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Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans
Holleman en Arnold van Wyk in Holmer
Johanssen se roman Gety
Stephanus Muller
Departement Musiek, Universiteit van Stellenbosch

Abstract
Music history and fiction: Hans Holleman and Arnold van Wyk in Holmer
Johanssen’s Novel Gety
In 1938 Unie-Volkspers Beperk in Cape Town published an Afrikaans novel by Holmer
Johanssen (pseudonym of the anthropologist Hans Holleman). The title of this literary
debut by Johanssen was Gety (“Tide”), a work overshadowed by his 1944 book Die
Onterfdes (“The Disinherited”), but still remembered as exemplary of the influence of the
Neue Sachlichkeit in Afrikaans. From a musicological perspective the novel is important
because of the way in which it connects the cultural life of Cape Town in the 1930s with
music. This article starts by considering examples and, by extension, modalities of the
intersection between fiction and music history. South African precedents are listed and
briefly discussed before the focus turns to Johanssen’s Gety in the second section of the
article. By combining a reading of Gety and primary documents from the Arnold van Wyk
collection in the J.S. Gericke Library at Stellenbosch University, this section links
characters and events in Gety with documented historical figures and events, thus
providing Johanssen’s novel with a previously unknown autobiographical and historical
context. Special attention is paid to Johanssen’s description of a string quartet
performance in Cape Town, and how this could relate to the youthful string quartets in
Arnold van Wyk’s juvenilia. The hypothesis is considered that Johanssen describes the first
performance of Van Wyk’s E minor String Quartet in his novel. In addition to connecting
this and other events in this novel with documents in the Van Wyk collection, the article
provides a systematic perspective on the development of Van Wyk’s interest in the string
quartet medium, contextualising his more mature string quartet writing found in the Five
Elegies for String Quartet (1941) and the First String Quartet (1946). A window of mimetic
truth is thus opened on the early compositional production of Arnold van Wyk and aspects
of his personal life. Following Paul Ricoeur’s theorisation of the connections between
historical time and fictive time in Time and Narrative, the last and third section of the
article poses the general question on the relationship between history and fiction in order
to speculate on how these two narrative traditions co-exist and are interwoven. The
possibility is considered that Gety, because of its fictional conceit, could provide an
alternative view of historical reality to that made possible by music historiography.

Opsomming
Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer
Johanssen se roman Gety
In 1938 publiseer Unie-Volkspers Beperk in Kaapstad ’n Afrikaanse roman deur Holmer
Johanssen (skuilnaam van die antropoloog Hans Holleman). Die titel van hierdie literêre
debuut deur Johanssen was Gety, ’n boek wat later oorskadu is deur sy Die Onterfdes
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(1944), maar wat vandag steeds onthou word as ’n voorbeeld van die invloed van die
Neue Sachlichkeit in Afrikaans. Uit ’n musiekwetenskaplike perspektief is die roman
belangrik weens die wyse waarop dit die kulturele lewe van Kaapstad in die 1930’s
musikaal inklee. Hierdie artikel begin deur voorbeelde en, meer algemeen, kategorieë van
oorvleueling tussen fiksie en musiekgeskiedenis te lys. Suid-Afrikaanse presedente word
kortliks toegelig voordat die tweede deel van die artikel fokus op Johanssen se Gety. Deur
lesings van Gety en primêre dokumente uit die Arnold van Wyk-versameling (J.S. Gericke
Biblioteek, Universiteit van Stellenbosch) met mekaar in verband te bring, word karakters
en gebeure in Gety in hierdie deel van die artikel aan gedokumenteerde historiese figure
en gebeure gekoppel. Hierdeur word Johanssen se roman voorsien van ’n outobiografiese
en historiese konteks wat voorheen nie bekend was nie. Die fokus in hierdie deel van die
artikel val in die besonder op Johanssen se beskrywing van ’n strykkwartet-uitvoering in
Kaapstad en hoe hierdie beskrywing sou kon skakel met die jeugwerke in Arnold van Wyk
se juvenilia. Die hipotese word oorweeg dat Johanssen in sy roman die eerste uitvoering
van Van Wyk se Strykkwartet in E mineur beskryf. Behalwe dat hierdie en ander gebeure
in die roman met dokumente in Van Wyk se nalatenskap in verband gebring word, verskaf
die artikel ’n sistematiese perspektief oor die ontwikkeling van Van Wyk se belangstelling
in die strykkwartetmedium. Dit kontekstualiseer die komponis se meer volwasse
kwartetkomposisies, nl. die Vyf Elegieë vir Strykkwartet (1941) en die Eerste Strykkwartet
(1946). ’n Venster van mimetiese waarheid word dus geopen op Arnold van Wyk se vroeë
komposisionele praktyk en op aspekte van sy persoonlike lewe. Die laaste en derde deel
van die artikel maak gebruik van Paul Ricoeur se teoretisering van die skakelings tussen
historiese en fiktiewe tyd in Time and Narrative om die algemene vraag oor die verhouding
van geskiedenis en fiksie aan die orde te stel. Die moontlikheid word oorweeg dat Gety as
fiksie ’n alternatiewe historiese realiteit kan teken as wat in musiekhistoriografie moontlik
is.

