelikskontrak ooreengekom
het dat gemeenskap van goed en wins en verlies tussen hulle uitgesluit word,25 vestig die
hof die aandag op die stilswyende universele vennootskapsooreenkoms wat na bewering
tussen die partye gesluit is.26 Daar word ook gewys op die inhoud van die stilswyende
vennootskapsooreenkoms27 en die hof maak die volgende bevinding in hierdie verband:28
In my view an agreement that all of the parties’ movable and immovable
assets, both existing and future, would form part of the assets of a partnership
between them, would clearly be irreconcilable with the antenuptial contract,
which excludes community of both existing and future property of the parties.
Hierdie bevinding oor die aard van die universele vennootskap word bereik in weerwil van die
betoog van me Ferreira, regsverteenwoordiger van verweerderes, dat die vennootskap nie ’n
societas universorum bonorum is nie maar ’n societas universorum quae ex quaestu veniunt.29
Die hof kom tot sy bevinding op grond van die bewoording van die universele vennootskap
en die duidelike bedoeling “that the partnership would include all existing assets, [which]30 are
completely irreconcilable with the notion of a universorum quae ex quaestu veniunt”.31Die hof
is gevolglik van mening dat die vennootskapsooreenkoms ’n huwelik binne gemeenskap van
goed meebring.32
Die hof toon ook aan dat indien die huweliksgoederebedeling van die huwelik dit verbied,
dit geen verskil maak watter universele vennootskapsvorm ter sprake is nie. Die toepaslike
woorde van regter Olivier in hierdie verband is belangrik:33
Even if it is assumed that such a partnership [na my mening verwysende
na societates universorum bonorum in die algemeen teenoor buitengewone
vennootskappe]34 could in principle exist within a marriage out of community
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of property, it would not mean that spouses in such marriages could form
partnerships regardless of the terms of an antenuptial contract which may
have been concluded between them. The specific terms of a particular
antenuptial contract may exclude a future partnership – by whatever name it
may be called – if the terms of the particular partnership would contradict the
antenuptial agreement.
The establishment of a partnership like that alleged by the defendant would have
defeated the clear purpose of the terms agreed upon in clauses 1 and 2 [wat
gemeenskap van goed en wins en verlies uitsluit]35 of the antenuptial contract.
It would in effect have substituted the matrimonial property regime agreed upon
in the antenuptial contract with a regime which would have the opposite effect.
The partnership envisaged in the counterclaim would not have been a legal
entity separate from the matrimonial property regime which was supposed to
apply between the parties. It would have encompassed that, and more.36 The
conclusion of such an agreement would not have been in the spirit envisaged in
clause 4 [waar ooreengekom is dat die vermoënsregtelike gevolge in die gees
van die voorhuwelikskontrak beheer word]37 of the antenuptial contract.
The problem is, however, that the alleged agreement would in my view have
amounted to a revocation, or at the very least an amendment, of the very
essence of the antenuptial contract in this case. That could not have been
done, even with the mutual consent of the parties, without an order of court.
Na aanleiding van bostaande onderskei ek38 tussen, aan die een kant, ’n huwelik buite
gemeenskap van goed met insluiting van wins en verlies en, aan die ander kant, ’n huwelik waar
wins en verlies en die aanwas uitgesluit is (en tussen ’n societas universorum quae ex quaestu
veniunt en ’n societas universorum bonorum). In eersgenoemde geval is ek van oordeel dat
’n societas universorum quae ex quaestu veniunt geldig gesluit mag word, omdat dit nie die
huweliksgoederebedeling verander nie. Is die huweliksgoederebedeling met uitsluiting van
wins en verlies, bring die sluiting van ’n societas universorum quae ex quaestu veniunt egter
mee dat die huweliksgoederebedeling verander word en is die vennootskapsooreenkoms
onafdwingbaar:
Die juistheid van hierdie interpretasie word egter vertroebel as in gedagte gehou
word dat inMühlmann39 slegs vermeld word dat die partye buite gemeenskap
van goed getroud was, sonder vermelding of wins en verlies ook uitgesluit was.
In Fink v Fink40 is ’n kommersiële universele vennootskap erken waar die partye
ook met uitsluiting van wins en verlies getroud was. Laasgenoemde beslissing
is dus regstreeks in konflik met vermelde interpretasie van die JW beslissing.41
Soos reeds voorheen aangedui,42 het hierdie interpretasie die volgende effek op die
totstandkoming van universele vennootskappe:
a) ’n Societas universorum quae ex quaestu veniunt is toelaatbaar indien die
huweliksgoederebedeling buite gemeenskap van goed is en geen melding van wins
en verlies gemaak word nie. Hierdie siening word ondersteun deur Mühlmann.43 Met
verwysing na Mühlmann lewer regter Olivier in JW v CW44 egter hieroor die volgende
kommentaar:45 “There is no indication of what precisely the terms of any antenuptial
contract between those parties were, and it does not appear as if the present issue
was debated and considered in that matter.”
b) ’n Societas universorum quae ex quaestu veniunt is ontoelaatbaar indien wins en
verlies uitgesluit is. Daar is egter die Fink-beslissing46 wat regstreeks in konflik met
hierdie interpretasie is.
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c) ’n Algehele universele vennootskap (societas universorum/omnium bonorum) is
ontoelaatbaar selfs al is wins en verlies nie in die formele huwelikskontrak uitgesluit
nie, aangesien dit in die woorde van regter Olivier in JW “would in my view have
amounted to a revocation, or at the very least an amendment, of the very essence of
the antenuptial contract”.47 Dit het tot gevolg dat die huweliksgoederebedeling verander
word na ’n huwelik in gemeenskap van goed.
Vermelde interpretasie en die gevolge daarvan verdien verdere bespreking met verwysing na
die onlangse beslissing van RD v TD,48 wat in die volgende paragraaf bespreek word.
2.2 RD v TD 2014 4 SA 200 (GP)
Die partye in hierdie beslissing is getroud buite gemeenskap van goed met uitsluiting van die
aanwasbedeling en gemeenskap van wins en verlies.49 Die partye is dit eens dat die huwelik
onherstelbaar verbrokkel het, maar die verweerderes bring ’n teeneis waarin sy ’n verklarende
bevel aanvra dat ’n stilswyende universele vennootskap met betrekking tot ’n visboerdery
tussen hulle tot stand gekom het.50
Die eiser se eksepsie teen die teeneis van die verweerderes berus daarop dat die bepalings
van die voorhuwelikskontrak die totstandkoming van ’n vennootskap belet.51 As gesag vir
hierdie standpunt word daar na JW v CW (hier bo par. 2) en EA v EC52(hier onder par. 4)
verwys.53 In antwoord hierop vermeld die hof dat hy nie saamstem met die standpunt dat die
voorhuwelikskontrak die vermelde vennootskap belet nie54 en is ook van mening dat die gesag
vermeld nie sodanige siening ondersteun nie.55
Die verweerderes voer die volgende teenargumente aan (ek nommer hulle):
1. JW v CW het nie beslis dat as algemene reël, universele vennootskappe nie gesluit mag
word nie, maar het dit belet slegs indien dit teen die bepalings van die huwelikskontrak
is.56
2. Ponelat v Schrepfer57 ondersteun Mühlmann58 waar bevind is dat ’n universele
vennootskap tot stand gekom het en die partye buite gemeenskap van goed getroud
was.59
3. Nieteenstaande die feit dat die voorhuwelikskontrak gemeenskap van wins en verlies
uitsluit, beteken dit nie dat die vryheid van die partye om ’n gesamentlike onderneming
vir eie wins tot stand te bring, ontneem is nie.60
4. Die letterlike betekenis van uitsluiting van gemeenskap van wins en verlies het bloot as
inhoud dat daar geen samesmelting van gemeenskap van wins en verlies tussen die
partye gedurende die huwelik sal plaasvind nie.61
5. Opgesluit in die aard van ’n vennootskap is winsdeling, en wanneer die wins gedeel
is, behou elkeen sy wins apart in sy eie boedel.62 Die effek is dus dat die bedeling nie
verander word nie, maar steeds buite gemeenskap van goed met uitsluiting van wins
en verlies en die aanwas bly.
Die hof stem met hierdie teenargumente van die verweerderes saam.63
By nadere beskouing is dit veral teenargumente (3), (4) en (5) wat aandag verdien. Hierdie drie
argumente loop hand aan hand en kan nie van mekaar geskei word nie. Hulle handel almal
oor die aard van die huwelik buite gemeenskap van goed met uitsluiting van wins en verlies.
Ten aansien van (3) val die klem op eie wins.64 Die huwelik buite gemeenskap van goed
met uitsluiting van wins en verlies sluit gemeenskaplike65 wins en verlies uit, maar nie eie66
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wins nie. Die aard van die boedel van wins en verlies by die huwelik buite gemeenskap van
goed met insluiting van wins en verlies stem ooreen met die gemeenskaplike boedel by die
huwelik binne gemeenskap van goed, met een groot verskil, naamlik dat voorhuwelikse en
nahuwelikse skulde en bates van die boedels buite gemeenskap van goed nie gedeel word
nie.67 Die administrasie van die boedel van wins en verlies stem ooreen met die huwelik binne
gemeenskap van goed.68 Die vennootskap wat wins en verlies tot gevolg het, is ’n algehele
universele vennootskap, omdat dit ooreenstem met die gemeenskaplike boedel van ’n huwelik
binne gemeenskap van goed. Dit beteken dat die gades ’n onverdeelde en onverdeelbare
halwe aandeel van die gemeenskaplike69 wins en verlies verkry.70 Hierteenoor beteken eie71
wins iets heeltemal anders. Die eie72 wins val nie in die gemeenskaplike boedel van wins en
verlies nie, maar val in verdeelde aandele in die afsonderlike boedels van elke vennoot en
kan ook in ’n ander verhouding as halwe aandele verdeel word.73 Hiermee word instemming
verleen aan teenargument (4) van die verweerderes hier bo vermeld.
Teenargument (5) blyk ook, soos die hof goedkeur, ’n suiwer siening te wees. Die sluit van
die kommersiële universele vennootskap het nie ’n derde gemeenskaplike boedel van wins
en verlies tot gevolg nie, maar die twee boedels van buite gemeenskap van goed bestaan
voort sonder enige verandering, aangesien die wins wat die vennootskap tot gevolg het, in
die onderskeie aparte boedels val en geen verandering aan die huweliksgoederebedeling tot
gevolg het nie. Die partye is steeds buite gemeenskap van goed met uitsluiting van wins en
verlies getroud sonder enige verandering. Hiermee word die standpunt van Heaton en Visser
en Potgieter74 indirek verwerp en as onjuis beskou. Heaton se standpunt (en daarby Visser en
Potgieter) sal in die lig van hierdie beslissing ’n verandering tot die huweliksgoederebedeling
meebring alleen indien die vennootskap wat gesluit word, ’n algehele universele vennootskap
is wat in die lig van die informele onveranderlikheidsbeginsel van die huweliksgoederebedeling
steeds onaanvaarbaar is.
Hierdie uitspraak en beslissing trek ook ’n streep deur my siening (hier bo paragraaf 2.1) dat
’n universele vennootskap geldig kan wees alleen indien die partye met insluiting van wins en
verlies getroud is en die universele vennootskap nie algeheel is nie, maar net kommersieel.75
3. Vennootskapsooreenkomste voor huweliksluiting
In EA v EC76 was die partye buite gemeenskap van goed met uitsluiting van die aanwasbedeling
en wins en verlies getroud.77 Die eiser eis ’n egskeidingsbevel asook ’n bevel vir die ouerlike
regte en verpligtinge met betrekking tot die minderjarige kind.78 Die verweerderes bring onder
andere ’n teeneis waarin sy vir ’n verklarende bevel vra dat ’n algehele universele vennootskap79
tussen die partye tot stand gekom het,80 en dat hierdie vennootskapsooreenkoms gesluit is
voordat die partye getroud is.81 Die eiser opper ’n spesiale pleit teen die eis in rekonvensie
van die verweerderes wat behels dat die teeneise en spesifiek ook die vermelde teeneis van
die verweerderes
do not disclose a cause of action as the claims, and the evidence required to be
tendered in support of them will contradict the terms of the antenuptial contract
concluded between them ... The plaintiff contends that the relief sought by the
defendant in her counterclaim is incompetent, and the evidence which she will
be required to lead in support of her claim will be inadmissible as it will offend
against the parol evidence rule.82
Die spesiale pleit van die eiser bestaan uit twee dele. Eerstens word aangevoer dat voormelde
teeneis die voorhuwelikskontrak verander en tweedens word vermeld dat die ekstrinsiekegetuienis-reël oortree word indien die teeneis bewys wil word.
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Met verwysing na die eerste deel van die spesiale pleit beslis die hof soos volg ten gunste
van eiser:83
There can be little doubt ... that a universal partnership agreement, such as
contended for by the defendant, would constitute a revocation, or at the very
least, an amendment of the very essence of the antenuptial contract ... Such
a step, even with the mutual consent of the parties, can only be effected by an
order of the High Court on good cause shown (Ex parte Dunn et Uxor 1989
(2) SA 429 NC; Honey v Honey 1992 (3) SA 609 (W)). No such order was
sought by the parties or granted by the Court. Hence, any evidence which
the defendant may seek to lead, of an invalid revocation or amendment of the
terms of the antenuptial contract, would be inadmissible on the basis of being
irrelevant, as an antenuptial contract cannot be revoked or varied without the
leave of the High Court (JW v CW 2012 (2) SA 529 (NCK) at para 29.)
Hierdie bevinding van die hof is slegs gekwalifiseerd korrek. Die algehele universele
vennootskap het tot gevolg dat die huweliksgoederebedeling in die formele huwelikskontrak
na binne gemeenskap van goed verander word.84 Dit is verbode alleen indien reg so die
universele vennootskapsooreenkoms voor die formele huwelikskontrak gesluit is, soos
dit ook in hierdie feitelike geval is. Indien die universele vennootskapsooreenkoms na die
formele huwelikskontrak voor huweliksluiting tot stand gekom het, sou dit inter partes geldig
wees85 omdat die ekstrinsieke-getuienis-reël nie oortree word nie. Die effek sou in so ’n
geval wees dat die partye inter partes binne gemeenskap van goed getroud is, maar dat die
huweliksgoederebedeling teenoor derdes buite gemeenskap van goed is. Die rede waarom
die algehele vennootskapsooreenkoms nie teenoor derdes afdwingbaar is nie, is dat dit nie
geregistreer is nie.
Die bevinding en beslissing van die hof word nie hiermee beëindig nie. Die hof gee ook
aandag aan die tweede deel van die spesiale pleit van die eiser, naamlik dat die ekstrinsiekegetuienis-reël oortree word indien die teeneis bewys wil word.86 Die hof wys op die inhoud87
en uitsondering88 van die reël, en kom tot die volgende beslissing met betrekking tot die
toelaatbaarheid van die inhoud van die informele ooreenkoms in die lig van die ekstrinsiekegetuienis-reël:89
So whilst it may be permissible for the defendant to prove a prior or collateral
agreement, which is consistent with the antenuptial contract, it would be
impermissible for her to prove a prior or collateral universal partnership
agreement with reference to extrinsic evidence that is inconsistent with the
antenuptial contract, which she concluded with the plaintiff. The two are
incompatible, and therefore cannot stand together.
In JW v CW90 is deel van die eiser se eksepsie teen die teeneis van die verweerderes dat
indien die (algehele) universele vennootskapsooreenkoms aanvaar word, dit die ekstrinsiekegetuienis-reël oortree en daarom ontoelaatbaar is. Hierdie eksepsie91 word egter verwerp:
It is the defendant’s case, on the pleadings as they stand, that the tacit agreement
was concluded during the marriage ... The antenuptial contract was executed
on 30 April 1992. The agreement alleged by the defendant is therefore not one
concluded prior to the conclusion of the antenuptial contract, and there is no
allegation that it is an agreement collateral to the antenuptial contract. On the
allegations in the counterclaim it would have been concluded subsequent to
the conclusion and execution of the antenuptial contract. The parol evidence or
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integration rule “does not preclude evidence of a subsequent oral agreement
contradicting, altering, adding to or varying a written contract”.92
Hierdie uiteensetting is ’n getroue weergawe van die inhoud van die ekstrinsieke-getuienisreël. Dié reël het toepassing alleen in die geval waar ’n skriftelike kontrak deur ekstrinsieke
getuienis verander of weerspreek word wat of voor of tydens die totstandkoming van die
skriftelike kontrak ontstaan het. Ekstrinsieke getuienis wat die skriftelike ooreenkoms wysig,
verander of weerspreek wat na die totstandkoming van die skriftelike kontrak ontstaan het, word
nie deur die ekstrinsieke-getuienis-reël belet nie, aangesien hierdie ekstrinsieke getuienis nie
deur die vorige skriftelike ooreenkoms tot niet gemaak is nie.93 Nie alle ekstrinsieke getuienis
word deur die ekstrinsieke-getuienis-reël verbied nie. Indien die skriftelike ooreenkoms nie
bedoel was om die “exclusive memorial”94 van die ooreenkoms te wees nie, verbied die
ekstrinsieke-getuienis-reël slegs ekstrinsieke getuienis wat die skriftelike kontrak wil verander
of weerspreek.95
Hierbenewens verwys die hof na die betoog van die verweerderes ter ondersteuning van die
teeneis dat weiering om die getuienis met betrekking tot die informele ooreenkoms toe te laat,
diskriminasie wat vroue ervaar, bestendig en nie beëindig nie. Hierdie betoog word gebaseer
op die stereotiepe rolverdeling wat aan vroue toegeken word en ’n belangrike oorsaak van hul
algemene ontmagtiging en finansiële verarming is.96 Hierop antwoord die hof:97
The refusal, by reason of the parol evidence rule, to allow inadmissible evidence
to be led in circumstances where the defendant was well aware of exactly
what she was doing when she concluded the antenuptial contract excluding the
accrual system, will not, in my view, perpetuate discrimination against women.
Nor will it offend against the rights and values of equality, dignity, and autonomy
of women, as enshrined in our Constitution.
Hierdie siening word ondersteun.
Die hof wys vervolgens op die teeneis wat volgens die verweerderes ook blootlê dat
nieteenstaande die algehele universele vennootskapsooreenkoms wat net inter partes
afdwingbaar sou wees, die formele voorhuwelikskontrak gesluit was om teenoor derdes
te geld.98 Die hof verwerp hierdie blootlegging só:99 “The defendant was certainly, in my
view, aware of exactly what she was doing, when she concluded the antenuptial contract
excluding accrual system, with the plaintiff.” Hiermee ontken die hof dat die verweerderes
gedwing of mislei was om die formele voorhuwelikskontrak te sluit.100 Geen vermelding van
Ex parte Spinazze101 word gemaak nie. Volgens Spinazze is ’n informele voorhuwelikskontrak
tussen die partye afdwingbaar, maar nie teenoor derdes nie;102 daarom geld algehele
gemeenskap van goed by verstek teenoor derdes. Word die informele voorhuwelikskontrak
egter opgevolg deur ’n geregistreerde formele voorhuwelikskontrak, vervang dit die informele
voorhuwelikskontrak omdat die ekstrinsieke-getuienis-reël nie nou geld nie en bind dit ook
derdes omdat dit geregistreer is. Dit kom natuurlik ook nie neer op ’n informele wysiging
van die huweliksgoederebedeling stante matrimonio nie,103 aangesien dit voor huweliksluiting
plaasvind.
Die twee dele van die spesiale pleit van die eiser is beide toegestaan en die twee betoë vir die
verweerderes se teeneis verwerp. Ek som dit so op:
a) Die hof aanvaar die eerste deel van die spesiale pleit van die eiser dat ’n
huweliksgoederebedeling nie informeel verander mag word nie. Indien die informele
algehele universele vennootskapsooreenkoms wat voor die formele huwelikskontrak tot
stand gekom het, aanvaar word, het dit tot gevolg dat die formele voorhuwelikskontrak
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vervang word deur algehele gemeenskap van goed wat ’n wysiging tot gevolg het en
sonder ’n hofbevel ontoelaatbaar is.
b) Die tweede deel van die eiser se spesiale pleit behels die toepassing van die
ekstrinsieke-getuienis-reël. Omdat die algehele universele vennootskapsooreenkoms
voor die formele huwelikskontrak gesluit is, verbied die vermelde reël ook dat hierdie
getuienis gelei mag word tensy dit nie tot verandering van die kontrak gelei het nie.
c) Die eerste betoog van die verweerderes se teeneis het as inhoud dat die ekstrinsiekegetuienis-reël ongrondwetlik is omdat dit diskriminasie teenoor vroue bestendig en nie
beëindig nie. Die hof verwerp dit.
d) Die verweerderes se finale betoog voer aan dat die bedoeling was dat die algehele
universele vennootskapsooreenkoms slegs inter partes sou geld en die formele
voorhuwelikskontrak alleen derdes bind. Die hof verwerp ook hierdie betoog,
aangesien die formele voorhuwelikskontrak sonder dwang of misleiding gesluit is en
dus heeltemal geldig is. Hierdie latere ooreenkoms wysig of vervang ook die vroeëre
informele ooreenkoms, aangesien die ekstrinsieke-getuienis-reël nie nou toepassing
vind nie. Hierdie betoog van die verweerderes herinner aan Ex parte Spinazze, maar
die betoog gaan nie op nie, aangesien die formele ooreenkoms die vroeëre algehele
universele vennootskapsooreenkoms vervang en die beslissing in Spinazze nie hier
toepassing vind nie.
4. Slot
In navolging van die indeling van die aantekening word daar onderskei tussen vennootskapsooreenkomste wat na huweliksluiting tot stand gekom het en vennootskapsooreenkomste wat
voor huweliksluiting gesluit is.
Beide beslissings wat in paragrawe 2.1 en 2.2 bespreek is, handel oor vennootskapsooreenkomste
wat ná huweliksluiting gesluit is. Geen huweliksgoederebedeling mag deur ’n universele
vennootskapsooreenkoms informeel verander word nie. Die gemeenregtelike
onveranderlikheidsbeginsel geld steeds vir ’n informele of buitegeregtelike verandering van
die huweliksgoederebedeling deur ’n vennootskapsooreenkoms.
Die huweliksgoederebedelings in beide sake was buite gemeenskap van goed met uitsluiting
van wins en verlies en die vennootskapsooreenkomste was na huweliksluiting stilswyend
gesluit. In JW v CW104 is die universele vennootskap onafdwingbaar bevind, omdat die effek
van die vennootskapsooreenkoms die informele verandering van die huweliksgoederebedeling
tot gevolg gehad het. In RD v TD105 word die universele vennootskapsooreenkoms nie nietig
verklaar nie, omdat die vennootskapsooreenkoms nie die huweliksgoederebedeling informeel
verander nie.
Hoekom bevind JW v CW106 dat die huweliksgoederebedeling verander is en gevolglik dat die
vennootskapsooreenkoms nietig is, terwyl RD v TD107 anders beslis? Waarnemende regter De
Klerk in RD v TD108 werp hierop lig wanneer hy die vennootskapsooreenkoms in JW v CW109
onderskei van die vennootskapsooreenkoms in RD v TD.110 In eersgenoemde saak bevind
die hof dat die universele vennootskap ’n algehele universele vennootskap is.111 Die effek
hiervan is dat die bestaande huweliksgoederebedeling verander word na ’n huwelik binne
gemeenskap van goed wat nie buitegeregtelike mag plaasvind nie.112 Die hof in RD bevind
dat die vennootskapsooreenkoms hier van toepassing nie ’n algehele universele vennootskap
is nie, maar dat dit ’n kommersiële universele vennootskap is.113 Dit het nie tot gevolg dat die
huweliksgoederebedeling verander word nie, soos wat in die geval van ’n algehele universele
vennootskap die effek is.114
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Die hof in RD v TD115 brei nie verder hierop uit nie, behalwe om te vermeld dat JW v CW en EA
v EC nie die eiser se eksepsie teen die teeneis van verweerderes ondersteun nie.116 Hiermee
verwerp die hof nie die beslissing in JW nie, maar onderskei op die feite tussen die twee sake
met verwysing na die verskillende universele vennootskapsooreenkomste. Daar is egter ’n
obiter uitlating in JW waarby kortliks weer stilgestaan word:117
Even if it is assumed that such a partnership [na my mening verwysende na ’n
societas universorum bonorum]118 could in principle exist within a marriage out
of community of property, it would not mean that spouses in such marriages
could form partnerships regardless of the terms of an antenuptial contract which
may have been concluded between them. The specific terms of a particular
antenuptial contract may exclude a future partnership – by whatever name it
may be called – if the terms of the particular partnership would contradict the
antenuptial agreement ...
The partnership envisaged in the counterclaim would not have been a legal
entity separate from the matrimonial property regime which was supposed to
apply between the parties. It would have encompassed that, and more.119 The
conclusion of such an agreement would not have been in the spirit envisaged in
clause 4 [waar ooreengekom is dat die vermoënsregtelike gevolge in die gees
van die voorhuwelikskontrak beheer word]120 of the antenuptial contract ...
The problem is, however, that the alleged agreement would in my view have
amounted to a revocation, or at the very least an amendment, of the very
essence of the antenuptial contract in this case. That could not have been
done, even with the mutual consent of the parties, without an order of court.
Die aangehaalde diktum verklaar dat die bewoording van die huwelikskontrak enige vorm van
universele vennootskap mag verbied, maak nie saak of dit nou ’n algehele of ’n kommersiële
universele vennootskap is nie. Indien hierdie obiter uitlating beteken dat in alle gevalle waar wins
en verlies uitgesluit is, ’n kommersiële universele vennootskap onafdwingbaar is, is die uitlating
in stryd met die beslissing in RD. Indien die uitlating beperk word tot ’n spesifiek-bewoorde
uitsluiting van wins en verlies, soos die geval in JW waar die voorhuwelikskontrak onder
andere bepaal dat die vermoënsregtelike gevolge deur die gees van die voorhuwelikskontrak
beheer word, is dit nie in stryd met die RD-beslissing nie.
Ek volstaan met die volgende samevatting van bovermelde uiteensetting:
a) Geen algehele universele vennootskapsooreenkoms wat na huweliksluiting
tot stand kom, is geldig nie, aangesien dit die informele verandering van die
huweliksgoederebedeling tot gevolg het, wat verbied word;121
b) ’n Kommersiële universele vennootskapsooreenkoms, wat na huweliksluiting in die
lewe geroep word, verander nie die bestaande huweliksgoederebedeling nie122 en is
geldig tensy die huwelikskontrak dit verbied.123
Die hof in EA v EC124 bevind dat ’n universele vennootskapsooreenkoms wat voor huweliksluiting
en voor die formele huwelikskontrak bereik is, onafdwingbaar is, om twee redes: (i) omdat
hierdie vennootskapsooreenkoms nie die bestaande huweliksgoederebedeling informeel
mag verander nie en (ii) omdat die ekstrinsieke-getuienis-reël dit ook verbied. Hierdie
vennootskapsooreenkoms is ook nie inter partes afdwingbaar nie, omdat dit weens die
ekstrinsieke-getuienis-reël ontoelaatbaar is.
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Indien hierdie universele vennootskapsooreenkoms (hetsy kommersieel, hetsy algeheel)
egter na die formele huwelikskontrak voor huweliksluiting tot stand gekom het, is dit soos in
Ex parte Spinazze125 beslis is, inter partes afdwingbaar.
Na aanleiding van bovermelde slotopmerkings word daar met die volgende afgesluit:
(a) Vennootskapsooreenkomste aangegaan ná huweliksluiting is –
(i) ongeldig indien dit ’n algehele universele vennootskapsooreenkoms is, aangesien dit
die bestaande huweliksgoederebedeling buite gemeenskap van goed verander na
’n huwelik binne gemeenskap van goed en dit mag nie informeel of buitegeregtelik
verander word nie;
(ii) geldig indien dit ’n kommersiële universele vennootskapsooreenkoms is, aangesien
dit nie die huweliksgoederebedeling verander nie, tensy dit deur die huwelikskontrak
belet word.
(b) Vennootskapsooreenkomste gesluit vóór huweliksluiting is –
(i) ongeldig indien die vennootskapsooreenkoms voor die huwelikskontrak gesluit is;
(ii) geldig inter partes indien die vennootskapsooreenkoms (hetsy kommersieel, hetsy
algeheel) na die huwelikskontrak gesluit is, maar dit is nie afdwingbaar teenoor
derdes nie.
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Die nuwe bekostigbaarheidsassesseringregulasies ingevolge die Nasionale Kredietwet
34 van 2005 van naderby beskou
Stéfan Renke
Stéfan Renke, Departement Handelsreg, Universiteit van Pretoria

Opsomming
Die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 (die Kredietwet) is die eerste verbruikerskredietwetgewing
in Suid-Afrika wat vir ’n verpligte bekostigbaarheidsvasstelling voorsiening maak voordat
nuwe krediet aan ’n verbruiker toegestaan word. Tot onlangs toe het die Kredietwet geen
direkte voorskrifte bevat oor die wyse waarop hierdie artikel 81(2)-vasstelling gedoen moet
word nie. Dit het kredietgewers gevolglik vrygestaan om hul eie evalueringsmeganismes of
-modelle en prosedures te gebruik ten einde die vasstelling te doen, onderhewig daaraan dat
die vasstelling redelik en objektief moet geskied. Met die inwerkingtreding van die Nasionale
Kredietwet Wysigingswet 19 van 2014 op 13 Maart 2015 het die posisie verander. Dit staan
kredietgewers steeds vry om hulle eie evalueringsmeganismes ensovoorts te gebruik mits
dit nie in stryd is met die bekostigbaarheidsassessering-regulasies wat deur die minister
uitgevaardig is nie. Op dieselfde datum het regulasie 23A en die definisies wat daarmee verband
as deel van regulasiewysigings die lig gesien. Regulasie 23A, getiteld “Criteria to conduct
affordability assessment”, word in subafdelings verdeel. Die eerste deel sit die regulasie se
toepassingsgebied uiteen. Die volgende drie onderafdelings het ten doel om die tweede
been van die kredietgewer se assesseringsverpligting ingevolge artikel 81(2)(a), naamlik om
vas te stel of die voornemende verbruiker die krediet waarvoor aansoek gedoen word, kan
bekostig, meer breedvoerig te reguleer. Samevattend moet ’n kredietgewer ’n voornemende
verbruiker se diskresionêre inkomste bepaal om te sien of die verbruiker die beoogde krediet
kan bekostig. As deel hiervan word kredietgewers verplig om vasgestelde minimum bedrae
as “noodsaaklike uitgawes” by die berekening van die diskresionêre inkomste in ag te neem.
Regulasie 23A word met maatreëls in verband met die kredietgewer se verpligting om die
verbruiker se skuldterugbetalingsgeskiedenis ingevolge kredietooreenkomste in ag te neem,
asook bepalings ter regulering van diverse aangeleenthede afgesluit. Die doel van hierdie
bespreking is om regulasie 23A en die definisies wat daarmee verband hou, onder die
loep te neem en oor die moontlike gevolge daarvan te besin. Die bespreking word deur ’n
bondige oorsig van die aanloop tot die invoeging van regulasie 23A voorafgegaan en deur ’n
evaluasie opgevolg.
Trefwoorde: Artikel 81(2) Nasionale Kredietwet; artikel 78(3) Nasionale Kredietwet;
bekostigbaarheidsassessering-regulasies; bestaande finansiële vermoëns en vooruitsigte;
definisies; diskresionêre inkomste; kredietvasstelling; minimumuitgawe-norme; regulasie 23A;
remedies; skuldterugbetalingsgeskiedenis; uitkoms van kredietvasstelling; vermyding van
verdubbeling
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Abstract
A closer look at the new affordability assessment regulations in terms of the National
Credit Act 34 of 2005
The National Credit Act 34 of 2005 (the Credit Act) is the first credit enactment in South Africa
that made an assessment of affordability compulsory before credit is extended to the consumer.
Until recently the Credit Act did not contain direct prescriptions on how this section 81(2)
assessment should be conducted. A credit provider was therefore allowed to determine its
own evaluative mechanisms or models and procedures to be used in meeting its section 81
assessment obligations. The only requirement was that the credit provider conducts a fair
and objective assessment. The position changed when the National Credit Amendment Act
19 of 2014 became effective on 13 March 2015. Credit providers are still free to use their
own evaluative mechanisms etcetera, subject thereto that a fair and objective assessment is
conducted. However, there is now the additional requirement that such mechanisms etcetera
must not be inconsistent with the affordability assessment regulations made by the minister.
On the same date regulation 23A and the definitions to give effect to regulation 23A became
effective as part of amendments to the regulations promulgated in terms of the Credit Act.
The purpose of this discussion is to consider regulation 23A and the new definitions aimed
at giving effect to the regulation and to reflect on its consequences. A brief discussion of the
developments that preceded the insertion of regulation 23A in the National Credit Regulations
is also provided.
The most important definitions inserted in section 1 of the National Credit Regulations for
purposes of regulation 23A are the definitions of “gross income”, “discretionary income” and
“necessary expenses”. These concepts are explained below. Regulation 23A, entitled “Criteria
to conduct affordability assessment,” is divided into subdivisions. The first part sets out the
field of application of regulation 23A. The regulation applies to current, prospective and joint
consumers, all credit providers and all credit agreements subject to the Credit Act. The latter
is subject to regulation 23A(2), which determines which credit agreements are not subject to
regulation 23A. The same credit agreements that are exempted from the reckless provisions
in the act are inter alia, and for reasons that are self-explanatory, not subject to regulation 23A.
The next three subdivisions of regulation 23A have as aim to regulate the second leg of the
credit provider’s assessment obligation in terms of section 81(2)more extensively, namely
to assess whether the prospective consumer can afford the credit he/she applies for. The
manner in which a prospective consumer’s existing financial means and prospects must be
assessed is addressed first. This is followed by the assessment of the consumer’s financial
obligations and debt repayment history under credit agreements. It is submitted that regulation
23(8), in terms of which a credit provider must make a calculation of the consumer’s existing
financial means, prospects and obligations, as envisaged in sections 78(3) and 81(2)(a)
(iii) of the Credit Act, should serve as the point of departure. Regulation 23A(3) forms the
crux of the provisions in respect of the consumer’s existing financial means and prospects.
It provides that the credit provider must take practical steps to assess the consumer’s (or
joint consumers’) discretionary income to determine whether the consumer has the financial
means and prospects to pay the proposed credit instalments. The discretionary income is
the consumer’s gross income less statutory deductions less necessary expenses less all
other committed payment obligations as disclosed by the consumer, including obligations
disclosed by the consumer’s credit record as held by credit bureaux. “Gross income” means
all income earned from whatever source, without deductions. The regulation imposes an
obligation on the credit provider to take practical steps to verify the consumer’s gross income.
The obligations are imposed on the consumer to accurately disclose to the credit provider all
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financial obligations and to provide authentic documentation to the credit provider to enable
the latter to conduct the affordability assessment. The definition of “necessary expenses” is of
importance in respect of the assessment of the consumer’s existing financial obligations. The
concept means the consumer’s minimum living expenses including maintenance payments but
excluding monthly debt repayment obligations in terms of credit agreements. Of importance is
that credit providers are obliged to take fixed minimum amounts into consideration as minimum
living expenses. For purposes of the latter a table with “minimum expense orms” is provided.
According to the table, if a consumer, for instance, earns a monthly gross income of R2 000,
the credit provider must deduct at least an amount of R881 as minimum living or necessary
expenses. The only exception is where the consumer, by completing a so-called “declaration
of consumer’s necessary expense questionnaire”, can show that his/her living expenses per
month are less than the prescribed amount. In summary, as far as the assessment of the
prospective consumer’s existing financial means, prospects and obligations are concerned,
a credit provider must determine a prospective consumer’s discretionary income to ascertain
whether the consumer can afford the proposed credit. Regulation 23A is concluded with
measures to regulate the credit provider’s obligation to take the consumer’s debt repayment
history in terms of credit agreements into consideration and with measures to regulate a
number of miscellaneous aspects. Included under the latter are measures aimed at avoiding
double counting in calculating the discretionary income and to provide a consumer, who feels
aggrieved by the outcome of the affordability assessment, with a grievance procedure.
As a result of the abovementioned regulation amendments, credit providers will no longer have
carta blanche when conducting the affordability assessment. On the positive side, a greater
measure of consistency amongst credit providers when conducting these assessments ought
to be ensured by the insertion of regulation 23A. A basis model is provided by the legislature
that will serve as a basis or bottom line model for all credit providers when conducting the
assessment. However, there are aspects in the regulation and definitions deserving of further
attention. For example, some of the definitions are poorly drafted and the grievance procedure
afforded to the consumer seems not to be aligned with the provisions of the Credit Act. In
conclusion, one will have to wait and see what the impact of the new affordability assessment
regulations will be in practice.
Keywords: affordability assessment regulations; avoidance of double counting; credit
assessment; debt repayment history; definitions; discretionary income; existing financial means
and prospects; minimum expense-norms; outcome of credit assessment; regulation 23A;
remedies; section 81(2) National Credit Act; section 78(3) National Credit Act