1. Komponiste in fiksie
Historiese komponiste kan op verskillende maniere ten tonele gevoer word in
fiksie. Soms dien hulle slegs as inspirasie vir karakterinkleding of ryk
verhaalgegewens in algeheel fiktiewe kontekste. Herr Klesmer in George Eliot se
Daniel Deronda toon byvoorbeeld ’n beduidende graad van ooreenstemming met
Franz Liszt.1 Die verhouding tussen die jong komponis Robert Frobischer en die
vermaarde Vyvyan Ayrs in die kultusroman van David Mitchell, Cloud Atlas, maak
gebruik van die historiese omstandighede van Frederick Delius se laaste jare,
waarin hy deur ’n talentvolle amanuensis bygestaan word. In Friedrich Huch se
roman Enzio is die jong Wilhelm Furtwängler die inspirasie vir die karakter van
Richard, terwyl die karakter Enzio ook ooreenkomste toon met die historiese
komponistefigure van Othmar Schoeck en Paul von Klenau. 2 Die beroemdste
voorbeeld in hierdie kategorie is waarskynlik dié van Thomas Mann, wat in ’n brief
aan die kunstenaar Wolfgang Born beken dat sy model vir die protagonis in Der
Tod in Venedig Gustav Mahler was. 3 Die huiwering waarmee die woord kategorie
gebruik word in hierdie konteks, word deur hierdie voorbeeld verklaar. Mann se
Gustav Aschenbach is ’n beroemde skrywer, nie ’n komponis nie, en die verhaal
van sy vervoering met die jong Poolse seun Tadzio en sy uiteindelike sterwe in
Venesië het met die historiese Mahler niks te doen nie. Die verband is die fisieke
beskrywing van Aschenbach, sy geskakeerde karakterisering en die beskrywing
van die tipe kunstenaar wat hy was. Dít is wat Mann by Mahler afkyk.
’n Tweede soort verskyning van komponiste in fiksie word gevind wanneer die
komponis deur naam of konteks identifiseerbaar verskyn in ’n histories-ingeligte
en/of chronologies-geografies verifieerbare konteks, maar een waarin óf die
innerlike en uiterlike handeling, óf die verhaal, of die plot of kombinasies daarvan
fiktief is. ’n Voorbeeld hier is Julian Barnes se kortverhaal “The Silence”, wat
handel oor ’n komponis wat sukkel om sy agtste simfonie te voltooi. Alhoewel
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Jean Sibelius nooit genoem word nie, het die publikasie van hierdie verhaal in
2001 in die boektydskrif Granta ’n foto van Sibelius daarby ingesluit. Die
historiese koppeling was dus duidelik. Die verhaal het later ook in die bundel The
Lemon Table verskyn, hierdie keer sonder die foto. Vir die ingeligte leser wat nie
van die eerste publikasie in Granta weet nie, sou die verhaal ’n meer subtiele,
dog steeds duidelike, koppeling met ’n identifiseerbare historiese komponis
beteken.
In die geval van Barnes se kortverhaal is Sibelius die hoofkarakter, maar hierdie
soort aanwending van historiese komponiste is ook moontlik vir kleurvolle
newekarakters. ’n Onlangse Suid-Afrikaanse voorbeeld is die verskyning van
Feruccio Busoni (as hy self) in Chris Walton se Sound Bites. Walton is minder
geïnteresseerd in Busoni as ’n karakter as in sy musiek-estetiese teorieë wat die
agtergrond vorm vir sy verhaal van veelvuldige grusame musikaal-gemotiveerde
moorde in die vroeë twintigste-eeuse Zürich.
’n Laaste kategorie van ontmoeting tussen historiese komponiste en fiksie –
verreweg die grootste – is te vinde in die genre van die lewensroman; ’n vrye,
fiktiewe hervertelling gebaseer op historiese gegewens en ingeklee deur die
narratiewe verbeelding sodat dit van die meer feitelike biografie onderskei word.
Waarskynlik die beroemdste voorbeeld is Eduard Mörike se Mozart auf der Reise
nach Prag, terwyl ’n mens ook Klaus Mann se kontroversiële behandeling van
Pjotr Iljitsh Tsjaikofksi se seksualiteit in Symphonie Pathétique hier sou kon
noem.
Die Duitse letterkunde wemel van voorbeelde van die musikale lewensroman. 4 In
dieselfde uitgawe van Granta waarin Barnes se “The Silence” gepubliseer is, was
daar ook ’n lang uittreksel uit ’n roman-in-wording van Janice Galloway, gebaseer
op die lewe van Clara Schumann. Die roman Clara, waarna weer in die laaste deel
van hierdie artikel verwys sal word, is in 2002 gepubliseer.
Die kategorie van die lewensroman het slegs twee Suid-Afrikaanse komponistevoorbeelde opgelewer (albei in Afrikaans): Karel Schoeman se Eroica (oor die
lewe van Ludwig van Beethoven) en Die Walskonings (oor die Weense Straussfamilie).
Ook in die ander twee kategorieë is voorbeelde van Suid-Afrikaanse fiksie met
musiekhistoriese biografiese koppelings skaars. Met die uitsondering van Chris
Walton se Sound Bites is al die ander Suid-Afrikaanse voorbeelde in Afrikaans.
In dieselfde kategorie as Walton se Busoni is Hennie Aucamp se Elsie Hall en
Clara Schumann in die kortverhaal “Madame Clara en die Wunderkind” wat in
2007 verskyn het in die bundel ’n Vreemdeling op deurtog. 5 Die verhaalgegewe is
ontleen aan ’n anekdote in Elsie Hall se outobiografie met die titel The Good Die
Young, waarvolgens dié jong Australiese pianis die laaste persoon sou wees om
vir Clara Schumann klavier te speel voordat Schumann daardie middag ’n
beroerte-aanval sou kry (en later beswyk) (Hall 1969:14). In ’n ander Aucampkortverhaal word die Suid-Afrikaanse komponis Rosa Nepgen en haar eggenoot
W.E.G. Louw herkenbaar opgevoer, maar, soos Barnes se Sibelius (ten minste in
The Lemon Table), word hulle nie direk geïdentifiseer nie (Aucamp 1973:7–12).
Die karakters in “Die Sous” was egter herkenbaar genoeg dat mevrou Louw
ernstig aanstoot geneem het oor die storie. 6
In die vroeg-gestorwe romansier Willem van der Berg se Reisigers na nêrens wat
in 1946 deur Nasionale Pers gepubliseer is, verskyn ’n belangrike karakter met
die naam George Winkler. Die boek begin met ’n musiekaand aan huis by George,
waartydens hy, in die woorde van die verteller, “… onder die moderne komponiste
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[gaan] invlieg”. Later lees ons dat daar in die “ruim voorkamer, met die
radiogram in die verste hoek” ongeveer twintig mense byeen is wat luister na
Debussy-liedere gesing deur Maggie Teyte. Die boek eindig wanneer George, na
’n uitvoering van Beethoven se Sewende Simfonie in die Kaapstadse stadsaal, tuis
’n hele paar glasies jenewer wegslaan voordat hy met ’n brandende sigaret in die
bed klim. Wanneer sy seun, Andries, die krete hoor en die vlamme om die ou
man doodslaan, is dit reeds te laat. In die ambulans buk die “verpleger” oor hom:
“’n Sieklike walm van jenewergeur en geskroeide hare slaan in sy gesig. ‘Die
goddelike Beethoven … die goddelike Beethoven,’ prewel Ou George aanhoudend”
(Van der Berg 1946:319).
Hoewel nóg Gerrit Dekker nóg John Kannemeyer in hul literatuurgeskiedenisse
daarvan melding maak, was dit Kannemeyer wat die huidige skrywer daarop
gewys het dat die karakter van George Winckler geskoei is op die historiese
musiekliefhebber, amateur-musiekkritikus en boheem van die Kaapse musieklewe
in die dertiger- tot sestigerjare, oom Charles (Charlie) Weich. Van der Berg se
karakterisering is, sover die huidige skrywer in onderhoude met onder andere
Stefans Grové en Sarie Lamprecht (albei voormalige loseerders van Charles
Weich) kon vasstel, histories akkuraat (uitgesluit natuurlik die melodramatiese
vlammedood op die maat van Beethoven se Sewende Simfonie). 7 Reisigers na
nêrens is dus ’n roman waarin ’n identifiseerbare historiese Suid-Afrikaanse figuur
van musikale belang die basiese karakterontwerp vir ’n fiktiewe karakter verskaf,
maar meer nog word die hele kulturele milieu en persoonlike rol van daardie
karakter in sy tyd in hierdie tydgenootlike roman herkenbaar gefiksionaliseer.

2. Hans Holleman, Arnold van Wyk en die Strykkwartet in E
mineur
Holmer Johanssen was die skuilnaam van Johan Frederik (Hans) Holleman, die
seun van prof. Frits D. Holleman, etnoloog en regsgeleerde wat vanaf 1939 tot
1957 in die Bantoereg en Naturelle-administrasie op Stellenbosch gedoseer het.
Hans Holleman is in 1915 in Toeloeng Agoeng in Kediri in Java gebore en is in
Nederlands-Indië en Amsterdam geskool (Dekker 1958:291 en Vermeulen 2001).
Vanaf 1935 tot 1938 was hy ingeskryf vir sy B.A.-graad by die Universiteit van
Stellenbosch, waar hy sy vriendskap met Van Wyk, vir wie hy vermoedelik reeds
in 1935 in Kaapstad ontmoet het, voortgesit het.8 Holleman word beskryf as ’n
juris, antropoloog en bellettris, en in die vroeë sestigerjare het hy ’n leerstoel in
die Sosiologie in Leiden aanvaar. 9
Holleman se drie groot akademiese monograwe is Shona Customary Law (1952),
African Interlude (1958) en Chief, Council and Commissioner (1969). Al drie
boeke verskyn onder sy regte naam. Sy nie-akademiese werk, wat vroeg reeds in
Die Stellenbosche Student en Die Huisgenoot verskyn, word egter gepubliseer
onder die skuilnaam Jacobus van der Blaeswindt. Vir sy twee romans (Gety van
1938 en Die Onterfdes van 1944) en een bundel Masjonalandsketse en
kortverhale (Die Swerftog van die Helena van 1963) gebruik hy die skuilnaam
Holmer Johanssen. Gety word soos volg deur Dekker beskryf:
Dit is ’n belydenisroman in ek-vorm, met sterk individualistiese trekke en
tog met die hunkering na menslike gemeenskap en met ’n gevoel van
deernis wat nie altyd vry van sentimentaliteit is nie. Ons kry hier sterker,
spontaner en oortuigender as in die in dieselfde jaar verskene Maskers van
Jonker die Nuwe Saaklikheid in styl en in lewensgevoel, met soms heel
geslaagde momente. (Dekker 1958: 291–2)
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Die fiksionalisering van Arnold van Wyk deur Johanssen in Gety is nie in die
literatuurgeskiedenisse van Afrikaans aangeteken nie. 10 Die huidige skrywer se
eerste kennismaking met hierdie roman was tydens ’n onderhoud met Guido
Perold, jeugvriend van Van Wyk, op 11 Desember 2001. Perold het op 10 Junie
1947 in die huwelik getree met Charlotte Baron, die dogter van Van Wyk se
Joodse weldoeners en vriende, Harry en Freda Baron. Tydens die onderhoud het
Johanssen se boek ter sprake gekom. Die Perolds het nie meer ’n kopie daarvan
besit nie, maar het wel Van Wyk se ontevredenheid oor die publikasie daarvan
onthou. In sy uitgebreide oor-sy-skrywerskap-in-Afrikaans-besinnende inleiding
tot Die swerftog van die Helena gee ook Holleman geen verwysing daarna nie.