1. Inleiding
Een van die doelstellings van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 (hierna die
Kredietwet) is om verantwoordbaarheid in die kredietmark te bevorder deur verbruikers
aan te moedig om verantwoordelike lenings aan te gaan en deur die roekelose toestaan
van krediet deur kredietgewers te ontmoedig.1 Die Kredietwet is gevolglik die eerste
verbruikerskredietwetgewing2 in Suid-Afrika wat vir ’n verpligte vasstelling voorsiening maak
voordat nuwe krediet aan ’n verbruiker toegestaan word.3 Ingevolge artikel 81(2) mag ’n
kredietgewer nie ’n kredietooreenkoms aangaan4 sonder om eers redelike stappe te doen
om vas te stel of die voornemende verbruiker die risiko’s en koste van die beoogde krediet in
die algemeen verstaan of begryp nie. Dieselfde geld die verbruiker se regte en verpligtinge
ingevolge die beoogde kredietooreenkoms.5 Daar moet voorts ’n vasstelling van die verbruiker
se skuldterugbetalingsgeskiedenis6 as ’n verbruiker kragtens kredietooreenkomste, asook van
die verbruiker se bestaande finansiële vermoëns, vooruitsigte en verpligtinge7 gedoen word.8
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Behalwe om te spesifiseer watter aspekte met betrekking tot die voornemende verbruiker
geassesseer moet word en om te vereis dat redelike stappe gedoen moet word wanneer die
artikel 81(2)-vasstelling plaasvind, het die Kredietwet tot onlangs toe geen direkte voorskrifte
bevat oor die wyse waarop die artikel 81(2)-vasstelling gedoen moet word nie. Die wet het bepaal
dat kredietgewers geregtig is om hulle eie evalueringsmeganismes of -modelle en prosedures te
gebruik wanneer die artikel 81(2)- vasstelling gedoen word, onderhewig aan die vereiste dat die
vasstelling redelik en objektief moet wees.9 Artikel 82(2)(a) het die nasionale kredietreguleerder
(hierna die kredietreguleerder)10 gemagtig om vooraf die vasstellingsmeganismes, modelle
en prosedures ten opsigte van ontwikkelingskredietooreenkomste11goed te keur. Wat
ander kredietooreenkomste aanbetref kon die kredietreguleerder riglyne publiseer12 wat
evalueringsmeganismes, modelle en prosedures aan die hand doen maar sodanige riglyne
sou nie kredietgewers bind nie.13 Die posisie het met die inwerkingtreding van die Nasionale
Kredietwet Wysigingswet 19 van 2014 (hierna die Kredietwysigingswet) op 13 Maart 201514
verander. Ingevolge artikel 82(1) soos gewysig15 kan kredietgewers nog steeds hulle eie
evalueringsmeganismes of modelle en prosedures gebruik ten einde die artikel 81(2)- vasstelling
te doen, onderhewig daaraan dat die vasstelling redelik en objektief gedoen word. Artikel 82(1)
bevat egter nou die bykomende voorvereiste dat sodanige meganisme, model en prosedure
nie in stryd moet wees met die bekostigbaarheidsassessering-regulasies wat deur die minister
uitgevaardig is nie. Artikel 82(2) is vervang16 en bepaal dat die minister op aanbeveling van
die kredietreguleerder bekostigbaarheidsassessering-regulasies moet uitvaardig. Laastens is
artikel 82(3) en (4) herroep17 met die gevolg dat die verbruikerstribunaal nie langer ingevolge die
wet gemagtig is om op versoek van die kredietreguleerder voorgeskrewe assesseringsriglyne
op ’n kredietgewer van toepassing te maak nie.
’n Belangrike gevolg wat uit die wysiging van artikel 82 voortgespruit het, is dat die minister
inderdaad bekostigbaarheidsassessering-regulasies uitgevaardig het wat op 13 Maart 2015
saam met die Kredietwysigingswet in werking getree het.18 Hierdie regulasies vorm deel van
die nasionale kredietregulasies (hierna die kredietregulasies)19 wat op genoemde datum
omvattend deur die wysiging van bestaande en die invoeging van nuwe regulasies gewysig
is.20 Verskeie redes is vir die promulgering van die bekostigbaarheidsassessering-regulasies
aangevoer, onder andere om bekostigbaarheidsvasstellings te standaardiseer en die
monitering daarvan te vergemaklik. Daar is verder aangevoer dat kredietgewers dikwels die
modelle wat gebruik word om bekostigbaarheid vas te stel onkonsekwent toepas of versuim
om hoegenaamd vasstellings te doen.21
Die doel van hierdie bespreking is om die nuut ingevoegde bekostigbaarheidsassesseringregulasies, te wete regulasie 23A en die definisies wat daarmee verband hou, onder die loep
te neem en oor die moontlike gevolge daarvan te besin. Die bespreking word deur ’n bondige
oorsig van die aanloop tot die invoeging van regulasie 23A en die nuwe definisies voorafgegaan
en deur ’n evaluasie opgevolg. Vir doeleindes van laasgenoemde moet melding gemaak word
van een van die kriteria wat deur Wilson gebruik word om aan te dui of ’n regime of stelsel
wat verantwoordelike uitleenbeginsels beoefen22 in alle waarskynlikheid doeltreffendheid sal
wees, naamlik om buigsame, geïndividualiseerde kredietassesseringspraktyke, of ten minste
praktyke wat nie rigied en onbuigsaam is nie, aan te moedig.23 Ter uitbreiding sê Wilson
dat dit ’n moontlike tekortkoming kan wees indien die interpretasie van ’n verantwoordelike
uitleenstelsel aanleiding gee tot beperkende leningspraktyke wat finansiële uitsluiting
vererger.24 Sy waarsku dat lakse leningspraktyke net so min as leningspraktyke wat aan bande
lê, aangemoedig moet word.25 Volgens Wilson is die hoofoorsaak van oormatig beperkende
leningpraktyke in onbuigsame kredietassesseringsmetodes geleë.26 ’n Leningsregime wat nie
geïndividualiseerde kredietvasstellings aanmoedig nie sal waarskynlik tot leningpraktyke wat
oormatig beperkend is aanleiding gee en oorverskuldigheid vererger.27 Statistiek aangaande die
kredietskuldsituasie in Suid-Afrika is eweneens vir doeleindes van die evaluasie van belang.28
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2. Oorsig van die agtergrond tot die bekostigbaarheidsassessering-regulasies29
Die aanloop tot regulasie 23A en die definisies wat daarmee verband hou, het in 2012 begin
met die sluiting van ’n ooreenkoms deur die verteenwoordigers van die groot handelsbanke, die
“Banking Association of South Africa” (BASA)30 en die nasionale tesourie om verantwoordelike
lenings te bevorder en te voorkom dat huishoudings in ’n skuldspiraal beland. Die ooreenkoms
is deur ’n vergadering voorafgegaan wat op 19 Oktober 2012 gehou is en waartydens daar
onder andere ooreengekom is dat BASA, die kredietreguleerder en die nasionale tesourie ’n
standaard daar sal stel om bekostigbaarheid te meet wat dan later in regulasies as minimum
standaarde vervat kan word.31
Die volgende stap was die uitreiking van ’n openbare kennisgewing deur die kredietreguleerder
in Mei 2013 waarin die voorneme uitgespreek is om bekostigbaarheidsassesseringsriglyne
uit te reik ten einde kredietgewers te help om behoorlike bekostigbaarheidsassesserings te
doen en om oorverskuldigheid en roekelose krediet te voorkom. Die konsepriglyne, waarop
kommentaar teen nie later nie as 14 Junie 2013 versoek is, het onder andere voorgestel dat
kredietaansoekers hulle diskresionêre inkomste moet bewys indien dit bokant die norm of
waarde is vir ’n persoon met hulle bruto inkomste,32 en dat kredietgewers al die inkomste,
uitgawes en skuldbetalingsverpligtinge van ’n aansoeker in ag moet neem wanneer ’n
bekostigbaarheidsvasstelling gedoen word. Verdere voorstelle was dat kredietgewers hulle
daarvan moet weerhou om tot die maksimum van die verbruiker se diskresionêre inkomste
uit te leen, dat ’n buffer van 25 persent toegelaat moet word ten einde vir ongunstige
veranderinge in die ekonomie of in die verbruiker se omstandighede voorsiening te maak,33 en
dat kredietgewers aansoeke binne sewe dae moet prosesseer nadat toegang tot die applikant
se kredietinligting wat deur kredietburo’s gehou word verkry is.
Die kredietreguleerder het vervolgens in September 2013 “affordability assessment guidelines”
(hierna die September 2013-riglyne) vir kennisname deur die publiek gepubliseer. Dié riglyne
was baie meer omvattend as die Mei-riglyne en het onder andere die toepassingsgebied
daarvan uitgespel, asook vir definisies van begrippe soos “diskresionêre inkomste” voorsiening
gemaak.34 Daar is duidelik gemaak dat die artikel 81(2)-assessering meer behels as om bloot
die waarskynlikheid dat die verbruiker in versuim sal raak, te bepaal en dat die September
2013-riglyne ten doel het om berekeningsnorme daar te stel ten einde kredietgewers in staat
te stel om redelike stappe te neem om ’n voornemende verbruiker se bestaande finansiële
vermoëns, vooruitsigte en verpligtinge35 te bepaal.36 Die September 2013-riglyne het, wat die
vasstelling van ’n voornemende verbruiker se bestaande finansiële verpligtinge aanbetref,
’n tabel 137 bevat wat die minimum uitgawe-norme of standaarde om te leef38 afgebreek in
die bruto inkomste wat die kredietgewer in die afwesigheid van bewys tot die teendeel mag
aanvaar, uiteengesit het.39 Vir doeleindes van hierdie bespreking is dit van belang40 om daarop
te let dat die September 2013-riglyne ’n voorbeeld bevat het41 om tabel 1 toe te lig.42 Dié
riglyne moes saamgelees word met die “credit provider’s code of conduct to combat overindebtedness”, gedateer September 2013.
Die September 2013-riglyne is opgevolg deur die publikasie43 op 1 Augustus 2014 van
konsepregulasies (hierna die 2014-konsepregulasies) rakende ’n verskeidenheid aspekte,
insluitend bekostigbaarheidsassessering-regulasies. Die hersiene tabel 1 wat in die
2014-konsepregulasies vervat is vir doeleindes van die vasstelling van ’n voornemende
verbruiker se bestaande finansiële verpligtinge, is een van die verskille tussen die September
2013-riglyne en die 2014-konsepregulasies wat uitgewys behoort te word. In stede van
jaarlikse bruto inkomste is in die konsepregulasies van maandelikse bruto inkomste melding
gemaak44 en die vaste-faktor in die regulasies was nie net tot kos, vervoer en akkommodasie
beperk nie. Nog ’n belangrike verskil is dat daar in die 2014-konsepregulasies, in teenstelling
met die September 2013-riglyne, voorsiening gemaak is vir ’n remedie vir ’n verbruiker wat nie
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met die uitkoms van ’n bekostigbaarheidsassessering tevrede is nie. Soos reeds vermeld,45
het die finale regulasiewysigings op 13 Maart 2015 in werking getree. Regulasie 23A en die
definisies wat daarmee verband hou, word hierna bespreek, waar nodig met verwysing na die
verskille tussen die regulasie (en definisies) en die hier bo vermelde voorgangers daarvan.
3. Die nuwe definisies, regulasie 23A en die “declaration of consumer’s necessary
expense questionnaire”
Daar is reeds vermeld46 dat die wetgewer tydens die onlangse wysiging van die nasionale
kredietregulasies nuwe definisies in regulasie 1 ingevoeg het47 wat met regulasie 23A, die
bekostigbaarheidsassesseringsregulasie, verband hou en ten doel het om laasgenoemde toe
te lig en daaraan uitvoering te gee. “Kredietrekord” beteken die verbruiker se betalingsprofiel,
ingeslote nadelige of ongunstige inligting wat as deel van die verbruiker se kredietprofiel deur
’n kredietburo gehou word. “Diskresionêre inkomste” word vervolgens gedefinieer as bro
inkomste minus statutêre aftrekkings,48 minus noodsaaklike uitgawes – tot ’n minimum soos
in die regulasies gedefinieer – en minus alle ander betalingsverpligtinge waartoe ’n verbruiker
verbind is en wat deur laasgenoemde geopenbaar is – met insluiting van betalingsverpligtinge
wat kan blyk uit die applikant se kredietrekords wat deur enige kredietburo gehou word.49 Die
definisie word afgesluit met die belangrike inligting dat die diskresionêre inkomste die beskikbare
bedrag is om die beoogde kredietpaaiement mee te befonds. “Bruto inkomste” beteken alle
inkomste uit watter bron ook al verdien sonder enige aftrekkings en “noodsaaklike uitgawes”
is die verbruiker se minimum noodsaaklike uitgawes ooreenkomstig regulasie 23A(9) bepaal,
met insluiting van betalings wat vir onderhoud gemaak moet word indien dit van toepassing
is.50 Maandelikse skuldterugbetalingsverpligtinge ingevolge kredietooreenkomste soos dit
gereflekteer word op die voornemende verbruiker se kredietprofiel wat deur ’n kredietburo
gehou word, word uitgesluit. Die definisie van “gesamentlike verbruikers” maak voorsiening
vir verbruikers wat mede-hoofskuldenaars is wat gesamentlik en afsonderlik ten opsigte van
dieselfde kredietooreenkoms aanspreeklik is en wat gesamentlik vir die kredietooreenkoms
aansoek doen. Die borg of die kredietvrywaarder ingevolge ’n kredietwaarborg word uitgesluit.
“Betalingsprofiel” is die laaste definisie van belang. Die begrip verwys na die verbruiker se
betalingsgeskiedenis met betrekking tot ’n bepaalde transaksie.
Regulasie 23A, getiteld “criteria to conduct affordability assessment,” word met verdere
opskrifte in subafdelings verdeel. Die eerste twee subregulasies sit die regulasie se
toepassingsgebied uiteen en bepaal eerstens dat die regulasie van toepassing is51 op huidige,
voornemende en gesamentlike verbruikers, alle kredietgewers en alle kredietooreenkomste
waarop die Kredietwet van toepassing is.52 Die laaste gedeelte word onderhewig gestel aan
regulasie 23A(2) wat bepaal watter kredietooreenkomste nie deur regulasie 23A gedek word
nie. Dieselfde kredietooreenkomste wat ingevolge artikel 78(2) van die Kredietwet van die
werking van artikels 81 tot 84 van die wet53 – wat vir roekelose kredietverlening voorsiening
maak en dit onder andere verbied – uitgesluit word, word om selfverduidelikende redes in
regulasie 23A(2) herhaal.54 Bykomend word ’n eensydige verhoging in die kredietlimiet kragtens
’n kredietfasiliteit,55 ’n vooraf-bestaande kredietooreenkoms ingevolge skedule 3 item 4(2)
van die wet,56 enige wysiging van ’n kredietooreenkoms en/of die uitstel of afstanddoening
van ’n bedrag kragtens ’n bestaande kredietooreenkoms,57 ’n verbandooreenkoms wat vir
die “department of human settlements” se “finance linked subsidy programs” kwalifiseer en
krediet wat vir behuising toegestaan word wat binne die vasgestelde drumpel val wat van tyd
tot tyd vasgestel word van die werking van regulasie 23(A) vrygestel. Indien die kredietlimiet
ingevolge ’n kredietfasiliteit by wyse van ooreenkoms tussen die verbruiker en die kredietgewer
verhoog word,58 is die kredietgewer verplig om ’n vars bekostigbaarheidsvasstelling te doen59
en gevolglik word sodanige verhogings nie in regulasie 23A(2) uitgesluit nie. Regulasie 23A

437

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

is laastens nie van toepassing nie op kredietooreenkomste wat deur regspersone60 in die
hoedanigheid as verbruiker gesluit word.61
Die volgende drie onderafdelings van regulasie 23A het ten doel om die tweede been van
die kredietgewer se assesseringsverpligting ingevolge artikel 81(2)(a),62 naamlik om vas te
stel of die voornemende verbruiker die krediet kan bekostig waarvoor aansoek gedoen word,
meer breedvoerig te reguleer. Die wyse waarop die voornemende verbruiker se bestaande
finansiële vermoëns en vooruitsigte geassesseer moet word, kom eerste aan die beurt, gevolg
deur die verbruiker se finansiële verpligtinge en skuldterugbetalingsgeskiedenis kragtens
kredietooreenkomste. By nadere ondersoek blyk dit dat die sub-regulasies wat deel vorm van
elke onderafdeling met mekaar verband hou en nie in isolasie beskou moet word nie.
Daar word aan die hand gedoen dat regulasie 23A(8), wat onder die opskrif “existing
financial obligations” ressorteer, as vertrekpunt moet geld. Gemelde regulasie bepaal dat ’n
kredietgewer die verbruiker se bestaande finansiële vermoëns, vooruitsigte en verpligtinge
moet bereken soos wat deur die “magtigende” bepaling in die Kredietwet, artikel 81(2)(a)(iii),
beoog word. Die berekening moet voorts ook met inagneming van artikel 78(3) van die wet63
gedoen word.64
Om terug te keer na die eerste onderafdeling, naamlik die assessering van die verbruiker
se bestaande finansiële vermoëns en vooruitsigte: ingevolge regulasie 23A(3) moet ’n
kredietgewer praktiese stappe65 doen om die verbruiker of gesamentlike verbruiker se
diskresionêre inkomste te bepaal en sodoende vas te stel of die verbruiker die finansiële
vermoëns en vooruitsigte het om die beoogde kredietpaaiemente te betaal.
Daar is reeds hier bo gesien “diskresionêre inkomste” behels bruto inkomste minus statutêre
aftrekkings minus noodsaaklike uitgawes – tot ’n minimum soos in die regulasies gedefinieer –
minus alle ander betalingsverpligtinge waartoe ’n verbruiker verbind is en wat deur laasgenoemde
geopenbaar is. Regulasie 23A(4) plaas vervolgens die plig op ’n kredietgewer om praktiese
stappe te doen om die verbruiker of voornemende verbruiker se bruto inkomste te verifieer.66
In die geval van ’n verbruiker wat ’n salaris van ’n werkgewer ontvang, moet verifiëring geskied
deur middel van die drie mees onlangse betaalstrokies of mees onlangse bankstate wat die
nuutste drie salaris deponerings aandui.67 Indien die verbruiker nie ’n salaris soos vermeld,
verdien nie is die drie mees onlangse dokumentêre bewyse van inkomste of die drie nuutste
bankstate voldoende.68 Laasgenoemde of die nuutste finansiële state kan ter bevestiging van
bruto inkomste gebruik word in die geval van ’n verbruiker wat vir hom –of haarself werk,
informele werk verrig of op ’n wyse in diens is waar ’n betaalstrokie of dokumentêre bewys
van inkomste nie ontvang word nie.69 Indien die verbruiker se bruto maandelikse inkomste
wesenlike verskille toon, moet die gemiddelde bruto inkomste vir die periode van minstens
drie betaalperiodes voor die datum van die kredietaansoek gebruik word.70
Ten einde ’n kredietgewer in staat te stel om die bekostigbaarheidsvasstelling te doen,
word ’n verpligting op die verbruiker geplaas om al sy of haar finansiële verpligtinge op ’n
akkurate wyse aan die kredietgewer te openbaar.71Hierdie bepaling is in ooreenstemming
met artikel 81(1) van die Kredietwet wat bepaal dat ’n verbruiker, wanneer aansoek gedoen
word vir krediet of wanneer die kredietgewer die aansoek oorweeg, enige versoek om inligting
deur die kredietgewer met die oog op die vasstelling waar en volledig moet beantwoord.72
Die verbruiker is verder verplig om outentieke dokumentasie aan die kredietgewer te verskaf
sodat laasgenoemde die vasstelling kan doen.73
Die volgende onderafdeling van die bekostigbaarheidsvasstellingsverpligting word deur die
opskrif “existing financial obligations” aangedui, welke onderafdeling deur regulasie 23A(8)
ingelei word wat reeds bespreek is. Ingevolge die definisie van “diskresionêre inkomste”
moet noodsaaklike uitgawes tot ’n minimum soos in die regulasies gedefinieer van die bruto
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inkomste afgetrek word. Regulasie 23A(9), (10) en (11) is in hierdie verband van belang.
Ingevolge regulasie 23A(9) moet die kredietgewer die volgende minimum uitgawe-norme
tabel, opgedeel in maandelikse bruto inkomste, gebruik wanneer die bestaande finansiële
verpligtinge van verbruikers bereken word:
Tabel 1: Minimum Uitgawe-Norme

Minimum

R0.00
R800.01
R6 250.01
R25 000.01
R50 000.01

Maksimum

R800.00
R6 250.00
R25 000.00
R50 000.00
Onbeperk

Minimum
maandelikse
vasgestelde
faktor
R0.00
R800.00
R1 167. 8874
R2 855.3875
R4 905.3876

Maandelikse vasgestelde
faktor = % van inkomste bo
inkomstegroepering-minimum
100%
6.75%
9.00%
8.20%
6.75%