Oor Gety skryf hy bloot dat dit ’n “Sturm-und-Drang ontboeseming” was, “te
voorbarig, want ek kan die ding nou nie meer lees nie – sy pretensie en
vermomde sentimentaliteit maak my kriewelrig” (Johanssen 1963:8). Die
waarskynlike rede waarom die Perolds die boek onthou het tydens hul onderhoud
met die huidige outeur, was Holleman se rol as ’n voetnoot tot Van Wyk se
naskoolse Stellenbosch-verblyf, waartydens Perold se vriendskap met Van Wyk
ook gevestig is. In die vier jaar nadat Holleman in Suid-Afrika aangekom het, en
voordat Van Wyk na Londen vertrek het vir verdere studie, het Holleman as violis
saam met Van Wyk en Perold, self ’n kranige jong tjellis, gemusiseer.

Figuur 1. Guido Perold, Arnold van Wyk, Hans Holleman: Stellenbosch c.
1936 (Dokumentasiesentrum, J.S. Gericke Biblioteek, Universiteit van
Stellenbosch)

Van Wyk het egter van Gety en sy karakterisering daarin geweet en moes
waarskynlik nog voor sy vertrek na Engeland in September 1938 ’n kopie te lese
gekry het, want in Junie 1939 skryf hy aan Charles Weich:
Ek dog Holmer vertoefte nog in Kaasland en nu hoord ik de onsterflike
novelis bent reeds op Afrikaansche bodem terug! – Ek is die hel in vir hom
oor “Gety” – en die vrot prent wat hy van my geteken het. Ek is nie so
seker dat ek hom nie vir laai bul kan soe nie … Het jy die boek gelees,
oom Charles? Ek kan nie eintlik oordeel nie, maar ek dink nie dis geslaagd
nie. In elk geval, ek gaan nie toelaat dat dit my “worry” nie – daar is nog
baie goed wat hy moet leer, ook omtrent homself. (Brief aan Charles
Weich, 16 Junie 1939)
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Dit is nie bekend wat Weich oor Gety gedink het nie, want ook hy word
gefiksionaliseer as ’n karakter genaamd Pollok wat as beskermheer optree vir die
jong komponis Edu van Niekerk. Dit is hierdie karakter wat op Arnold van Wyk
geskoei is, terwyl die eerstepersoonsverteller, Sarel, met die historiese skrywer
identifiseerbaar is. Pollok se bewondering vir Edu ken geen grense nie. In ’n
tipiese uitspraak verklaar hy: “Julle dink hy [Edu] is ’n gewone mens, maar
waaragtag ek sê vir jou hy het meer harsings en gevoel in sy pinkie as ons almal
tesaam” (Johanssen 1939:158). Die roman vermeld ook Edu se optredes by
musiekaande aan huis van Pollok, wat histories teruggevind kan word in die
Charles Weich-musiekaande wat ook Willem van der Berg fiksionaliseer in
Reisigers na nêrens. In een voorbeeld verklaar ’n karakter genaamd Elise: “Ek het
hom die eerste keer gehoor toe hy die Sondagaand voor Krismis daardie Chopin
Ballade gespeel het. Toe was ons hier by jou oom Pollok. Daardie aand sal ek
nooit vergeet nie” (Johanssen 1938:20). Dit is, terloops, bekend dat Van Wyk
reeds in 1934 die Ballade in G mineur op ’n konsert gespeel het. 11 ’n Langer
passasie, beskrywend van dieselfde soort geleentheid en hierdie keer in die
perspektief van die eerstepersoonsverteller, Sarel, lui soos volg:
’n Aand soos ander Sondagaande. Musiek en gesels oor musiek. Wyn op
tafel. Edu sal speel, nadat almal hom ’n tyd-lank gesmeek het. En ek het
my gelukkig gevoel. Ou Pollok was harteliker as ooit. Edu het hom ’n
tydlank met Janet besiggehou en ek het met Tini sit en gesels. ’n Paar
magtige akkoorde op die klavier laat ons na Edu kyk. Hy sit in die houding
waarin ek hom altyd herinner as ek na hom en sy musiek verlang. Rustig,
effens geboë kop en lang sekere hande oor die toetse. Die oë strak
omlaag, wyer oop as gewoonlik. Ou Pollok leun teen die wand, met ’n
uitdrukking van intense genot op sy goeiige gesig. (Johanssen 1938:52–3)
Gety bevat vermoedelik heelwat gefiksionaliseerde beskrywings van Van Wyk en
sy werkroetine en manier van praat. ’n Goeie voorbeeld is die volgende:
Ek kry Edu in sy kamer, waar hy besig is om sketse op musiekpapier uit te
werk. Hy kyk skaars op as ek inkom en vra my om hom vir ’n oomblik te
verskoon. Tot my verwondering voel ek g’n spoor van verontagsaming nie
en ek gaan sit op die bed. So bekyk ek hom. Hy lyk sleg, blou kringe
onder sy oë en sy hand senuweeagtig deur sy hare as hy met sy pen op
die papier krap. Half eerbiedig voel ek my. Hier is ’n skeppingssfeer. [sic]
Dan sien ek die twyfel in sy oë en opeens voel ek jammer vir hom. Ook by
hom kan die lewe nie gelykmatig verbygaan nie. Hy kyk op. “Dit sal weer
vrot word” en ek troos hom. “Jy kan dit nie objektief beskou nie.” Dan
werk hy weer en ek probeer my gevoelens te defineer (sic). Om beurte
kom hulle op. Simpatie, bewondering. (Johanssen 1939:43–4).
Histories herkenbaar is Van Wyk se praktyk om musikale sketse te maak, sowel
as sy twyfel en pessimisme. Dit is moontlik dat Van Wyk se ongelukkigheid oor
Gety herlei kan word na wat lyk en voel na ’n redelik akkuraat waargenome
beskrywing van ’n soort intieme sfeer wat hy nie met die destydse Afrikaanslesende publiek wou deel nie.
Maar Gety is nog lank nie ’n “vrot prent” nie, om Van Wyk se woorde te gebruik.
Dit is waarskynlik dat daardie oordeel meer te doen gehad het met Johanssen se
beskrywing van Van Wyk se werksituasie en die spannings en misverstande wat
daaromheen ontstaan het. Vroeg in die boek is daar ’n fiktiewe verwysing na wat
histories vermoedelik Van Wyk se onsuksesvolle periode van diens was as klerk
by Ou Mutual in Kaapstad. Die eerstepersoonsverteller in Gety, Sarel, sit by sy
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tafel en skryf ’n brief aan Edu om in te stem om hom met die uitvoering van sy
kwartet behulpsaam te wees. Hy dink terug:
’n Paar jaar gelede, toe hy skaars ’n stuk droë brood verdien het, was ek
deur ’n toeval in staat gewees om hom te help. ’n Veelbelowende jong
musikant, komponis met talent wat die geleentheid moes kry om te
ontwikkel. Na ’n paar vergeefse pogings het ek toe die geluk gehad om die
regte man in hande (sic) te kry en Edu se toekoms het rooskleurig gelyk.
As jy nie vergeet om die kwartet aan my op te dra nie. Misplaasde
sentiment, preek ek maar ek mis die krag van oortuiging. My rol ten
opsigte van hom was uitgespeel. Ag, baie gou al. “Der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.” … Ek verag hom, sy persoon,
die manier waarop hy vir my in my ydelheid gekwes het. Maar sy talent,
sy komposisies, is noodsaaklike aanvullings in die leemtes van my eie
lewe. En dus skryf ek, “ek staan tot jou diens …” ’n Pynlike waarheid, die
ydele wens om te deel in ’n moontlike publieke sukses miskien, en ek lek
die koevert toe. (Johanssen 1938:14)
Ons lees ook van Edu se probleme by die werk en Pollok se uitbarstings daaroor
later in die boek: “Die mense weet waaragtig nie dat ’n kunstenaar g’n gewone
mens is nie. Dat hulle nie kan verstaan dat so ’n seun ander goed in sy kop het as
dooie vertalings of briewe!” (Johanssen 1938:117–8). 12 Op dieselfde bladsy word
ons ingelig oor Sarel se begeerte om Edu te help:
En ek het hom gehelp, want ek het geglo in hom. Nie alleen geglo nie,
maar sy talent het lewensgroot en vol-lewend voor my gestaan. Daarna –
het dit seer gemaak. Dit het my bedruk en klein laat voel. Veral omdat dit
my uitgesluit het. My, my liefde, my verlange om te deel.
Sarel druk egter deur en gaan praat met Edu se werkgewer om hom te probeer
oorreed om sy vriend vir nog ’n maand aan te stel sodat hy nie die twintig pond
inkomste verbeur nie. Die werkgewer se besware oor Edu is “werkdissipline en
gebrek aan respek teenoor [sy] superieure” (Johanssen 1938:120). Sarel neem
egter self die verantwoordelikheid op hom om toe te sien dat Edu se gedrag
verbeter, en die werkgewer willig in om hom nog ’n kans te gee. Wanneer Sarel
die nuus aan Edu oordra, kan die komponis net oor en oor sê: “As jy my net kan
vertel wat ek verkeerd gedoen het” (Johanssen 1938:124).
Historiese gegewens bevestig hierdie verhaal in die breë, hoewel Holleman se rol
daarin nêrens in die historiese dokumente geverifieer kon word nie. Van Wyk het
in 1935 as ’n junior klerk in die Eise-afdeling by Ou Mutual begin werk teen ’n
salaris van 100 pond per jaar (dus heelwat minder as die betaling wat in Gety
genoem word). 13 In hierdie tyd woon hy in Coronation Avenue in Tamboerskloof.