Dit word aangeneem dat ten spyte van die feit dat regulasie 23A(9) en die opskrif van tabel 1
van “minimum expense norms” melding maak, noodsaaklike uitgawes oftewel minimum
noodsaaklike uitgawes ter sprake is. Die opskrif van tabel 1 in die 2014-konsepregulasies was
“necessary expense norms”.77 Die 2014-konsepregulasies het nie ’n sub-regulasie soortgelyk
aan regulasie 23A(9) bevat nie. Dit is opmerklik dat, in teenstelling met die September
2013-riglyne, die maandelikse vaste-faktor in die tabel in regulasie 23A nie net tot kos, vervoer
en akkommodasie beperk word nie. Ingevolge die “declaration of consumer’s necessary
expense questionnaire”78 word uitgawes wat deur die verbruiker ten opsigte van opvoeding,
medies, water en elektrisiteit asook onderhoudsgelde aangegaan word as noodsaaklike
uitgawes beskou.
Ingevolge regulasie 23A(10) word die volgende metodologie ten opsigte van die tabel vereis:
a) Bruto inkomste moet deur kredietgewers bepaal word.
b) Statutêre aftrekkings en minimum lewensuitgawes moet afgetrek word om by ’n nettoinkomste uit te kom wat vir die betaling van skuldpaaiemente toegewys moet word.
c) Wanneer bestaande skuldverpligtinge in ag geneem word, moet die kredietgewer
diskresionêre inkomste bereken ten einde die verbruiker in staat te stel om nuwe skuld
te kan betaal.
Ten spyte van die bepalings van regulasie 23A(10) word geen voorbeeld of verduideliking ten
opsigte van die werking van tabel 1 in regulasie 23A verskaf nie. Dit is in teenstelling met die
September 2013-riglyne.
Regulasie 23A(11) magtig ’n kredietgewer om in ’n uitsonderlike geval en indien dit geregverdig
is minimum uitgawes te aanvaar wat deur die verbruiker verklaar is en wat laer is as die minimum
uitgawes wat in tabel 1 uiteengesit is, onderhewig daaraan dat die verbruiker of gesamentlike
verbruikers die vraelys “declaration of consumer’s necessary expense questionnaire” voltooi.
Die vraelys self verg nie dat die verbruiker of gesamentlike verbruiker bewys moet lewer van
die verklaarde noodsaaklike uitgawes nie. Die verbruiker(s) word in die vraelys gewaarsku dat
’n wanvoorstelling van feite ingevolge die toepaslike reg hanteer sal word.
Regulasie 23A(12) blyk ’n samevatting van regulasie 23A(3) – (11) te wees en bepaal dat
die kredietgewer, wanneer die bekostigbaarheidsvasstelling gedoen word, die verbruiker se
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diskresionêre inkomste moet bereken,79 en alle maandelikse skuldterugbetalingsverpligtinge
ingevolge kredietooreenkomste soos weerspieël deur die verbruiker se kredietprofiel
wat deur ’n geregistreerde kredietburo gehou word en onderhoudsverpligtinge en ander
noodsaaklike uitgawes in ag moet neem.80 Inagneming van die verbruiker se maandelikse
skuldterugbetalingsverpligtinge ingevolge kredietooreenkomste soos weerspieël deur die
verbruiker se kredietprofiel by kredietburo’s hou verband met die derde onderafdeling van die
kredietgewer se assesseringsverpligting wat in regulasie 23A(13) onder die opskrif “debt repayment history as a consumer under credit agreements” toegelig word. Ingevolge gemelde
sub-regulasie moet ’n kredietgewer die verbruiker se skuldterugbetalingsgeskiedenis as ’n
verbruiker kragtens kredietooreenkomste soos in artikel 81(2)(a) van die wet beoog, in ag
neem en toesien dat hierdie vereiste nagekom word binne ’n tydperk van sewe besigheidsdae
wat die aanvanklike goedkeuring van die krediet of die verhoging van ’n bestaande kredietlimiet
onmiddellik voorafgaan.81 In die geval van verbandooreenkomste82 word die tydperk na 14
besigheidsdae verleng.83
’n Ontleding van die plig wat ingevolge regulasie 23A(3) – (13) op kredietgewers geplaas
word om vas te stel of ’n verbruiker of gesamentlike verbruikers die beoogde (nuwe)
krediet of die verhoging van die kredietperk ingevolge ’n bestaande kredietooreenkoms
waarvoor aansoek gedoen word, kan bekostig, dui op die oorhoofse plig om die verbruiker
of verbruikers se diskresionêre inkomste te bereken. Die eerste stap is om bruto-inkomste
te bepaal en te verifieer dat dit korrek is. Daarna word statutêre aftrekkings, byvoorbeeld
werkloosheidsversekering en onderhoudsgelde, afgetrek. Die volgende stap is om
noodsaaklike uitgawes, dit wil sê die minimum uitgawes wat die verbruiker of verbruikers
moet aangaan om ’n bestaan te voer, af te trek. Onderhoudsgelde, indien van toepassing, is
hierby inbegrepe maar skuldterugbetalingsverpligtinge ingevolge kredietooreenkomste soos
weerspieël deur die verbruiker se kredietprofiel by kredietburo’s word uitgesluit. Vervolgens
moet alle ander betalingsverpligtinge waartoe die verbruiker of verbruikers verbind is en wat
deur laasgenoemde geopenbaar is deur die kredietgewer afgetrek word, met insluiting van
skuldterugbetalingsverpligtinge ingevolge kredietooreenkomste wat deur die verbruiker of
verbruikers se kredietprofiel by kredietburo’s aangedui word. Sodoende word die paaiement
wat vir die betaling van die kredietskuld beskikbaar is, vasgestel.
Die verpligting wat op kredietgewers geplaas word om nie minder nie as ’n sekere bedrag as
noodsaaklike lewenskostes in ag te neem by die berekening van die verbruiker of verbruikers
se bestaande finansiële verpligtinge vereis verdere toeligting. Tabel 1 kan aan die hand
van ’n voorbeeld verduidelik word wat gebaseer is op die verduideliking in die September
2013-riglyne van die tabel:84 indien ’n voornemende verbruiker ’n maandelikse bruto inkomste
van R2 000 verdien, moet die kredietgewer ’n minimum bedrag van R88185 as noodsaaklike
uitgawes van die verbruiker se bruto-inkomste aftrek. Die bedrag van R881 sluit alle
noodsaaklike uitgawes van die verbruiker in en word nie, soos in die September 2013-riglyne,
tot kos, vervoer en akkommodasie beperk nie. Indien die verbruiker onderhoudspligtig is,
word sodanige paaiemente eweneens by die R881 inbegryp. Paaiemente wat ingevolge
kredietooreenkomste betaalbaar is, maak egter nie deel daarvan uit nie. Indien geregverdig
en in uitsonderlike omstandighede is die kredietgewer gemagtig om ’n laer bedrag as R881
as noodsaaklike uitgawes te aanvaar, mits die verbruiker die vorm “declaration of consumer’s
necessary expense questionnaire” voltooi. Daar dien daarop gelet te word dat die minimum
uitgawe-norme ingevolge regulasie 23A heelwat laer is as die norme ingevolge die September
2013-riglyne. Kragtens laasgenoemde sou die kredietgewer in bogenoemde voorbeeld ’n
minimum bedrag van R1 25486 as noodsaaklike uitgawes in ag moes neem. Die minimum
maandelikse vasgestelde faktor ten opsigte van die laaste drie inkomstegroepe was ook
heelwat hoër in die 2014-konsepregulasies as in regulasie 23A.87
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In ’n poging om verdubbeling88 by die berekening van die verbruiker of verbruikers se
diskresionêre inkomste te voorkom, word in regulasie 23A(14) bepaal dat ’n kredietgewer,
wanneer ’n kredietooreenkoms op ’n vervangende grondslag gesluit word89 met die doel om
een of meer bestaande kredietooreenkomste af te los, dit moet boekstaaf dat die krediet
waarvoor aansoek gedoen word, aangewend word om ’n ander kredietooreenkoms– of
ooreenkomste te vervang en praktiese stappe moet doen om te verseker dat die krediet
inderdaad vir sodanige doel aangewend word.90
Die addisionele verpligting wat op die kredietgewer geplaas word om die verbruiker se
skuldterugbetalingsgeskiedenis as ’n verbruiker kragtens kredietooreenkomste in ag te
neem,91 kan nie beskou word in isolasie van die sogenaamde “removal of adverse consumer
credit information and information relating to paid up judgments regulations” (hierna die
amnestie-regulasies ) wat op 1 April 2014 van krag geword het nie. Ingevolge die amnestieregulasies92 moes ’n geregistreerde kredietburo nadelige inligting93 wat op die regulasies se
effektiewe datum deur ’n verbruiker se rekords94 weerspieël is, verwyder. Dit moes binne ’n
tydperk van 2 maande vanaf die effektiewe datum geskied het.95 Geregistreerde kredietburo’s
was insgelyks verplig om inligting aangaande opbetaalde vonnisse96 binne twee maande
vanaf die effektiewe datum97 asook op ’n voortgesette basis te verwyder.98 Aan laasgenoemde
verpligting moet telkens binne 7 dae nadat bewys van die opbetaling ontvang is, uitvoering
gegee word.99 Kredietgewers moet nadelige inligting van ’n verbruiker se kredietsituasie
asook inligting aangaande opbetaalde vonnisse aan kredietburo’s verskaf.100 Inligting wat
kragtens die amnestie-regulasies deur kredietburo’s verwyder is, mag nie vir enige doeleindes
– insluitend die toekenning van ’n krediettelling101 en kredietvasstellings – deur kredietgewers
gebruik word nie.102
’n Verbruiker wat ontevrede is met die uitkoms van ’n bekostigbaarheidsvasstelling word
laastens103 die geleentheid gebied om die aangeleentheid aan te spreek. In die eerste
instansie kan die verbruiker ingevolge artikels 134 of 136 van die Kredietwet ’n grief by die
kredietgewer aanhangig maak vir moontlike geskilbeslegting. 104Kragtens regulasie 23A(17)
moet die kredietgewer vervolgens poog om die klagte binne 14 besigheidsdae nadat dit van
die ombud ontvang is, ingevolge artikel 134 op te los.105 Indien die grief nie binne die tydperk in
regulasie 23A(17)106 vermeld deur die kredietgewer aangespreek word nie word die verbruiker
gemagtig om die kredietreguleerder te nader107 wat dan die klagte binne 7 besigheidsdae
moet oplos.108 Indien die kredietreguleerder ’n kennisgewing van nie-verwysing ten opsigte
van die klagte uitreik, mag die verbruiker die aangeleentheid direk na die verbruikerstribunaal
ooreenkomstig laasgenoemde se prosedure-reëls verwys.109
Volledigheidshalwe vir doeleindes van hierdie bespreking en in aansluiting by die
voorafvermelde remedies van die verbruiker indien die uitslag van ’n kredietvasstelling nie
in die verbruiker se guns is nie, moet melding gemaak word van die reg wat ingevolge die
Kredietwet aan elke volwasse natuurlike persoon of regspersoon as verbruiker110verleen
word om by ’n kredietgewer vir krediet aansoek te doen.111 Artikel 60(2) verleen die reg
aan ’n kredietgewer om te weier om ’n kredietooreenkoms met ’n voornemende verbruiker
te sluit indien dit gebaseer word op redelike kommersiële gronde wat bestaanbaar is met
die kredietgewer se gebruiklike risikobestuurs– en onderskrywingspraktyke.112 Artikel 60(3)
benadruk dat niks in die wet die reg aan enigiemand verleen om te vereis dat ’n kredietgewer
’n kredietooreenkoms met daardie persoon sluit nie.113 ’n Verbruiker het wel die reg om te weet
waarom die krediet waarvoor aansoek gedoen is, geweier is.114
Die kredietregulasies is bindend in die mate waartoe dit toepassing vind. Gevolglik sal die
nie-nakoming van die regulasies uit hoofde van die remedies en prosedures waarvoor in die
kredietwet voorsiening gemaak word, hanteer word.115 Daar word nie verder op laasgenoemde
aangeleentheid in hierdie bespreking ingegaan nie.
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3. Evaluering
Kredietgewers het sedert 13 Maart 2015, die datum waarop die nuwe wets– en
regulasiewysigings in werking getree het, nie langer carta blanche wat die verpligte artikel 81(2)
bekostigbaarheidsvasstelling ingevolge die Kredietwet aanbetref nie, maar is voortaan
gebonde aan die assesseringsregulasie, regulasie 23A. Afgesien hiervan, en onderhewig
aan die oorhoofse voorwaarde dat die vasstelling steeds redelik en objektief gedoen moet
word, staan dit kredietgewers nogtans vry om hul eie evalueringsmeganismes of modelle en
prosedures te gebruik ten einde die vasstelling te doen. Die positiewe gevolg wat die insluiting
van regulasie 23A op die wetboek behoort in te hou, is die daarstelling van ’n groter mate
van konsekwentheid wat bekostigbaarheidsvasstellings aanbetref. Kredietgewers wat in die
verlede versuim het om kredietassesserings te doen, behoort voortaan twee keer te dink of
dit die moeite werd is om gemelde praktyk voort te sit. Nog ’n voordeel is die daarstelling van
’n evalueringsmeganisme of -model wat as ’n basis– of intreemodel vir alle kredietgewers
kan dien wanneer die artikel 81(2) vasstelling gedoen word. Kredietgewers kan dus hulle eie
evalueringsmeganismes of -modelle en -prosedures ontwikkel, gebruik en aanpas onderhewig
aan die minimum vereiste dat die basismodel nagekom word. Die basismodel behoort veral
nuwe toetreders tot die kredietmark wat geen ervaring en bestaande data het om op staat te
maak nie handig te pas kom. In hierdie lig beskou, behoort die nuwe wysigings verwelkom
te word.
Regulasie 23A en die definisies wat daarmee saamgaan is nie ’n toonbeeld van goeie
wetsopstelling nie. Die definisies van “diskresionêre inkomste”116 en “noodsaaklike uitgawes”117
dien as voorbeelde. ’n Beter aanwending van leestekens kon byvoorbeeld veel daartoe
bygedra het om hierdie definisies duideliker en meer verstaanbaar te maak. Die groot mate
van herhaling wat in regulasie 23A voorkom, blyk verder onnodig te wees. Die aantal kere wat
gemeld word dat die kredietgewer die verbruiker118 se diskresionêre inkomste moet bereken,
dien as ’n voorbeeld van laasgenoemde. Laastens, word in regulasie 23A(13) uit die bloute
uit, vir die eerste keer in regulasie 23A van ’n verhoging van ’n bestaande kredietlimiet melding
gemaak. Dit is die enigste aanduiding in regulasie 23A dat bekostigbaarheidsvasstellings ook
ten opsigte van (sekere) sodanige verhogings geverg word en nie net ten opsigte van nuwe
kredietooreenkomste wat gesluit word nie.
Die uitsluitings van die toepassingsgebied van regulasie 23A maak sin. Dit sou byvoorbeeld
onprakties gewees het om ’n bekostigbaarheidsassessering te vereis voordat ’n gebeurlikheids–
(of insidentele) kredietooreenkoms tot stand kan kom aangesien die ontstaan van sodanige
ooreenkoms juis by die plaasvind al dan nie van ’n sekere gebeurtenis geskied en die
ontstaan dan nog onseker is. Wat die uitsluiting van regspersone as verbruikers aanbetref
word aan die hand gedoen dat die insidensie van kleiner regspersone wat skuldoortrokke raak
op ’n gereelde basis gemonitor moet word en dat hul uitsluiting van die beskerming wat die
roekelose kredietverleningsbepalings bied, heroorweeg moet word indien dit op ekonomiese
en sosio-politieke gronde nodig blyk te wees.
Die volgende punt wat ek wil aanraak, is die gebruik in regulasie 23A van die term “practicable
steps” in stede van “reasonable steps” wat deur die kredietgewer geneem moet word om
byvoorbeeld die verbruiker se diskresionêre inkomste vas te stel. Daar word aan die hand
gedoen dat die woord “reasonable” in die regulasies gebruik moet word ten einde dit in
ooreenstemming met die bewoording in artikel 81(2)(a)(iii) van die Kredietwet te bring dat die
kredietgewer “reasonable” oftewel redelike stappe moet doen om die vasstelling te maak.119
Die woord “practicable” word nie gedefinieer nie en die vraag ontstaan wat “practicable steps”
behels. Indien die toets “reasonable steps” is, kan die vraag of ’n kredietgewer voldoende
stappe gedoen het om die bekostigbaarheidsvasstelling te maak, aan die hand van die optrede
van die redelike kredietgewer in soortgelyke omstandighede getoets word.
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Die verpligting wat voortaan op kredietgewers rus om as deel van die vasstelling van die
verbruiker se diskresionêre inkomste laasgenoemde se bruto inkomste by wyse van
dokumentêre bewys te verifieer, moet aan die eenkant verwelkom word. Bruto inkomste is
die vertrekpunt in die berekening van diskresionêre inkomste en laasgenoemde is die bedrag
wat bepaal of die verbruiker oor die nodige finansiële vermoëns en vooruitsigte beskik om die
beoogde kredietpaaiemente te kan betaal. Verbruikers word as gevolg van die nuwe vereiste
verhinder om hulle bruto inkomste aan te dik ten einde krediet te bekom waarop hulle in
werklikheid nie geregtig is nie. Die skuldoortrokkenheid van verbruikers in Suid-Afrika kan
gevolglik meer doeltreffend teengewerk word. Die verifiëring van inkomste behoort ook as ’n
beskermingsmaatreël vir kredietgewers te dien wat gekonfronteer word met ’n bewering deur
’n verbruiker dat roekelose kredietverlening plaasgevind het. Aan die ander kant ontstaan die
vraag watter praktiese implikasies die nuwe vereiste inhou. ’n Addisionele administratiewe
las word op kredietgewers geplaas en ’n mens wonder hoe dit veral die kleiner kredietgewers
in die mark gaan beïnvloed. Nog ’n verbandhoudende aspek waaraan gedink moet word, is
die invloed wat die nakoming van die bepalings van die Protection of Personal Information
Act 4 of 2013 wat die beskerming van die verbruiker se persoonlike inligting aanbetref, op
kredietgewers gaan hê. Dieselfde geld die nuwe verpligting wat in regulasie 23A(7) die
verbruiker opgelê word om outentieke dokumentasie aan die kredietgewer te verskaf sodat
laasgenoemde die artikel 81(2) vasstelling kan doen.120 Die bevestiging in die regulasies van
die verbruiker se plig ingevolge die wet om enige versoek om inligting deur die kredietgewer
met die oog op die kredietvasstelling waar en volledig te beantwoord, word onderskryf.
Die insluiting van die vereiste in regulasie 23A dat kredietgewers in die berekening van die
verbruiker se diskresionêre inkomste van minimum (noodsaaklike) uitgawe-norme gebruik
moet maak, sal na alle waarskynlikheid die assesseringsregulasies se grootste invloed op
die kredietmark teweegbring en gevolglik ook die belangrikste debatspunt uitmaak. In die
eerste plek by wyse van algemene kommentaar: dit is ’n leemte dat die werking van tabel 1
wat die minimum uitgawe-norme uiteensit nie in die regulasies toegelig word nie. Toeligting
word net gevind in die September 2013-riglyne wat nie vrylik bekombaar is nie. Dit is onseker
waarom die verbruiker se skuldterugbetalingsverpligtinge ingevolge kredietooreenkomste
soos weerspieël deur die verbruiker se kredietprofiel by kredietburo’s, nie deel vorm van
die verbruiker se noodsaaklike uitgawes en dus die minimum uitgawe-norme in Tabel 1 nie.
Uiteindelik moet sodanige verpligtinge wel van die verbruiker se bruto inkomste afgetrek word
en behoort dit dus nie ’n wesenlike verskil te maak nie.
Aan die positiewe kant moet herhaal word dat regulasie 23A, veral deur middel van die
neerlegging van minimum uitgawe-norme, ’n basismodel vir kredietassesserings bewerkstellig
wat weer op sy beurt konsekwentheid in die maak van bekostigbaarheidsvasstellings behoort
te bevorder. Die toepassing van die minimum uitgawe-norme in die praktyk behoort aansienlik
tot die bekamping van roekelose kredietverlening en die te groot skuldlas van verbruikers by
te dra om sodoende die statistiek aangaande die kredietskuldsituasie in Suid-Afrika tot beter
leesstof te omskep. ’n Saak het egter twee kante en die minimum uitgawe-norme kan moontlik
tot die teenoorgestelde en waarskynlik onbeplande gevolg aanleiding gee. Indien die voorbeeld
geneem word van die kredietgewer wat ’n minimum bedrag van R881 as noodsaaklike
uitgawes van die voornemende verbruiker se bruto maandelikse inkomste van R2 000 moet
aftrek, ontstaan die vraag wat oorbly om te bepaal of krediet aan die verbruiker toegestaan
kan word. Daar moet nie uit die oog verloor word dat die noodsaaklike uitgawes nie die enigste
bedrag is wat van die verbruiker se bruto inkomste afgetrek moet word om laasgenoemde
se diskresionêre inkomste te bepaal nie. Die moontlikheid ontstaan dat die verbruiker,
wat waarskynlik nie vir die krediet sal kwalifiseer nie, hom of haar tot kredietgewers in die
informele kredietmark kan wend wat onversekerde, duurder krediet aanbied. Laasgenoemde
kan weer tot die te groot skuldlas van die verbruiker bydra. Die ontneming van die reg van
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sekere verbruikers om krediet in die formele kredietmark te bekom, blyk in teenstelling met
die doelstelling van die Kredietwet in artikel 3(a) te wees, naamlik om die ontwikkeling van
’n kredietmark te bevorder wat vir alle Suid-Afrikaners toeganklik is en veral vir daardie
gedeelte van die bevolking wat histories nie in staat was om toegang tot krediet in volhoubare
marktoestande te verkry nie. Die voorsiening wat gemaak word vir verbruikers om deur middel
van die voltooiing van die “declaration of consumer’s necessary expense questionnaire” te
bewys dat hulle noodsaaklike uitgawes inderdaad minder as die minimum uitgawe-norme is,
kan verligting vir verbruikers meebring wat toegang wil bekom tot goedkoper krediet wat deur
hoofstroom kredietgewers gebied word en andersins daarvan uitgesluit sou gewees het.
Laastens wat die minimum uitgawe-norme aanbetref moet Wilson se waarskuwings in gedagte
gehou word. Die vraag kan tereg gevra word of die Suid-Afrikaanse kredietregime na die
onlangse wets– en regulasiewysigings steeds vir voldoende buigsame, geïndividualiseerde
kredietassesseringspraktyke voorsiening maak en dus gemeet aan Wilson se kriterium,121
waarskynlik doeltreffend sal wees. Hierdie vraag asook die vraag of die Suid-Afrikaanse
wetgewer met die nuwe maatreëls te ver gaan, te voorskriftelik en paternalisties wil optree
om verbruikers te beskerm, en wat die bekamping van ’n te groot skuldlas aanbetref die
teenoorgestelde gaan bereik as wat gehoop is, sal met die verloop van tyd beantwoord
word. Dit is waarskynlik goed dat die minimum uitgawe-norme in die regulasies laer as die
September 2013-riglyne is.
Die oënskynlike doel van regulasie 23A(13) ingevolge waarvan ’n kredietgewer die verbruiker
se skuldterugbetalingsgeskiedenis as ’n verbruiker kragtens kredietooreenkomste in ag
moet neem en moet toesien dat hierdie vereiste nagekom word binne ’n tydperk van 7
besigheidsdae122 wat die aanvanklike goedkeuring van die krediet of die verhoging van ’n
bestaande kredietlimiet onmiddellik voorafgaan is om te verseker dat vars en opgedateerde
inligting deur kredietgewers in ag geneem word. Daar word aan die hand gedoen dat hierdie
maatreël slegs in sy doel sal slaag indien kredietgewers verplig word om kredietinligting
aangaande verbruikers met korter tussenposes aan kredietburo’s (en uiteindelik ook aan die
nasionale kredietregister123 na die totstandkoming daarvan) te rapporteer. Dit behoort verder
by te dra tot die meer effektiewe bereiking van die verbandhoudende doelwit om te voorkom
dat verbruikers binne die verloop van ’n kort tydsbestek by verskeie kredietgewers om krediet
aansoek doen terwyl die onderskeie aansoeke nog nie op die verbruiker se kredietrekords
reflekteer nie. Laasgenoemde is ’n praktyk wat om logiese redes grootliks tot ’n te groot
skuldlas kan bydra.
Samevattend word kredietgewers vanaf 13 Maart 2015 belas met die verpligting om, soos
voorgeskryf, ’n voornemende verbruiker se diskresionêre inkomste te bepaal en om die
verbruiker se skuldterugbetalingsgeskiedenis as ’n verbruiker kragtens kredietooreenkomste
na te gaan. Die doeltreffende uitvoering van hierdie verpligting kan weens verstaanbare redes
deur die “removal of adverse consumer credit information and information relating to paid up
judgments regulations” in die wiele gery word.124
Die wetgewer se poging om die sluiting van kredietooreenkomste wat op ’n vervangende
grondslag gesluit word (oftewel konsolidasie-ooreenkomste) ingevolge regulasie 23A(14) te
reguleer, kom volgende aan die beurt. Uit die opskrif van regulasie 23A(14), “avoiding double
counting in calculating the discretionary income”, word afgelei dat die sub-regulasie die
voorkoming van verdubbeling ten doel het en dat ’n bekostigbaarheidsvasstelling dus nie in die
geval van die sluiting van ’n blote konsolidasie-ooreenkoms vereis word nie. Laasgenoemde
word nie pertinent deur die wetgewer uitgespel nie en die wetgewer volstaan met die
vereistes dat die feit dat ’n konsolidasie-ooreenkoms met die verbruiker gesluit word deur die
kredietgewer geboekstaaf moet word en dat die kredietgewer praktiese stappe moet doen om
te verseker dat die verbruiker die krediet waarvoor aansoek gedoen word wel vir konsolidasie-
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doeleindes aanwend. Dit is te betwyfel of hierdie maatreëls voldoende beskerming bied teen
die risiko’s wat die sluiting van samevattende ooreenkomste inhou. In die eerste plek wonder
’n mens hoe kredietgewers in die praktyk dit gaan vermag om te verseker dat die krediet
wel vir konsolidasie-doeleindes aangewend word. Die hoofoorweging behoort te wees of die
konsolidering van bestaande skuld inderdaad ’n verminderde skuldlas of ten minste ’n skuldlas
wat nie meer is as die skuld wat gekonsolideer word nie vir die verbruiker tot gevolg sal hê.
Indien dit nie die geval is nie behoort ’n bekostigbaarheidsvasstelling voor die sluiting van die
konsolidasie-ooreenkoms plaas te vind.
Soos reeds vermeld, mag ’n kredietgewer ingevolge artikel 60(2) weier om ’n kredietooreenkoms
met ’n voornemende verbruiker te sluit indien dit gebaseer word op redelike kommersiële
gronde wat bestaanbaar is met die kredietgewer se gebruiklike risikobestuur– en
onderskrywingspraktyk; artikel 60(3) beklemtoon dat niks in die wet die reg aan enigiemand
verleen om te vereis dat ’n kredietgewer ’n kredietooreenkoms met daardie persoon sluit nie.
Die enigste voorbehoud is dat ’n kredietgewer nie teen ’n verbruiker mag diskrimineer nie en
indien diskriminasie wel plaasvind, stel die Kredietwet remedies tot die verbruiker se beskikking.
In die lig van hierdie bepalings in die wet maak die verlening van remedies in die regulasies aan
’n verbruiker wat ontevrede is met die uitslag van ’n bekostigbaarheidsassessering gevolglik
nie sin nie.
Die voorstel in die openbare kennisgewing wat in Mei 2013 deur die kredietreguleerder uitgereik
is ingevolge waarvan kredietgewers nie tot die maksimum van die verbruiker se diskresionêre
inkomste moet uitleen nie maar ’n buffer van 25 persent moet toelaat om vir ongunstige
veranderinge in die ekonomie of in die verbruiker se omstandighede voorsiening te maak,
is nie in regulasie 23A vervat nie. Die vraag of laasgenoemde ’n leemte in die regulasies is,
is debatteerbaar. Ingevolge regulasie 23A(3) is die verbruiker se diskresionêre inkomste die
bedrag wat bepaal of die verbruiker oor die nodige finansiële vermoëns en vooruitsigte beskik
om die kredietpaaiemente te kan betaal. Indien die verbruiker se diskresionêre inkomste ten
volle deur ’n kredietgewer vir die betaling van die kredietskuld aangewend word, is die verbruiker
aan ongunstige veranderinge in die ekonomie, byvoorbeeld rentekoersstygings blootgestel.
Dieselfde geld ongunstige veranderinge in die verbruiker se omstandighede, byvoorbeeld ’n
verlies van inkomste. ’n Ingeboude buffer kan ten opsigte van ’n paar rentekoersveranderinge
beskerming verleen maar dieselfde sal nie noodwendig in die geval van ’n verlies van inkomste
geld nie. Dit hang af van die feite van elke geval. Aan die ander kant sal die inbou van ’n buffer
in die verbruiker se diskresionêre inkomste om vir ’n ongunstige verandering in omstandighede
voorsiening te maak, meebring dat nog meer verbruikers toegang tot goedkoper, hoofstroomkrediet ontsê word.
Regulasie 23A is nou ’n werklikheid wat weens die bindende krag daarvan as ondergeskikte
wetgewing nie deur kredietgewers geïgnoreer mag word nie. Wat die werklike impak van
regulasie 23A op die Suid-Afrikaanse kredietmark gaan wees, sal die tyd ons leer. Dieselfde
geld die verwesenliking al dan nie van die regulasie se doelstellings. Wat steeds in Suid-Afrika
kortkom, is die verskaffing van behoorlike leiding aan kredietgewers. Die kredietreguleerder
se hande moet versterk word om hierdie funksie te kan vervul. Daar word dus voorgestel dat
die kredietreguleerder statutêr gemagtig en verplig word om waar nodig riglyne met bindende
krag te publiseer.125 Vloeibaarheid in die regulering van die Suid-Afrikaanse kredietindustrie
sal sodoende bewerkstellig word deurdat die kredietreguleerder kan ingryp sodra ’n
aangeleentheid wat regulatoriese ingryping verg, geïdentifiseer word. Die stappe wat gedoen
moet word om ’n redelike en billike bekostigbaarheidsvasstelling daar te stel, die konsolidasie
van bestaande kredietskuld en die inbou van ’n buffer om vir ongunstige veranderinge in die
ekonomie of die verbruiker se omstandighede voorsiening te maak, kom dadelik as riglynonderwerpe in my gedagtes op.
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Eindnotas
Art. 3(c). Art. 3(g) bevat ’n verbandhoudende doelwit, nl. om die oorverskuldigheid (“overindebtedness”) van verbruikers aan te spreek en te voorkom.

1

Synde wetgewing wat verbruikers wat goedere koop of huur, dienste bekom of geld leen
ingevolge ’n kredietooreenkoms teen die kontraktuele en finansiële implikasies van sodanige
ooreenkomste beskerm.

2

Dit is interessant om daarop te let dat voorwaarde 32 van die 2005 Vrystellingskennisgewing,
die laaste vrystellingskennisgewing wat ingevolge art. 15A van die Woekerwet 73 van 1968
(een van die voorgangers van die Kredietwet) uitgevaardig is, vereis het dat ’n gelduitlener,
ten einde vrystelling van die bepalings van die Woekerwet te kon geniet, voordat ’n
geldleningstransaksie met die lener gesluit is oorweging moes skenk aan die vermoë van die
lener om die vereiste terugbetalings ingevolge die geldleningstransaksie na te kom. Sien AK.
R.1407 SK. 27889, 8 Augustus 2005.

3

Of die kredietperk van ’n kredietfasiliteit by wyse van ’n ooreenkoms tussen die kredietgewer
en die verbruiker ingevolge art. 119(1)(b) en (3) van die Kredietwet verhoog nie.

4

5

Art. 81(2)(a)(i).

6

Art. 81(2)(a)(ii).

Art. 81(2)(a)(iii). Ingevolge art. 78(3) sluit “finansiële vermoëns, vooruitsigte en verpligtinge”,
inkomste of ’n reg op inkomste in, ongeag wat die bron van die inkomste is of met watter
tussenposes of hoe gereeld dit ontvang word. Dit sluit ook die finansiële vermoëns, vooruitsigte
en verpligtinge van enige ander volwasse persoon wat deel vorm van die verbruiker of
voornemende verbruiker se onmiddellike familie of huishouding in in die mate wat die partye
hul onderskeie finansiële vermoëns deel en gesamentlik vir hulle onderskeie finansiële
verpligtinge verantwoordelik is. Laastens, indien die verbruiker aansoek doen om krediet
of ’n kredietooreenkoms aangaan vir kommersiële doeleindes, word die redelike geskatte
toekomstige inkomste wat uit die besigheid behoort voort te vloei ook ingesluit.

7

Indien die verbruiker beoog om die krediet vir ’n kommersiële doel aan te wend, moet
daar vasgestel word of daar redelike gronde is om te aanvaar dat sodanige kommersiële
doel suksesvol sal wees. Aan die hand van die kredietgewer se voormelde verpligting om
’n vasstelling te maak word drie vorme van roekelose kredietverlening in art. 80 deur die
wetgewer onderskei. Die hofbevele wat ’n hof of die nasionale verbruikerstribunaal (hierna
die verbruikerstribunaal) in die geval van roekelose kredietverlening kan maak, word in art.
83 uiteengesit. Vir ’n volledige bespreking van die verpligte art. 81(2)-vasstelling, die gevalle
van roekelose kredietverlening ingevolge art. 80(1) en die remedies tot die verbruiker se
beskikking ingevolge art. 83(2) en (3) indien roekelose kredietverlening plaasgevind het, sien
Scholtz e.a. (2008:par. 11.4); Kelly-Louw (2012:par. 12.2); Otto en Otto (2013:par. 34.2). Sien
ook Boraine en Van Heerden (2010:650); Van Heerden en Boraine (2011:392); Kelly-Louw
(2014:24); Van Heerden en Renke (2015:par. II.).

8
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9

Art. 82(1).

Die instansie wat ingevolge art. 12 van die Kredietwet ingestel is en o.a. kragtens art. 15
moet toesien dat die wet toegepas word.

10

11

“Developmental credit agreements.”

12

Art. 82(2)(b).

Art. 82(3). Meganismes, modelle en prosedures wat vooraf ingevolge art. 82(2)(a) deur
die minister goedgekeur is t.o.v. kredietooreenkomste wat vir ontwikkelingsdoeleindes
bestem is, het wel bindende krag geniet. Art. 82(4) het daarvoor voorsiening gemaak dat
die kredietreguleerder die verbruikerstribunaal kon versoek om van ’n kredietgewer te vereis
om die riglyne wat ingevolge art. 82(2)(b) gepubliseer is, toe te pas waar die kredietgewer
herhaaldelik versuim het om die verpligtinge wat art. 81 voorskryf, na te kom of indien die
kredietgewer evalueringsmeganismes, modelle en prosedures gebruik het wat nie redelike
en objektiewe assesserings tot gevolg gehad het nie. Die verbruikerstribunaal kon alternatief
ander riglyne vir sodanige kredietgewer voorskryf, mits dit aan heersende praktyksnorme
voldoen het.

13

14

Sien GK. R.10. SK. 38557, 13 Maart 2015.

15

Art. 24(a) Kredietwysigingswet.

16

Ibid.

17

Art. 24(b) Kredietwysigingswet.

Sien die Draft National Credit Act Policy Review Framework vir die beleidsoorwegings wat
die wets– en regulasiewysigings voorafgegaan het.
18

Die kredietregulasies is in 2006 ingevolge die Kredietwet uitgevaardig – sien GK. R.489 SK.
28864 31 Mei 2006.

19

GK. R.202 SK. 38557, 13 Maart 2015. Die Kredietregulasies is sedert die inwerkingtreding
daarvan in 2006 ook ingevolge GK. R.1209 SK. 29442, 30 November 2006 en GK. R.604 SK.
30713, 29 Mei 2008 gewysig.

20

21

Sien Ensor (2014). Sien ook Compuscan News Room.

22

’n “Responsible lending regime”.

Wilson (2013:128). Die ander kriteria behels dat (1) die fokus op verantwoordelike uitleen in
stede van verantwoordelike leen geplaas word om ’n te groot skuldlas te voorkom; (2) die klem
op verbruikerskrediet in die algemeen geplaas word en nie tot residensiële verbandlenings
beperk word nie; en (3) ’n reguleerder wat met handhawing belas is, daargestel is, welke
reguleerder behoorlik toegerus is om nakoming van die regulering van die kredietmark te
monitor en af te dwing. Vir ’n volledige bespreking van hierdie kriteria, sien Van Heerden en
Renke (2015:parr. I., III. B).

23

24

Wilson (2013:126).

25

Wilson (2013:127).

26

Ibid.

27

Wilson (2013:128)
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Ingevolge ’n berig op News 24 gedateer 24 Mei 2015 is slegs 21 sent in elke rand in gemiddelde
huishoudings beskikbaar om lewenskostes te dek. Suid-Afrika se vlak van huishoudelike
skuld beloop 79% van die besteebare inkomste. Volgens Credit Bureaux Monitor (Maart 2014
kwartaal) het van die 21.71 miljoen krediet-aktiewe verbruikers in Suid-Afrika 9.6 miljoen
sg. “impaired records” teen die einde van Maart 2014 gehad. Dit beteken dat 9.6 miljoen
verbruikers 3 maande of langer agterstallig was met die betaling van kredietpaaiemente.

28

Sien Van Heerden en Renke (2015:par. II) vir ’n volledige bespreking van die aanloop tot
die bekostigbaarheidsassessering-regulasies, die maatreëls en/of besluite wat vervat was in
die verskillende dokumente waarna hierna verwys word, asook die verskille tussen genoemde
dokumente.

29

30

BASA.

“Joint statement by the Minister of Finance and the chairperson of the Banking Association
of South Africa.”

31

Daar is voorts voorgestel dat hierdie norme of waardes as ’n persentasie van bruto
inkomstegroeperings bepaal moet word. Die begrippe “diskresionêre inkomste” en “bruto
inkomste” is nie in die kennisgewing toegelig nie.

32

Hierdie konsepriglyn herinner aan art. 9(1) van die Wet op Kredietooreenkomste 75 van
1980 wat insgelyks vir ’n inkomste-buffer ter beskerming van die verbruiker voorsiening
gemaak het. Die sub-art. het bepaal dat ’n persoon nie meer as 25% van sy of haar inkomste
kon sedeer as sekuriteit vir betalings ingevolge ’n kredietooreenkoms nie.

33

“Diskresionêre inkomste” is as bruto inkomste minus statutêre aftrekkings (bv.
inkomstebelasting) minus noodsaaklike uitgawes (teen ’n minimum in die riglyne vasgestel)
minus alle ander betalingsverpligtinge (ingeslote die betalingsverpligtinge wat uit inligting blyk
wat deur kredietburo’s gehou word) gedefinieer.

34

35

Ingevolge art. 81(2)(a)(iii).

36

September 2013-riglyne: riglyn 3.

Na belasting inkomstepersentasie van maandelikse huishoudelike inkomste wat as ’n
minimum vir die terugbetaling van skuld beskikbaar gemaak kan word:

37

38

Noodsaaklike uitgawes.