Na sy ontslag by Ou Mutual beskryf hy sy werkplek aan Freda Baron as “Hades on
earth”. Ons lees in die korrespondensie met Freda Baron dat sy kollegas hom
spottend eers Tjekofski en daarna Mendie, en nog later Yehudi noem (brief aan
Freda Baron, 2 Mei 1935). Ons vind ook dat hy sy ontslag by Ou Mutual toeskryf
daaraan dat hy nie “temperamenteel geskik” is vir sy werk nie (brief aan Freda
Baron, 18 Februarie 1936).
Benewens Van Wyk se werksituasie tussen 1935 en 1936 betree Holleman se
roman ook die terrein van Edu se verhoudingslewe. Daar is sprake van ’n
liefdesintrige tussen die karakters van Sarel, Edu en Janet wat, tesame met die
spanning tussen Sarel en Edu oor laasgenoemde se werksituasie, uitloop op ’n
twis, ’n oorveeg en vervreemding tussen Sarel en Edu. ’n Verduideliking daarvan
lees ons in die woorde van Sarel wanneer hy Edu in ’n kafee raakloop:
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Edu, hoe ek daartoe gekom het, om daardie ding te doen, weet ek nie
meer nie, maar ek was halfsiek van onrus en die hemel weet, dit was die
enigste ding waaraan ek nog kon dink. Ek verstaan dit self nie maar ek
weet net dit was ’n noodmaatreël om myself te red. Kan jy nie probeer om
te vergeet as ek jou die versekering gee dat ek nie meer sal probeer om
jou vryheid te bind deur iets vir jou te doen nie? Ek weet dit klink snaaks,
maar dis glo die oorsaak van alle moeilikhede. Dat ek te ver gegaan het
toe ek my in jou sake gemeng het. Maar ek wou jou gehelp het, en toe het
ek die grens nie meer geweet nie. (Johanssen 1938:210)
Ook van hierdie intrige in Gety vind ons historiese spore in Van Wyk se
korrespondensie met Freda Baron in hierdie tyd:
The business with Lena (her name is Burger by the way) is serious
enough. 14 It is so serious that it has brought about a chasm between Hans
and me that will require a lot of overtures and peace conferences to bridge
it. The fact is that Hans considered his friendship with me sufficient
justification to meddle in my intimate affairs. Lena also is a friend of his,
and this coupled with a natural flair for being the mediator prompted him
to give me advice in the matter; advice which was, I have no doubt, well
meant. But I told him that I would stomach no interference from outside
parties in matters of this kind … There were heated words on both sides,
on his more so than mine. He did not see me for some time afterwards.
One day, however, he met me in the street and we played Sonatas and
Trios with Guido. No word was spoken about the subject which both of us
knew weighed heavily on each other's mind. Since then, I have seen
nothing of it. We are billed to play the César Franck Sonata in Cape Town
on the 15th of November, and I am wondering what is going to happen. I
am not angry with Hans but at the same time I must insist on some right
to handle some of my affairs personally. Hans has been making himself
objectionable in this way to more than one person … Hans is forever going
about with the idea that he has for all time found a solution to each and
every problem and that the only thing remaining to be done is the
application of the fine scheme he has evolved … (Brief aan Freda Baron,
17 September 1936)
Histories blyk die groot rede vir vervreemding tussen Van Wyk en Holleman
laasgenoemde se inmenging in Van Wyk se verhoudingslewe te wees. In Gety is
hierdie aspek sekondêr tot die komponis-karakter se verwyt dat sy vriend met sy
werkgewer gaan praat het om nie sy diens te beëindig nie en daarna hierdie
intervensie aan ander gemeenskaplike vriende bekend gemaak het.
Benewens gefiksionaliseerde beskrywings van Charles Weich en sy musiekaande,
van Van Wyk se werksomstandighede en verhoudingslewe, vind die leser ook in
Gety melding van ’n kwartet wat vir die eerste keer in Kaapstad aan huis van
Pollok probeer word. Die passasie lui soos volg:
’n Bittere teleurstelling die Sondagoggend. Of daar iets aan die spelers
makeer het, of dat daar ander foute was, maar die kwartet het leweloos
geklink. Ons het gesoek en oor en oor probeer, maar nieteenstaande die
temas sterk was, het daar geen eenheid gekom nie. Ten slotte het ons
opgehou. Edu met ’n senuweeagtige hand deur sy hare en ’n moeë
verslaenheid op sy gesig. Ou Pollok met woorde van troos en ’n hartlike
wenk na die drank op tafel. Ag, ons het almal met woorde kom aandra om
ons eie teleurstelling op te los. Janet het by Edu kom sit, maar hy het hom
verskoon, met Pollok die parte gaan bestudeer. ’n Skrynende gevoel van
medelye in my toe sy hom met ’n hulpelose skouerophaling agternastaar.
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En die gevoel besiel my nog wanneer ek haar huis toe bring. (Johanssen
1938:89–90).