39

September 2013-riglyne: par. 5.2.1.

40

Die rede hiervoor sal later blyk.

41

September 2013-riglyne: par. 5.2.1.

Indien ’n voornemende verbruiker ’n bruto jaarlikse inkomste van R24 000 verdien (wat dus
in die inkomstegroepering R14 400.01 tot R75 000 val), mag die kredietgewer nie jaarlikse
noodsaaklike uitgawes van minder as R15 048 (R14 400 + R648) aanvaar nie, tensy bewys
gelewer word dat die verbruiker se jaarlikse noodsaaklike uitgawes inderdaad minder is. R14
400 is die jaarlikse vaste-faktor wat die (minimum) jaarlikse uitgawes wat ’n kredietgewer t.o.v.
kos, vervoer en akkommodasie moet aanvaar en R648 is 6.75% van R9 600 (synde R24 000
minus R14 400, die verbruiker se jaarlikse bruto inkomste minus die inkomstegroeperingminimum waarin die verbruiker val).

42

43

Vir doeleindes van openbare kommentaar.
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Ten spyte hiervan het die inkomstegroeperinge, vaste-faktore en persentasies bo die
inkomstegroepering-minimum in die September 2013-riglyne en die 2014- konsepregulasies
nie noemenswaardige verskille getoon nie.

44

45

Par. 1.

46

Ibid.

47

Die definisies is in hfst. 1 van die skedule wat die regulasiewysigings bevat, uiteengesit.

48

Bv. inkomstebelasting, werkloosheidsversekeringsfondsgelde en onderhoudsbetalings.

Die Engelse definisie van “diskresionêre inkomste” lui: ‘“Discretionary Income’ means
Gross Income less statutory deductions such as, income tax, unemployment insurance fund,
maintenance payments and less Necessary Expenses (at a minimum as defined herein); less
all other committed payment obligations as disclosed by a consumer including, such as may
appear from the applicant’s credit records as held by any Credit Bureau which income is the
amount available to fund the proposed credit Instalment.”

49

Die definisie van “necessary expenses” is nie goed opgestel nie en lui “the consumer’s
minimum living expenses including maintenance payments if applicable as determined in
accordance with Regulation 23A(9) excluding monthly debt repayment obligations” Die
indruk word dus geskep dat die onderhoudsbetalings, indien van toepassing, ooreenkomstig
regulasie 23A(9) vasgestel moet word (en nie die “minimum expenses” nie). Reg. 23A(9), wat
hieronder bespreek word, maak dit egter duidelik dat die “minimum expenses” ooreenkomstig
reg. 23A(9) bepaal moet word.

50

51

Reg. 23A(1).

Die Kredietwet is op kredietfasiliteite, krediettransaksies en kredietwaarborge (of op ’n
kombinasie van enige van hierdie transaksies) van toepassing. Sien die Kredietwet art. 8(1),
(3), (4) en (5) gelees met art. 1. Sien verder artt. 10 en 11 gelees art. 1 insake die wet se
onderskeidelike toepassing op ontwikkelingskredietooreenkomste (“developmental credit
agreements”) en openbare belang-kredietooreenkomste (“public interest credit agreements”),
twee bykomende kategorieë ooreenkomste waarvoor in die wet voorsiening gemaak word.
Die begrip “ontwikkelingskredietooreenkomste” sluit o.a. lenings wat vir opvoedkundige
doeleindes aangegaan word (“educational loans”) in. Lg. sluit weer studente– en skoollenings
asook enige ander kredietooreenkoms wat deur verbruikers gesluit word vir doeleindes van
hulle volwasse onderrig, opleiding of vaardigheidsontwikkeling in – Kredietwet art. 1. Vir ’n
volledige uiteensetting van die kredietooreenkomste waarop die wet van toepassing is, sien
Scholtz e.a (2008:hfst. 4, 8); Kelly-Louw (2012:hfst. 2); Otto en Otto (2013:hfst. 3).

52

En van enige ander art. in deel D hfst. 4 in die wet (wat oor skuldoortrokkenheid en roekelose
krediet handel) in die mate wat sodanige art. met roekelose krediet verband hou.

53

Skool– en studentelenings, openbare belang-kredietooreenkomste, pandtransaksies,
gebeurlikheids- (of insidentele) kredietooreenkomste, ’n tydelike verhoging van die
kredietlimiet kragtens ’n kredietfasiliteit (ingevolge art. 119(1)(a) gelees met art. 119(2)(a)
en (b)) en ’n noodlening is ter sprake. “Pandtransaksie”, “gebeurlikheidskredietooreenkoms”
en “noodlening” word in art. 1 gedefinieer. Vir moontlike redes vir die vrystelling van hierdie
ooreenkomste van die roekelose kredietbepalings in die wet, sien Renke (2012:415–6).

54

Ingevolge art. 119(1)(c), 119(4) en 119(5) van die wet. Die rede vir die uitsluiting is dat art.
119, weens die feit dat die verbruiker vooraf tot die eensydige verhoging toegestem het en
dat beperkings in die wet op eensydige verhogings geplaas word, nie vereis dat eensydige
verhogings deur bekostigbaarheidsvasstellings voorafgegaan word nie.

55
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M.a.w. ’n kredietooreenkoms wat gesluit is voor die datum waarop die wet in werking
getree het. Die roekelose kredietbepalings is om logiese redes nie op vooraf-bestaande
kredietooreenkomste van toepassing nie. Kredietwet skedule 3 items 1(1) en 4(2)
onderskeidelik.

56

Ingevolge art. 95 van die Kredietwet moet die verskaffing van krediet as gevolg van
die wysiging van ’n bestaande kredietooreenkoms, of as gevolg van die uitstel of die
afstanddoening van ’n bedrag ingevolge ’n bestaande kredietooreenkoms, nie as die sluiting
van ’n nuwe kredietooreenkoms vir doeleindes van die wet beskou word as die wysiging,
uitstel of afstanddoening in ooreenstemming met die wet of die ooreenkoms gedoen word nie.

57

58

Ingevolge art. 119(1)(b).

59

Art. 119(3).

60

Sien art. 1 vir die definisie van “juristic person”.

Hoewel die Kredietwet op kleiner en/of finansieel minder sterk regspersone van toepassing
is, m.a.w. regspersone met ’n batewaarde of jaarlikse omset van minder as R1 miljoen en wat
’n klein of middelslag kredietooreenkoms sluit, is hierdie kategorie verbruiker ingevolge art.
78(1) van die wet van al die bepalings van deel D van hfst. 4 uitgesluit.

61

Sien par. 1 hier bo. Die eerste deel van die assessering behels ’n ondersoek om vas te
stel of die voornemende verbruiker die kostes en risiko’s verbonde aan die krediet asook die
verbruiker se regte en verpligtinge ingevolge die kredietooreenkoms in die algemeen verstaan
en begryp.

62

63

Sien in hierdie verband eindn. 7 hier bo.

Die bykomende bepaling in die ooreenstemmende regulasie in die 2014- konsepregulasies
dat sodanige berekening ook in die geval van aansoeke wat met die uitbreiding van bestaande
kredietooreenkomste verband hou, gedoen moet word, is uit die finale regulasies weggelaat.

64

Die term “practicable steps” word gebruik wat ook uitvoerbare, doenlike, bruikbare of
geskikte stappe kan beteken.

65

Tot en met die inwerkingtreding van reg. 23A was dit nie pertinent van kredietgewers vereis
om die verbruiker se verklaarde inkomste te verifieer nie. Sien Kelly-Louw (2014:52).

66

67

Reg. 23A(4)(a)(i) en (ii).

68

Reg. 23A(4)(b)(i) en (ii).

69

Reg. 23A(4)(c)(i) en (ii).

Reg. 23A(5). Indien die verbruiker se betaalperiode bv. maandeliks is, moet die gemiddelde
bruto inkomste vir die 3 maande voor die datum van die kredietaansoek uitgewerk en gebruik
word.

70

71

Reg. 23A(6).

Ingevolge art. 81(4) van die Kredietwet kan ’n versuim deur die verbruiker om ware en
volledige inligting aan die kredietgewer te verskaf ’n absolute verweer t.o.v. roekelose
kredietverlening t.g.v. die kredietgewer daarstel. Vir meer inligting in hierdie verband, sien
Kelly-Louw (2014:47–59).

72

73

Reg. 23A(7).
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74

R1 541.67 in die 2014-konsepregulasies.

75

R3 375.00 in die 2014-konsepregulasies.

76

R5 425.00 in die 2014-konsepregulasies.

Die verwysing in sub-reg. 23A(11) (wat hieronder bespreek word) na die “declaration of
consumer’s necessary expense questionnaire” staaf die punt dat minimum noodsaaklike
uitgawes in tabel 1 ter sprake is.

77

78

Sien hieronder.

79

Reg. 23A(12)(a).

80

Reg. 23A(12)(b) en (c) onderskeidelik.

Reg. 23A(13)(a). Die term “besigheidsdae” word in art. 2(5) van die Kredietwet toegelig en
beteken werksdae, met die uitsluiting van Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae. Indien
’n voorgeskrewe aantal besigheidsdae tussen die plaasvind van gebeurtenisse bereken moet
word, word die eerste dag uitgesluit en die laaste dag ingesluit.

81

’n Kredietooreenkoms wat deur die registrasie van ’n verband oor die titeilakte van onroerende
eiendom by die registrateur van aktes verseker is (art. 61(6) art. 1).

82

83

Reg. 23A(13)(b).

84

Sien eindn. 42 hier bo.

(R800 + R81). R800 is die maandelikse vaste-faktor en R81 is 6.75% van R1 200 (synde R2
000 minus R800, die verbruiker se maandelikse bruto inkomste bo die inkomstegroeperingminimum waarin die verbruiker val).

85

Die bedrag van R15 048 in die vb. in eindn. 42 hier bo het jaarlikse noodsaaklike uitgawes
verteenwoordig. R15 048 gedeel deur 12 lewer ʼn bedrag van R1 254, die maandelikse
noodsaaklike uitgawes wat die kredietgewer in ag moet neem.

86

87

Sien eindnote 74–6 hier bo.

88

“Double counting”.

Sodanige kredietooreenkoms staan in die Kredietwet as ’n konsolidasie-ooreenkoms
bekend, welke begrip nie in die wet gedefinieer word nie. ’n Konsolidasie-ooreenkoms is
’n ooreenkoms ingevolge waarvan die verbruiker se bestaande skuld in een vervangende
ooreenkoms gekonsolideer word. Art. 88(1) bepaal dat ’n verbruiker wat vir die hersiening van
sy of haar skuld ingevolge art. 86(1) aansoek gedoen het, of wat ingevolge art. 85(a) in die hof
beweer het dat die verbruiker skuldoortrokke is, nie ’n nuwe kredietooreenkoms behalwe ’n
konsolidasie-ooreenkoms mag aangaan totdat die aangeleentheid gefinaliseer is nie.

89

90

Reg. 23A(14)(a) en (b) onderskeidelik.

91

Reg. 23A(13).

92

Reg. 2(a).

Oftewel “adverse credit information”. Die term word in reg. 1 gedefinieer en sluit o.a.
ongunstige, subjektiewe klassifiserings van die verbruiker se gedrag soos “delinquent” en
“slow paying” asook nadelige klassifiserings van skuldafdwingingsprosedures wat deur die
kredietgewer geneem is, soos “handed over for collection or recovery” en “legal action”, in.

93
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94

Wat deur die kredietburo gehou word.

95

Reg. 2(b).

Reg. 1 definieer “paid up judgments” as vonnisse (insluitend verstekvonnisse) wat deur
siviele howe opgelê is en ten aansien waarvan die verbruiker die kapitale bedrag kragtens die
vonnis afgelos het.

96

97

Reg. 2(b).

98

Reg. 2(a).

99

Reg. 2(i).

100

Reg. 3.

Volgens Wikipedia is “credit scoring” die praktyk ingevolge waarvan ’n numeriese waarde
op grond van ’n analise van ’n persoon se kredietrekords toegeken word, welke numeriese
waarde die kredietwaardigheid van die persoon verteenwoordig. Krediettellings word primêr op
kredietrekords wat deur kredietburo’s gehou word, gebaseer en word deur leners aangewend
om die potensiële risiko verbonde aan geldlenings aan verbruikers te bepaal.
101

102

Reg. 3(d).

Reg. 23A(15) van die kredietregulasies maak vir die openbaarmaking van die sg. “credit
cost multiple” (die ratio of verhouding van die totale koste van krediet tot die hoofskuld wat
toegestaan is, d.w.s. die totale koste van krediet gedeel deur die hoofskuld wat toegestaan is
uitgedruk as ’n syfer tot twee desimale plekke – reg. 1) en die totale koste van krediet aan die
verbruiker voorsiening, welke aangeleentheid met voor-ooreenkoms openbaarmaking te doen
het en gevolglik buite die bestek van hierdie bespreking val.
103

Reg. 23A(16). Daar dien gemeld te word dat die verwysing na art. 136 nie korrek kan wees
nie aangesien die gemelde art. oor die aanhangigmaking van klagtes by die kredietreguleerder
handel. Art. 134 maak vir alternatiewe geskilbeslegting voorsiening. In stede daarvan om ʼn
klag by die kredietreguleerder aanhangig te maak, kan ʼn persoon ingevolge art. 134(1) ʼn
aangeleentheid of ʼn dispuut wat ontstaan as gevolg van ʼn bewering dat ʼn kredietooreenkoms
roekeloos is en wat die onderwerp van ʼn klagte kan uitmaak, soos volg verwys: indien die
kredietgewer ʼn finansiële instelling is (soos in die Financial Services Ombud Schemes Act
37 of 2004 gedefinieer), moet die aangeleentheid na die ombud met jurisdiksie verwys word.
Indien die kredietgewer nie sodanige finansiële instelling is nie, kan die aangeleentheid óf na
ʼn verbruikershof óf na ʼn alternatiewe geskilbeslegtingsagent verwys word. Reg. 23A(16) wat
voorsiening maak dat die klagte, as ʼn eerste stap, by die kredietgewer aanhangig gemaak
kan word, blyk dus nie korrek te wees nie.
104

105

Sien die kommentaar in eindn. 104 hier bo.

Die verwysing na “subregulation 10A(15) above” in stede van “subregulation 23A(17)” is
klaarblyklik ’n fout. Reg. 10A handel oor “payment distribution agents” en bevat in elk geval
nie ’n sub-reg. 15 nie.
106

107

Reg. 23A(18).

108

Reg. 23A(19).

Reg. 23A(20). In die lig van die kommentaar in eindnotas 104 en 106 hier bo, word aan die
hand gedoen dat die grieweproses waarvoor in reg. 23A(16)–(20) voorsiening gemaak word,
109
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hersien moet word om die verkeerde verwysing na subreg. 10A(15) reg te stel en om die
proses op een lyn met die Kredietwet se bepalings te bring.
110

Hetsy die verbruiker ’n natuurlike of regspersoon is.

111

Art. 60(1).

Die reg is onderhewig aan artt. 61 en 66 van die wet wat ’n verbruiker teen diskriminasie in
verband met kredietverlening beskerm. Indien diskriminasie wel plaasvind, verleen art.61(6)
remedies aan die verbruiker.

112

Art. 60(3) is onderhewig aan art. 61 wat daarop gemik is om diskriminasie in verband
met kredietverlening uit te skakel en art. 92(3) wat bepaal dat ’n kredietgewer vir ’n tydperk
van 5 besigheidsdae nadat ’n kredietkwotasie aan ’n verbruiker uitgereik is aan die kwotasie
gebonde is.

113

Die verbruiker kan die redes vir die weiering aanvra en die kredietgewer is verplig om die
redes te verskaf. Sien art. 62.

114

Hierdie ongenommerde bepaling in hfst. 6 van die finale regulasiewysigings is, sover ek
kon vasstel, nie in die kredietregulasies vervat nie.

115

116

Eindn. 49 hier bo.

117

Eindn. 50 hier bo.

Of gesamentlike verbruiker. Voortaan sluit enige verwysing in die evaluasie na verbruiker ’n
gesamentlike verbruiker in, indien van toepassing.

118

In die September 2013-riglyne is die term “reasonable” gebruik maar in die
2014-konsepregulasies is dit deur “practicable” vervang.

119

Hierdie aangeleentheid vorm die onderwerp van ’n afsonderlike bespreking en word nie
verder aangespreek nie.
120

121

Sien hier bo eindnotas 22‒3.

Of in die geval van verbandooreenkomste 14 besigheidsdae. Die rede vir die onderskeid
tussen verbandooreenkomste en ander kredietooreenkomste is nie duidelik nie maar dit hou
waarskynlik met praktiese oorwegings verband.
122

’n Gesentraliseerde nasionale kredietregister wat deur art. 69 van die Kredietwet in die
vooruitsig gestel is maar nog nie deur die kredietreguleerder op die been gebring is nie.
123

124

Sien verder Kelly-Louw (2014:39–41).