Daar is min in Johanssen se beskrywing wat ’n mens in staat stel om hierdie
kwartet te identifiseer. Gety is in 1938 gepubliseer, en die gebeure in Van Wyk se
verhoudingslewe en werkslewe wat gefiksionaliseer word (die verhouding met
Lena Burger, die ontslag by Ou Mutual, die twis met Hans Holleman), kan met
redelike sekerheid deur middel van korrespondensie en ander getuienis histories
in 1936 geplaas word. Die leidrade van ’n “probeerslag” in Kaapstad waarin
Holleman ’n rol gespeel het, ’n uitvoering wat as “ongeslaagd” verduidelik kan
word, en selfs die gedagte van “sterk temas” is egter tog terug te vind in ’n brief
van 29 Augustus 1936 wat Arnold van Wyk aan Freda Baron skryf:
I have finished my funny Quartet. Last week-end Guido and Hans went to
Town with me to have it played … Let me say at once that I was never so
deeply affected by the performance of anything I have as yet written as by
this work of mine in the most beautiful of all mediums. With the first few
bars, I was stunned by the beauty and the helplessness of the whole
thing. I could but totter weakly to a table for support while I feebly beat
time to keep the players together. Really some parts are so exquisitely
beautiful that I cannot believe that I have written the music myself. Do
not judge its merits or deficiencies until you have heard it on the right
énsémble (sic). Even then you might not understand. If you could, you
would realize – more accurately than I can ever teach you by using mere
words – what I have experienced in the last few months. You would also
understand my attitude of the last month; you would know why I was
dead for months on end, going through life in a dazed fashion, doing
everything mechanically and regarding everything as unreal. The Quartet
is remarkably original. It opens with an Adagio movement, on the low
notes of the cello. The time changes – 4/4, 5/4, 2/4, 3/4. Then there is a
Scherzo (3/4) which goes swingingly for a time only to be interrupted by a
passionate Trio in 2/4, at a much slower tempo. The third movement
starts peacefully enough (2/4) but is soon interrupted by ruthless chords
on second fiddle, viola & cello, while the 1st violin sings a doleful song
above. The music rises to a terrible climax and then to a slow Largo (7/8,
8/8) played by muted 1st & 2nd violins, viola, with an unmuted cello
sounding an incessant E. It is the best thing I have done so far.
Hierdie beskrywing is spesifiek genoeg dat ’n mens die Kwartet in E mineur uit
Van Wyk se jeugjare daarin kan herken. Maar is dit dieselfde kwartet wat in Gety
gehoor word? Teen die einde van die boek is Edu van Niekerk immers reeds besig
om ’n nuwe kwartet te skryf, en inderdaad het die huidige skrywer se ordening en
katalogisering van die Van Wyk-juvenilia, benewens die Kwartet in E mineur,
heelwat kwartetmusiek aan die lig gebring. 15
Van Wyk se eerste poging tot ’n klein ensemblewerk is ’n onvoltooide Trio in F
mineur, waarvan die 43 mate gedateer is 22 Desember 1930, De Rust. Dit is nie
verrassend nie dat die klavier ’n oorheersende rol speel in hierdie fragment. Dit is
ook die geval in ’n klavierkwintet, waarvan die eerste beweging Van Wyk ’n
reduksie vir twee klaviere op 29 November 1931 in sy koshuis op Stellenbosch,
Industria voltooi. By een van die probeerslae vir hierdie kwintet skryf die
vyftienjarige komponis: “The piano plays too much (sic) solo parts in the Quintet.
One might almost say that the Quintet is an absurd piano concerto with string
quartet accompaniment.” 16 In Oktober 1932 voltooi Van Wyk ’n drie-bewegingvioolsonate in G mineur en iewers in 1932 probeer hy ’n Trio in C majeur skryf.
Die eerste beweging word na 228 mate laat vaar. In sy matriekjaar, 1933, volg
nog drie Trio’s: een in G mineur, waarvan drie bewegings in Maart voltooi word,
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en een in E-mol majeur, waarvan slegs die eerste beweging (Lento espressivo) op
11 Mei voltooi word. Van ’n derde Trio in G mineur word ook slegs die eerste
beweging (Allegro assai vivace e con brio – resoluto) op 26 Augustus op
Stellenbosch voltooi. Dit is moontlik ’n beweging vir die Trio wat in Maart begin is,
hoewel daar geen tematiese of ander geskrewe aanduidings in die manuskripboek
is om dit te bevestig nie. Iewers in 1933 begin Van Wyk nog ’n Klavierkwintet
(hierdie keer in E mineur) wat na 134 mate gestaak word.
In November 1933 (Van Wyk se matriekjaar), probeer die jong komponis vir die
eerste keer om ’n strykkwartet te skryf. Die kwartet is in C majeur en twee
bewegings word teen November 1933 voltooi. Dit is opvallend dat Van Wyk so
lank met die strykersmedium geëksperimenteer het voordat hy dit gewaag het
om die klavier as kruk weg te laat. Dit is ’n soort versigtigheid (’n mens sou selfs
die woord integriteit kon gebruik) wat ook terugskouend die ontstaan van die
eerste volwasse Londen-komposisie, die Vyf Elegieë vir strykkwartet (1941),
kontekstualiseer. Ek meen dat dit ’n nuwe insig is dat hierdie werk, wat destyds
so ’n groot indruk op Howard Ferguson gemaak het en wat Van Wyk aan die
Londense musiekwêreld van daardie tyd bekendgestel het, voorafgegaan is deur
verskeie eksperimente in die medium. Die Elegieë en die merkwaardige
Strykkwartet van 1946 kan dus met hierdie voorgeskiedenis gehoor word as die
kulminasie van Van Wyk se belangstelling in die strykkwartetmedium, eerder as
die eerste verkenningstreë waarvan die potensiaal nooit verder ontwikkel is nie.