125

Sien verder in hierdie verband Renke (2012:644) en Kelly-Louw (2014:41, 56, 58).
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Gedeeltelike beskrywing van bakterieë in die
SVK van Haliotis midae, met die fokus op
potensiële probiotika
Anneke Postma en Karin Jacobs
Anneke Postma en Karin Jacobs, Departement Mikrobiologie, Universiteit Stellenbosch

Opsomming
Perlemoenboerdery is een van Suid-Afrika se belangrikste akwakultuurbedrywe. Van die
grootste probleme in hierdie bedryf is die stadige groeitempo van die perlemoen en ekonomiese
verliese as gevolg van siektes. Daar word derhalwe swaar gesteun op die gebruik van
antibiotika vir die beheer en behandeling van bakteriële infeksies in akwakultuurspesies. As
gevolg van die ontwikkeling van antibiotikaweerstandigheid in bakterieë en die betreklik maklike
verspreiding daarvan in akwatiese omgewings, word die gebruik van antibiotika bevraagteken.
’n Alternatief vir die gebruik van antibiotika is probiotika, ’n lewende mikrobiese aanvulling wat
’n positiewe effek op die gasheer het, en wat die mikrobiese gemeenskappe wat met die
gasheer en die onmiddellike omgewing geassosieer word, verander. Die doel van hierdie
studie was die isolering en identifisering van bakterieë in die spysverteringsverteringskanaal
(SVK) van Suid-Afrikaanse perlemoen, Haliotis midae. Die isolate is oorweeg as ’n potensiële
probiotikum gebaseer op bestaande literatuur.
Perlemoen is vanaf Abagold-perlemoenplaas (Hermanus, Suid-Afrika) verkry. Die SVK van
elke perlemoen is asepties verwyder, fyn gemaal en op drie verskillende groeimedia uitgeplaat.
Die plate is vir 3–7 dae by 20°C geïnkubeer. Verteenwoordigende suiwer isolate is op grond
van hul morfologiese eienskappe, Gramkleuring, oksidase- en katalasetoetse vir DNSisolasie gekies. Die 16S ribosomale RNS-gedeelte van die geselekteerde isolate is deur ’n
polimerasiekettingreaksie (PKR) vermeerder en hierdie produkte is verder gesny deur van die
ensiem RsaI gebruik te maak. Isolate is volgens die beperkingsensiemprofiele wat verkry is,
gegroepeer, en verteenwoordigers van elke groep is met behulp van DNS-volgordebepaling
vir identifikasie gekies. Spesies van vyf verskillende genera is geïdentifiseer. Hierdie genera
sluit in Grampositiewe spesies van die niebeweeglike, staafvormige Corynebacteriumen
kokkusvormige Staphylococcus. Gramnegatiewe isolate wat geïsoleer is, sluit spesies van
die staafvormige Vibrio-genus in, wat algemeen in akwatiese omgewings gevind word, asook
die naverwante Photobacterium. Paracoccus-spesies wat bekend is vir die produksie van die
antioksidant astasantien is ook geïsoleer. Laasgenoemde isolaat toon potensiaal om gebruik
te kan word as ’n moontlike probiotikum as gevolg van die astasantienproduksie.
Trefwoorde: akwakultuur; antibiotikum; bakterium; isolaat; probiotikum

455

LitNet Akademies, Jaargang 12, Nommer 2, Augustus 2015

Abstract
Partial description of bacteria in the gastrointestinal track of Haliotis midae, with the
focus on potential probiotics
The ocean’s fish resources are declining mainly because of irresponsible exploitation.
Fish is a vital source of protein for humans, and growing world populations are threatening
the sustainability of commercial fisheries. This has led to the rapid growth of aquaculture
worldwide. In South Africa, aquaculture of both fresh and marine species is expanding and is
now practised in all nine provinces of the country.
One of the major problems in aquaculture is financial loss as a result of disease. Viruses,
bacteria, fungi and parasites are known to infect fish, with bacteria causing the majority of
diseases. One of the largest groups of disease-causing bacteria in aquaculture comes from
the family Vibrionaceae. The genus Vibrio includes more than 30 species and many are
pathogenic. Major abalone pathogens from this genus include V. splendidus and V. harveyi.
Disease outbreaks usually occur during the summer abalone spawning period, when there is
a sharp increase in water temperature. During this period the energy reserves of the abalone
are limited and their immune systems are relatively suppressed. Other stress-related factors,
such as handling or poor water quality, may also contribute to disease outbreaks.
Antibiotics have commonly been used to control diseases; however, due to their negative
impact on the environment the use of these agents is being questioned. One of the major
concerns regarding dispersing antibiotics in aquatic environments is the development
of antibiotic resistance in bacteria. Studies found that more than 70% of bacteria found in
aquatic environments are resistant to at least one antibiotic. Furthermore, many bacteria have
been shown to have resistance to multiple antibiotics. A major concern of antibiotic-resistant
bacteria in aquatic environments is the transfer of resistance between aquatic and terrestrial
environments. The spread of antibiotic resistance through aquacultural activities, therefore,
holds a significant risk to human health.
This has led to the search for probiotics as an alternative way to control bacterial diseases
in aquaculture. Probiotics used in aquatic environments can be defined as live microbial
supplements which have beneficial effects on the host by altering the microbial communities
associated with the host and the immediate environment. The use of probiotics in terrestrial
vertebrates such as pigs, chickens and humans have been studied extensively. Probiotics
for terrestrial animals have been applied in aquaculture with varied success. Studies found
that probiotics isolated from the environments in which they will be applied, such as aquatic
environments, yield better results. In order to obtain potential probiotics for aquaculture,
candidate bacteria should ideally be isolated from the GIT of aquatic species. Research on
the use of probiotics in aquaculture is growing rapidly and is showing promising possibilities.
Probiotics have a variety of mechanisms of action. These bacteria can eliminate or reduce
colonisation of the host by pathogenic organisms through the secretion of antagonistic
compounds. These compounds can be defined as chemical substances produced by
microorganisms that inhibit or are toxic towards other microorganisms in the surrounding
environment. Antagonistic compounds include the production of secondary metabolites such
as antibiotics and bacteriocins, which are produced by some bacteria to kill or inhibit the
growth of surrounding bacteria, fungi and viruses. Probiotic bacteria can produce a variety of
compounds that can be beneficial to the host, such as enzymes, vitamins, proteins, short-chain
fatty acids and carotenoids. Probiotic bacteria can also enhance the immune response of the
host. Certain bacterial compounds are known to act as immunostimulants. These compounds
elicit different host responses, namely phagocytic activity and lysozyme production. Phagocytic
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activity plays an important role in antibacterial defences. Before antibodies are produced,
phagocytic activity serves as an early activator of the inflammatory response.
The aim of this study was to isolate and identify bacteria in the gastrointestinal track of the
South African abaloneHaliotis midae and to evaluate the isolates’ potential as a probiotic
based on existing literature. Abalone were collected from Abagold farm (Hermanus, South
Africa). The gut of each abalone was removed under aseptic conditions and transferred into
sterile saline solution (0,9% NaCl) containing acid-washed glass beads (Sigma, South Africa).
Each gut sample was homogenised and plated out on to three different media, Tryptone Soya
agar (Casein enzymic hydrolysate 17g/l, papaic digest of soya bean meal 3g/l, D-Glucose
2,5g/l, bile salts mixture 1,5g/l, dipotassium hydrogen phosphate 4g/l, sodium chloride 5g/l
and agar 12g/l), De Man, Rogosa and Sharpe agar (Universal peptone 10g/l, meat extract 5g/l,
yeast extract 5g/l, D(+)-Glucose 20g/l, dipotassium hydrogen phosphate 2g/l, diammonium
hydrogen citrate 2g/l, sodium acetate 5g/l, magnesium sulfate 0,1g/l, manganous sulfate
0,05g/l and agar 12g/l] and Zobell agar (Polypeptone 5g/l, yeast extract 1g/l and agar 12g/l).
Random colonies were picked from the growth on different plates and streaked out in order to
obtain pure cultures. Based on Gram stains, catalase and oxidase tests that were performed,
representative strains were selected for DNA extractions. After successful DNA extractions the
16S ribosomal RNA region was amplified by PCR and these products were digested with RsaI
(Fermentas Life Science, division of Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA). Based
on the patterns obtained from restriction enzyme profiles, representative isolates from each
pattern were selected for DNA sequencing for identification.
Nine different bacterial species were isolated and identified as Corynebacterium variabilei,
Staphylococcus carnosus,Staphylococcus equorum, Staphylococcus cohniii, Vibrio
aestuarianus, Vibrio nigripulchritudo, Vibrio cyclitrophicus,Photobacterium leiognathi and
Paracoccus marcusii. One of these isolates, P. marcusii, is able to produce the carotenoid
astaxanthin, an orange-red pigment with a very high antioxidant activity. As a result of the
production of this pigment, P. marcusii shows promising probiotic properties due to the high
antioxidant activity that enhances essential biological functions of fish such as increasing
the defence potential against oxidative stress and enhancing sexual maturity. This bacterial
isolate also shows potential to be used as a pigmentation source due to the production of
astaxanthin. Certain fish species, such as salmonids, red sea bream, trout, lobster and shrimp
are unable to synthesise carotenoids and have to obtain the pigments from their natural diets.
However, under aquacultural conditions these fish species do not come into contact with
natural pigments and this results in dark grey meat, which is unappealing to consumers. It is,
therefore, important to include these carotenoids in the diet of certain aquaculture fish species
such as salmonids, red sea bream, trout, lobster and shrimp. To conclude, Paracoccus marcusii
shows possible probiotic properties and industrial applications based on the production of the
astaxanthin pigment. Further in vivo studies need to be conducted in order to determine if P.
marcusii can be used as an effective aquacultural feed additive.
Keywords: aquaculture, antibiotic, probiotic, bacterium, isolate

1. Inleiding
Vis is ’n belangrike bron van proteïene vir mense regoor die wêreld, met sowat een miljard mense
wat vis as hoofproteïenbron gebruik (Tidwell en Allan 2001). As gevolg van die toenemende
wêreldbevolking word die volhoubaarheid van kommersiële visserye egter bedreig (Garcia
en Rosenberg 2010; Sargent 1997). Om hierdie redes is daar dus wêreldwyd ’n drastiese
toename in die akwakultuurbedryf. Akwakultuur kan gedefinieer word as die insluiting van
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waterlewende diere soos visse, skulpdiere ens. in ’n beskermende sisteem onder optimale
toestande (Naylor e.a. 2000). Die toename in akwakultuur word nie net veroorsaak deur ’n
vermeerdering in die vraag na voedsel nie, maar help ook met die bewaring van akwatiese
biodiversiteit en natuurlike ekosisteme (Tidwell en Allan 2001). Hierdie bedryf hou ook verskeie
ekonomiese voordele in, onder andere werkskepping en buitelandse valuta (Balcázar e.a.
2007; Bostock e.a. 2010; Wang e.a. 2008).
In Suid-Afrika is daar ook ’n toename in die akwakultuurbedryf van beide varswater- en mariene
spesies (Garcia en Rosenberg 2010). Een van die land se belangrikste akwakultuurbedrywe is
perlemoenboerdery (Macey en Coyne 2005; Ten Doeschate en Coyne 2008). Van die grootste
probleme in akwakultuur, en spesifiek ook in perlemoenboerdery, is die stadige groeitempo van
perlemoen en geldelike verliese as gevolg van siektes. Onder akwakultuur groei perlemoen
vinniger as in die natuur, maar het nog steeds vier tot vyf jaar nodig om die lewensiklus te
voltooi en om markgrootte te bereik (Macey en Coyne 2005; Ten Doeschate en Coyne 2008). In
hierdie vier tot vyf jaar is die perlemoen vatbaar vir verskeie siektes wat deur virusse, swamme
en parasiete veroorsaak kan word, maar bakteriële siektes is die algemeenste (Boudinot e.a.
1998; Brunt en Austin 2005; Muraosa e.a. 2009; Rimstad 2011). Antibiotika word algemeen
gebruik in die beheer van bakteriële siektes en word gewoonlik as deel van die visvoer
toegedien (Cabello 2006; Heuer e.a. 2009; Hirsch e.a. 1999). ’n Groot persentasie van hierdie
antibiotika word egter nie deur die vis opgeneem nie, maar saam met die ontlasting uitgeskei
(Rigos en Troisi 2005). Die ontlasting en onverteerde voer wat die antibiotika bevat, beland in
die sediment van damme en kan dan deur strome na ander dele van die akwatiese omgewing
versprei word (Cabello 2006). Een van die grootste bekommernisse is die ontwikkeling van
antibiotikaweerstandigheid in veral patogeniese bakterieë (Farzanfar 2006). Studies het bevind
dat meer as 70% van akwatiese bakterieë teen minstens een antibiotikum weerstandbiedend
is, en dat die meerderheid van hierdie bakterieë teen meer as een antibiotikum weerstand
kan bied (Hirsch e.a. 1999). Antibiotikumweerstandbiedende gene kan tussen akwatiese en
terrestriële bakterieë uitgeruil word en hou ’n groot gevaar vir menslike gesondheid in (Heuer
e.a. 2009). Die gebruik van antibiotika, veral in akwatiese omgewings, word dus as gevolg
van verskeie negatiewe implikasies vir die omgewing en menslike gesondheid bevraagteken,
en in sommige lande selfs verbied (Cabello 2006; Guglielmetti e.a. 2009; Hirsch e.a. 1999).
As ’n alternatief vir die gebruik van antibiotika word probiotika al hoe meer algemeen vir die
behandeling en voorkoming van bakteriële siektes gebruik.
Probiotika wat in akwatiese omgewings toegedien word, kan gedefinieer word as ’n lewende
mikrobiese aanvulling wat ’n positiewe effek op die gasheer het deur die mikrobiese
gemeenskappe wat met die gasheer en die onmiddellike omgewing geassosieer word
te verander (Verschuere e.a. 2000). Daar is reeds baie navorsing gedoen oor die gebruik
van probiotika vir landlewende diere soos varke, hoenders en mense. Probiotika wat vir
landlewende diere gebruik word, is al in akwakultuur gebruik, maar lewer nie altyd optimale
resultate nie (Venkat e.a. 2004). Studies het getoon dat probiotika wat geïsoleer is vanuit die
gasheer waar dit toegedien word, baie beter resultate lewer (Burr en Gatlin 2005; Erasmus
e.a. 1997; Macey en Coyne 2006; Vine e.a. 2004). Hierdie stelling word gestaaf deur onder
andere twee studies wat op perlemoen gedoen is. Probiotiese stamme wat vanuit die SVK van
H. midae geïsoleer is, was in staat om die groeitempo en weerstand teen siektes te verhoog.
Hierdie stamme was ook in staat om die SVK van die perlemoen te koloniseer (Macey en
Coyne 2006). In ’n ander studie is daar bewys dat bakterieë wat in die SVK van die perlemoen
voorkom, komplekse polisakkarides kan verteer. Die hoofvoedingsbron van perlemoen is
alge wat uit komplekse polisakkarides soos sellulose en alginaat bestaan. Die afbraak van
hierdie polisakkarides deur bakterieë help dus met vertering en opname van nutriënte wat die
groeitempo van die perlemoen kan bevoordeel (Erasmus e.a. 1997).
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Probiotika verbeter die gesondheid van die gasheer deur verskeie meganismes. Hierdie
meganismes sluit onder andere in: die kompetisie met patogeniese bakterieë, produksie van
voordelige chemiese verbindings, verbeterde immuniteit en antivirale aktiwiteit (Balcázar e.a.
2007; Cleveland e.a. 2001; Rengpipat e.a. 1998; Verschuere e.a. 2000).
1.1 Kompetisie met patogeniese bakterieë
Probiotiese bakterieë kan deur die produksie van antagonistiese komponente die kolonisering
van patogene verminder of selfs voorkom (Balcázar e.a. 2007; Verschuere e.a. 2000). Hierdie
antagonistiese komponente is chemiese verbindings wat inhiberend of selfs toksies is vir ander
mikrobes in die onmiddellike omgewing. Voorbeelde van hierdie verbindings sluit in sekondêre
metaboliete soos antibiotika en bakteriosiene (Cleveland e.a. 2001; Kümmerer, 2009).
Die produksie van antagonistiese komponente is nie die enigste manier waarop probiotiese
bakterieë met patogene kompeteer nie. Alternatiewe maniere sluit beter groei-eienskappe
soos ’n korter sloerfase en verdubbelingstyd in (Vine e.a. 2004). Probiotika kompeteer ook met
die patogene vir ’n aanhegtingsplek in die gasheer, sodat selle in die SVK kan verdeel en ook
antagonistiese verbindings produseer (Verschuere e.a. 2000). Kompetisie vir voedingstowwe
vind ook algemeen tussen patogene en probiotiese bakterieë plaas en speel ’n belangrike rol
in die mikrobiese samestelling van die SVK (Vine e.a. 2006).
Daar is reeds verskeie studies gedoen oor die inhiberende effek van verskillende probiotiese
bakterieë op akwatiese patogene (Austin e.a. 1995; Austin en Billaud 1990; Harzevili e.a.
1998; Rengpipat e.a. 1998; Ten Doeschate en Coyne 2008). Daar is voorheen bewys dat
Pseudomonas fluoescens (AH2) in staat is om ’n algemene forelpatogeen,Vibrio anguillarum,
te inhibeer en so ook die vissterftes te verlaag (Ten Doeschate en Coyne 2008). In ’n
soortgelyke studie is daar bewys dat ook Lactococcus lactis in staat is om die patogeen
Vibrio anguillarum te inhibeer (Harzevili e.a. 1998). Die probiotiese Bacillus S11 wat van swart
tiergarnale geïsoleer is, verlaag sterftes as gevolg van Vibrio harveyi in geïnfekteerde garnale
viervoudig (Rengpipat e.a. 1998). Ander probiotiese bakterieë sluit Planococcus in wat die
Atlantiese salmpatogeen Serratia liquefaciens inhibeer (Austin en Billaud 1990), asook Vibrio
alginolyticus, wat die groei van Aeromonas salmonicida, Vibrio anguillarum en V. ordalii kan
inhibeer (Austin e.a. 1995).
1.2 Produksie van voordelige chemiese verbindings
Probiotiese bakterieë produseer ’n verskeidenheid verbindings, insluitend ekstrasellulêre
ensieme, vitamiene en karotenoïede, wat voordelig vir die gasheer kan wees. Ensieme kan
die gasheer moontlik met die vertering van voedsel help (Wang 2007). Algemene ensieme wat
deur die bakterieë geproduseer word, sluit sellulase, protease, lipase en chitinase in (Harris
1993). Sommige probiotiese bakterieë kan ook vitamiene soos vitamien K (Poston 1964) en
B12 as sekondêre produkte produseer, wat voordele vir die gasheer kan inhou (Baya e.a.
1981; Croft e.a. 2005; Merchie e.a. 1997; Poston, 1964; Sugita e.a. 1991; Vine e.a. 2006).
Sommige bakterieë is in staat om karotenoïede as sekondêre metaboliete te produseer. Daar
bestaan meer as 600 karotenoïede wat in verskillende groepe ingedeel kan word. Twee van
die belangrikste groepe sluit in karoteen, wat die antioksidant β-karoteen bevat, en xantofiel,
wat die pigment en antioksidant astasantien bevat (Figuur 1) (Higuera-Ciapara e.a. 2006;
Martin e.a. 2008; Tapiero e.a. 2004). ’n Voorbeeld van waar bakterieë in staat is om ’n
karatenoïed as ’n sekondêre metaboliet te produseer, is die produksie van astasantien deur
sekere Paracoccus spesies (Bjerkeng e.a. 1999; Choubert e.a. 2009; Gomes e.a. 2002).
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Figuur 1. Vloeidiagram van die twee belangrikste karatenoïedgroepe, karoteen en
xantofiel (aangepas van Higuera-Ciapara e.a. 2006; Martin et al., 2008; Tapiero
et al., 2004)
1.3 Verbeterde immuniteit
Die vermoë van probiotiese bakterieë om die immuniteit van diere, mense en visse te verbeter,
is al baie bestudeer. Sommige verbindings wat deur probiotiese bakterieë geproduseer word,
stimuleer die gasheer se immuunstelsel (Verschuere e.a. 2000). Hierdie immuunstelselreaksies
kan onder andere fagositiese aktiwiteit en die produksie van lisosiem insluit. Fagositiese
aktiwiteit speel ’n belangrike rol in antibakteriële beskerming in die gasheer en dien as ’n vroeë
aktiveerder van die inflammatoriese reaksie nog voor die produksie van teenliggaampies
plaasvind. Voorbeelde van probiotiese bakterieë wat die vermoë het om die fagositiese selle
in die gasheer te aktiveer, is Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus en L. lactis (Nayak 2010;
Panigrahi e.a. 2004; Ringø 1999).
Lisosiem, ook ’n immuunstimuleerder, is ’n belangrike ensiem wat ’n groot rol speel in die
beskerming teen siektes in visse (Nayak 2010). Die ensiem hidroliseer N-asetielmuramiensuur
en N-asetielglukosamien, die boublokke van peptidoglikaan in die selwande van
bakterieë (Balcázar e.a. 2007). Daar is bevind dat die probiotiese spesiesCarnobacterium
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maltaromaticum, C. divergens en L. rhamnosus in staat was om die lisosiemaktiwiteit in
reënboogforel te verhoog (Kim en Austin 2006). In bruinforel het die probiotiese bakterieë
Lactococcus lactis en Leuconostoc mesenteroides ook ’n verhoging in die lisosiemvlakke
getoon (Balcázar e.a. 2007). Hierdie verhoogde lisosiemvlakke speel ’n belangrike rol in die
vis se beskerming teen bakteriese patogene (Grinde e.a. 1988).
1.4 Antivirale effekte
Virale siektes is ’n groot probleem in akwakultuur. Studies het bewys dat virusse deur
ekstrasellulêre agente van probiotiese bakterieë geïnaktiveer word, maar die meganismes
is nog onduidelik (Wang e.a. 2008). Bakteriespesies soos Vibrio sp., Pseudomonas sp. en
Aeromonas sp. wat vanuit ’n salmbroeiplaas geïsoleer is, het antivirale effekte teen die IHNV
(hematopoietiese nekrosevirus) getoon (Kamei e.a. 1988). Moraxella toon ook antivirale
effekte teen die poliovirus (Balcázar e.a. 2007). Stamme van Vibrio, geïsoleer vanuit
akwakultuurgarnale, het ook antivirale aktiwiteit teenoor die Oncorhynchus masou-virusse
IHNV en OMV getoon en dit is toegeskryf aan antivirale verbindings wat deur die bakterieë
geproduseer is (Direkbusarakom e.a. 1998).
1.5 Ontwikkeling van nuwe probiotikum
In die ontwikkeling van ’n nuwe probiotikum word ’n reeks stappe gevolg (Figuur 2). Eers
word potensiële bakterieë vanuit die omgewing waar die probiotikum toegedien gaan word,
geïsoleer. Die isolate word dan geïdentifiseer en in vitro-studies bepaal of die isolate enige
potensiaal het om as ’n probiotikum gebruik te kan word. Suksesvolle kandidate word dan deur
’n proef geëvalueer. Indien ’n isolaat ’n probiotiese effek op die akwakultuurspesies getoon
het, word daar bepaal of dit koste-effektief sal wees om die isolaat op groot skaal te produseer
(Verschuere e.a. 2000; Vine e.a. 2006).

Figuur 2. Stappe vir die isolering van nuwe probiotiese bakterieë. Van die isolering
van die bakterieë tot die bepaling van die koste-effektiwiteit vir grootskaalse
produksie (aangepas vanaf Verschuere e.a. 2000; Vine e.a. 2006)
Uit die literatuur is dit dus duidelik dat die akwakultuurbedryf toenemend uitbrei en ’n belangrike
rol speel in die voorsiening van proteïene vir baie mense regoor die wêreld. As gevolg van
siektes tydens akwakultuurtoestande en die nadelige effek wat die gebruik van antibiotika
inhou, raak die ontwikkeling en gebruik van probiotika al hoe belangriker. Die doel van hierdie
studie was die isolering en identifisering van bakterieë in die spysverteringsverteringskanaal
(SVK) van Suid-Afrikaanse perlemoen, Haliotis midae. Die isolate is oorweeg as potensiële
probiotikum vir ’n wyer reeks akwakultuurspesies, gebaseer op bestaande literatuur.
2. Metode
2.1 Voorbereiding van perlemoenmonster
Twee groepe van tien perlemoene elk is onderskeidelik op 9 Maart en 4 Mei 2010 vanaf die
Abagold-perlemoenplaas versamel. Die SVK van elke perlemoen is asepties verwyder. Elke
SVK is in ’n aparte steriele houertjie met 10 ml steriele fisiologiese soutoplossing (0,9% NaCl)
en suurgewaste glasballetjies (Sigma, Suid-Afrika) geplaas. Voordat die SVK’s in die steriele
houertjies geplaas is, is die fekale inhoud van elke kanaal versigtig verwyder (Figuur 3a-e).
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2.2 Kweek van enteriese bakterieë
Elke SVK is fyn gemaal deur dit vir 5–7 minute op ’n Vortex-2 Genie te meng (Figuur 3f). ’n
Verdunningsreeks van 10–4–10–7 is van elke SVK-monster voorberei. Die verdunnings, saam
met een onverdunde monster van elke SVK, is op drie verskillende mikrobiese groeimedia wat
voorberei is met gefiltreerde seewater, uitgeplaat. Die media wat gebruik is, sluit Triptoon Soja
agar (TSA), De Man, Rogosa en Sharpe agar (MRS) en Zobell agar in. Nadat al die monsters
uitgeplaat is, is die plate vir 3–7 dae by 20°C geïnkubeer. Verskillende bakteriekolonies
is ewekansig vanaf die plate gekies en uitgestreep sodat reinkulture verkry kon word. Die
reinkulture is in 100 nM CaCl2 en 15% gliserol by –80°C gestoor.
2.3 Keuse van stamme vir identifikasie
Gramkleuring, katalase- en oksidasetoetse is op die reinbakteriële kulture uitgevoer en isolate
is volgens fisiologiese eienskappe gegroepeer. Isolate verteenwoordigend van elke fisiologiese
groep is vir verdere identifikasie gekies gekies. Die totale genoom DNS van die geselekteerde
isolate is uitgehaal deur van die ZR Fungal/Bacterial DNA kitTM (Zymo Research Corp., VSA)
gebruik te maak. Die teenwoordigheid van die DNS is bevestig op ’n 1% agarose-gel wat
onder ultraviolet lig met etidiumbromied (EtBr) gekleur is. Daarna is die 16S ribosomale RNSgedeelte deur ’n polimerasekettingreaksie (PKR) geamplifiseer. Bakteriële spesifieke inleiers
(FORB 5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-’3 en REVB 5’-GGTTACCTTGTTACGACTT-’3) is
in ’n 20 µl-reaksie gebruik. Die PKR- kondisies het bestaan uit ’n aanvanklike denaturering
by 94°C vir 10 minute gevolg deur 36 siklusse van 30 sekondes elk by 94°C, 30 sekondes by
55°C en 1 minuut by 72°C. Die reaksie is voltooi deur ’n finale verlengingstap van 7 minute by
72°C, waarna die temperatuur verlaag is tot 4°C.
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Figuur 3. Aseptiese verwydering van die SVK van ’n perlemoen. a. Suid-Afrikaanse
perlemoen, Haliotis midae. b. en c. Verwydering van die perlemoenskulp om
toegang toe die ingewande te verkry. d. Ingewande van ’n perlemoen soos
van bo gesien. e. Elke SVK is in ’n aparte steriele houertjie geplaas. f. Fynmaal
van ’n SVK op ’n Vortex-2 Genie.
Nadat die produkte van die PKR-reaksie op ’n 1 % agarose-gel bevestig is, is die produkte
gesny deur gebruik te maak van die beperkingsensiem RsaI (Fermentas Life Science, Division
of Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, VSA). Die reaksiemengsel is saamgestel uit
10 µl van die PKR-produk, 18 µl nukleasevrye water, 2 µl 10x Buffer TangoTM (Fermentas Life
Science, Division of Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, VSA) en 1 µl RsaI en vir 8 ure by
37°C geïnkubeer. Die verteerde DNS is met behulp van ’n etidiumbromied (EtBr) bevattende
1,5% agarose-gel onder ultraviolet lig gevisualiseer. Die beperkingsensiemprofiele is gebruik
om kulture vir die bepaling van DNS-volgorde te kies.
2.4 Identifisering van geïsoleerde bakterieë
DNS-volgordes van die 16S rRNS-geen van geselekteerde kulture is op ’n genetiese
ontleder bepaal deur gebruik te maak van die BigDye® Terminator Kit (Applied Biosystems,
Kalifornië, VSA). Die reaksiemengsels het bestaan uit 1,5 µl BigDye, 1,5 µl ½ BigDye, 5 µl
nukleasevrye water, 1 µl PKR-produk en 1 µl voorganger (FORB of REVB). Vir elke isolaat
is daar twee reaksiemengsels opgestel, een wat die FORB-voorganger bevat en ’n ander
reaksie wat die REVB-voorganger bevat. Dit is gedoen sodat die DNS-volgordes van elke
isolaat in die vorentoe en teenoorgestelde rigtings bepaal word. DNS-volgordes wat so
verkry is, is vergelyk met verwante groepe wat vanaf die NCBI-databasis (National Center
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for Biotechnology Information) verkry is. Outomatiese belynings is uitgevoer deur gebruik te
maak van CLUSTAL_X (Thompson e.a. 1997). Filogenetiese verwantskappe is deur naasteby-boom-analiserings bepaal, deur PAUP* v4.0b10-sagteware te gebruik (Swofford 2002).
Steekproef-hersteekproef met vervangingswaardes is uitgedruk as persentasies van 1 000
herhalings.
3. Resultate en bespreking
3.1 Selektering van stamme vir verdere identifikasie
Eenhonderd-en-veertig reinkulture is vanuit die SVK van die perlemoen geïsoleer. Gebaseer
op die resultate wat deur Gramkleuring, katalase- en oksidasetoetse verkry is, is 29 kulture
vir verdere DNS-ekstraksies gekies (Tabel 1; Figuur 4). Na die suksesvolle isolering en PKRamplifisering van die genoom-DNS, is die DNS met die beperkingsensiemRsaI gesny om
verskillende snydingsprofiele te verkry (Figuur 5a). Gebaseer op die beperkingsfragmentlengteprofiele (Figuur 5b) is 10 verskillende stamme as verteenwoordigers vir die bepaling
van die DNS-volgorde gekies.
Tabel 1: Opsomming van die eienskappe van geïdentifiseerde bakteriële isolate
Identifikasie

Genbank- Isolaat- Gramnr.
nr.
kleuring
KJ861996 110b
Gram
negatief

Selmorfologie
Staafvormig

Katalasetoets
+

Vibrio
nigripulchritudo

KJ861997

610a

Gram
negatief

Staafvormig

+

+

Photobacterium
leiognathi

KJ861998

512a

Gram
negatief

Staafvormig

+

+

Paracoccus
marcusii

KJ861999

615

Gram
negatief

Kokkusvormig

+

+

Vibrio
cyclitrophicus

KJ862000

81a

Gram
negatief

Staafvormig

+

+

Vibrio
aestuarianus

KJ862001

812a

Gram
negatief

Staafvormig

+

+

Staphylococcus
carnosus

KJ862002

11a

Gram
positief

Kokkusvormig

+

-

Staphylococcus
equorum

KJ862003

910a

Gram
positief

Kokkusvormig

+

-

Staphylococcus
cohnii

KJ862004

13a

Gram
positief

Kokkusvormig

+

-

Corynebacterium KJ862005
variabile

22a

Gram
positief

Staafvormig

+

-

Vibrio
nigripulchritudo
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3.2 Identifisering van geïsoleerde bakterieë
Filogenetiese ontledings van die DNS-volgordes het getoon dat bakterieë wat geklassifiseer is,
tot vyf verskillende genera beperk was, insluitende Vibrio, Photobacterium, Corynebacterium,
Staphylococcus en Paracoccus. Vyf aparte filogenetiese ontledings is gedoen om hierdie
stamme korrek te identifiseer, aangesien hierdie stamme geneties ver verwyderd van
mekaar is.
Grampositiewe isolate wat geïdentifiseer is, vorm deel van die genera Corynebacterium en
Staphylococcus. Beide hierdie isolate toets positief vir katalase en negatief vir oksidase.

Figuur 4. 1,5% agarose-gel-foto van 16S rRNA PKR-produkte van bakteriële isolate
wat geselekteer is op grond van Gramkleuring, katalase- en oksidasetoetse.
’n HyperLadder I (Bioline) leer is gebruik en die gemiddelde grootte van die
bande wat verkry is, is 1 200bp
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b
Figuur 5. a. Agarose gel foto van die geamplifiseerde 16S ribosomale DNA wat gesny
is met RasI. b. Restriksie-fragment-lengte-profiele wat saamgestel is vanaf
agarose gel foto in figuur 3 a. Verskillende bandpatrone dui op moontlike
verskillende spesies. ’n HyperLadder I (Bioline) leer is gebruik om die relatiewe
groottes van die bande te bepaal.
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Corynebacterium variabile is niemotiele, staafvormige selle wat enkel, in pare of in groepe
kan voorkom (Collins 1987). ’n Verskeidenheid van Corynebacterium-spesies is al vanaf
kaasoppervlakke en ander suiwelprodukte, asook uit grondomgewings en plantmateriaal
geïsoleer (Gelsomino e.a. 2005). Alhoewel hierdie spesies nie patogenies is nie, is die
groep nie bekend vir enige probiotiese effekte nie en word dit dus nie as ’n potensiële
akwakultuurprobiotikum oorweeg nie.
Drie verskillende Staphylococcus-spesies is as S. carnosus, S. equorumen S. cohnii geïsoleer
en geïdentifiseer. Daar is nie baie navorsing oor Staphylococcus in akwakultuuromgewings
gedoen nie, maar hierdie genus is wel berug vir die bederf van voedsel. Indien
enterotoksienbesmette voedsel deur mense ingeneem word, veroorsaak dit gastro-enteritis.
Daar is ook bevind dat S. equorum in staat is om lugweginfeksies in persone met fibrose te
veroorsaak (Kajikazawa e.a. 2007). As gevolg van die patogenisiteit van hierdie genus word
hierdie groep nie as potensiële probiotiese bakterieë oorweeg nie.
Vibrio word algemeen in akwatiese en mariene omgewings gevind. Drie verskillende Vibriospesies is geïsoleer, naamlik V. aestuarianus, V. nigripulchritudo en V. cyclitrophicus. Hierdie
klein staafvormige selle is Gram-negatief en katalase- en oksidase-positief. Die meeste spesies
in hierdie genus het ’n polêre flagellum en is daarom motiel (Tison en Seidler, 1983). Vibriospesies word gesien as opportunistiese patogene (Labreuche e.a.2006) en siektes wat deur
hierdie genus versprei word, staan bekend as vibriosis en het al groot ekonomiese verliese
in akwakultuur tot gevolg gehad het (Goarant e.a. 2007). Twee van die Vibrio-spesies wat in
hierdie studie geïsoleer is, naamlik V. aestuarianus, V. nigripulchritudo,is bekend daarvoor dat
hulle siektes in die oester- en garnaalbedryf veroorsaak (Garnier e.a. 2008; Goarant e.a. 2007;
Labreuche e.a. 2006; Labreuche e.a. 2010; Tison en Seidler 1983). Dit is onbekend of hierdie
spesies siektes in perlemoen veroorsaak. Geen oordrag tussen Vibrio-spesies is bekend nie.
Virulente gene kan dus maklik tussen spesies oorgedra word (Lorenz en Wackernagel 1994)
en daarom word hierdie Vibrio-isolate nie oorweeg om as potensiële probiotiese bakterium
gebruik te word nie.
Naverwant aan Vibrio-spesies is die bioluminessente Photobacterium leiognathi, wat ook
vanuit die SVK van die perlemoen geïsoleer is. Hierdie Gram-negatiewe staafvormige
bakterieë is katalase- en oksidase-positief. Bioluminessente bakterieë in akwatiese
omgewings is bekend vir hul simbiotiese verwantskappe met sekere visspesies. Hierdie
bakterieë koloniseer die ligorgane van spesifieke visspesies en help so om prooi te lok deur
lig uit te straal (Ast e.a. 2007). Hierdie groep bakterieë kan ook help met die voorsiening
van suurstof en voedingstowwe vir die gasheer. Oortollige bioluminessente bakteriële selle
in hierdie ligorgane word deur die spysverteringskanaal tot die omgewing uitgewerp (Dunlap
e.a.2004). Sommige Photobacterium-spesies, soos Photobacterium leiognathi wat in hierdie
studie geïsoleer is, kan ook vrylewend wees en is dus nie van die gasheer afhanklik nie
(Zarubin e.a. 2012). Alhoewel hierdie bakterieë in die omgewing kan oorleef, is daar dikwels
nie genoeg nutriënte vir optimale groei van die selle nie. Hierdie selle bioluminesseer dan om
sodoende predatore soos soöplankton te lok. Nadat die selle deur die soöplankton geëet is,
begin die bakterieë om lig uit te straal en lok sodoende groter predatore. Deur hierdie proses
is die vrylewende bioluminessente selle in staat om die spysverteringskanaal van visse te
bereik, waar meer voedingstowwe teenwoordig is as in die omgewing. Die selle kan vinniger in
hierdie nutriëntryke omgewing vermeerder en word dan weer saam met die ontlasting na die
omgewing uitgeskei (Zarubin e.a. 2012). As gevolg van die vrylewende aard van P. leiognathi
word hierdie isolaat nie as ’n potensiële probiotiese bakterium oorweeg nie. Vir ’n bakterium
om ’n suksesvolle probiotikum te wees, is kolonisering van die SVK baie belangrik.
Laastens is isolaat 615 as ’n Paracoccus-spesie geïdentifiseer. Gebaseer op die filogenetiese
verwantskappe is hierdie isolaat baie naverwant aan drie astasantienproduserende bakterieë,
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naamlik Paracoccus marcusii, P. carotinifaciens en P. haeundaensis. As gevolg van die
naverwante 16S rDNA-gene van hierdie drie spesies kon daar nie deur die filogenetiese
ontledings duidelik onderskei word watter een van hierdie spesies die naaste aan die isolaat
verwant is nie, alhoewel dit die naaste verwant is aan P. marcusii. Daar word voorgestel dat
verdere identifikasie gedoen moet word om te verseker dat die isolaat wel geïdentifiseer kan
word as P. marcusii. Al drie hierdie astasantienproduserende spesies vorm oranje kolonies,
is Gram-negatief, niesporulerend en katalase- en oksidase-positief. As gevolg van die
produksie van astasantien hou al drie hierdie Paraoccus-spesies belowende gebruike vir die
akwakultuurbedryf in (Bjerkeng e.a. 1999; Choubert e.a. 2009; Gomes e.a. 2002).
Astasantien word as sekondêre metaboliet deur hierdie drie Paracoccus-spesies geproduseer.
Die rooi tot oranje karotenoïdpigment is ’n hoogs aktiewe antioksidant en as gevolg hiervan
hou dit belowende voordele vir die gasheer in (Gabaudan, 1996). Hierdie antioksidantaktiwiteit kan sekere belangrike biologiese funksies in die gasheer bevorder, soos ’n verhoogde
beskerming teen oksidatiewe stres en ’n verhoogde seksuele volwassenheid (Gabaudan
1996; Higuera-Ciapara e.a. 2006). Die produksie van die pigment deur hierdie bakterieë hou
ook die potensiaal in om as ’n pigmentbron gebruik te kan word. Astasantien word algemeen
gebruik as ’n pigment in die voer van sekere akwakultuurspesies, soos forel, salm en garnale
(Bjerkeng e.a. 1999; Choubert e.a. 2009; Gomes e.a. 2002). Hierdie waterlewende diere is
nie in staat om die pigment te produseer nie, en onder akwakultuurtoestande kom die diere
nie in aanraking met die natuurlike pigmente nie. Dit het tot gevolg dat die vleis vaalgrys bly
en dus nie vir die verbruiker aanvaarbaar is nie (Higuera-Ciapara e.a. 2006). Astasantien
wat by die voer gevoeg word, kan chemies of biologies gesintetiseer word. Beide hierdie
bestaande prosesse het verskeie voor-en nadele, maar een van die grootste nadele is dat al
twee prosesse redelik duur is (Ausich 1997; Bjerkeng e.a. 2007; Bowen e.a. 2002; Katsuyama
e.a. 1987). Astasantien wat deur Paracoccus-spesies geproduseer word, kan moontlik as ’n
goedkoper alternatief gebruik word as ’n pigmentbron vir sekere akwakultuurspesies. Verdere
studies is nodig om te bepaal of hierdie isolaat die potensiaal inhou om as probiotikum en
pigmentbron in akwakultuur gebruik te kan word.
4. Gevolgtrekking
Met die doel om bakterieë in die SVK van perlemoen te isoleer en identifiseer, is daar nege
verskillende spesies in hierdie studie geïdentifiseer. Een van hierdie spesies, Paracoccus
marcusii, toon potensiaal om as ’n probiotikum ontwikkel te kan word as gevolg van
astasantienproduksie. Hierdie isolaat het ook die verdere potensiaal om as ’n koste-effektiewe
pigmentbron in akwakultuur gebruik te word. Verdere in vitro- en in vivo-studies word benodig
om te bepaal of P. marcusii wel as ’n probiotikum en pigmentbron in akwakultuur gebruik
kan word.
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Erkenning
Ons bedank graag vir Abagold-perlemoenplaas (Hermanus, Suid-Afrika) vir die voorsiening
van die perlemoen.
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