’n Analise van hierdie jeugdige voorstudies vir die twee volwasse kwartette en
hoe dit ontwikkel het tot die toonspraak van die Vyf Elegieë sal ’n belangrike
bydrae lewer tot ’n begrip van Van Wyk se stylontwikkeling.
Die volgende strykkwartet word reeds tydens die Desembervakansie in De Rust
aangepak. Dit is in E mineur en word deur Van Wyk Second String Quartet
genoem. Die eerste deel, direk in ink gekomponeer en genoem Assai sostenuto,
word na 264 mate gestaak. Die tweede deel, ’n Allegro molto van 211 mate, word
op 12 Januarie 1934 voltooi. In Maart van daardie jaar voltooi Van Wyk die eerste
beweging van ’n Trio in D mineur. Die tweede beweging, ’n Romanza, Lento
molto espressivo, word na 48 mate gestaak. Op 9 Februarie 1935 word die eerste
beweging van ’n Trio in G mineur op Van Rhynsdorp voltooi. Dit is ’n lang
beweging van 508 mate. Die derde en vierde dele bly onvoltooid, die derde na ’n
wesenlike poging van 241 mate.
In April 1935 berei Van Wyk ’n portefeulje komposisies voor as toelatingsvereiste
tot die Curtis Institute in Philadelphia. Dit sluit in ’n lang klavierwerk met die titel
Variasies op ’n tema van Beethoven (tema en 15 variasies) en dan ’n
klavierkwintet in F-kruis mineur. Op 2 Mei 1935 skryf Van Wyk aan Freda Baron
oor hierdie werk:
I am sorry that I have not written for such a long time but I have been
busy preparing my compositions to send to the Curtis Institute. Apart from
having to copy a good deal of music which at the best is a nerve-racking
business, I had to write another piece, a string quartet in F sharp Minor
with an impossibly difficult cello part. The whole quartet (3 mots.) was
written in the space of one week and “did me in”.
In ’n brief van 11 Junie 1935 aan Freda Baron meld Van Wyk dat hy die kwartet
wat in hierdie brief genoem word, as ’n kwintet herskryf het. Die klavier kom dus
weer tot die redding van hierdie "Derde Strykkwartet" wat uiteindelik die enkele
voltooide beweging van die Klavierkwintet in F-kruis mineur word. ’n
Kwartetweergawe van ’n voltooide tweede beweging van hierdie werk, Lento
molto espressivo, het behoue gebly en oorleef dus as enigste beweging van die
Derde Strykkwartet in F-kruis mineur.

10
10
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(1) – Augustus 2008

Die uiteindelike Vierde Skrykkwartet, en die eerste wat deur Van Wyk voltooi
word as ’n werk, is die Strykkwartet in E mineur (sien Figuur 2). Hy voltooi die
eerste beweging op Saterdagaand 2 Mei 1936 nadat hy ’n konsert van die pianis
Benno Moiseiwitsch in Kaapstad bygewoon het. Die tweede deel word ’n week
later op 8 Mei voltooi en voorsien van die soort nota wat later tipies in Van Wyk
se dagboeke te lese is: “Gisteraand het Moiseiwitsch die Rachmaninoff ‘Rapsodie’
en die Tchaikovksy Concerto saam met die orkes gespeel en vandag het ek my
hare laat sny”. 17 Die derde beweging besorg hom die meeste moeite. ’n Voltooide
weergawe wat van die finale outograaf verskil, word in ’n latere manuskripboek
aangetref. Die laaste 22 mate word op ongewone manier (vir hierdie tyd) in
potlood geskryf en die inskripsie aan die einde van die beweging lui: “Bellville, 22
Augustus 1936, 5:20 nm, in die trein tussen luidrugtige hotnots.” Die brief aan
Freda Baron oor die eerste uitvoering van die kwartet met onder andere Guido
Perold en Hans Holleman is sewe dae later geskryf, wat beteken dat die eerste
proeflopie van die kwartet wat reeds daardie naweek van 22 Augustus
plaasgevind het, waarskynlik nie die derde deel ingesluit het nie.

Figuur 2. Eerste bladsy van die outograafkopie van die Strykkwartet in
E mineur (Dokumentasiesentrum, J.S. Gericke Biblioteek, Universiteit
van Stellenbosch)

11
11
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(1) – Augustus 2008

Dit is interessant dat Van Wyk, voordat hy in Mei 1936 die eerste twee dele van
die E mineur-kwartet in betreklik kort sessies geskryf het, eers besig was met ’n
ander kwartet. Hy skryf op 9 Maart 1936 in ’n brief aan Freda Baron: “The
Quartet is going finely, I am glad to say. It is in D Minor, like the Schubert 'Death
and the Maiden'. Hierdie Vyfde Strykkwartet word uiteindelik in Maart 1937 as ’n
tweebewegingwerk voltooi.
Dit is voorts interessant dat daar in Gety, teen die einde van die boek, ’n gesprek
tussen Sarel en Edu plaasvind waartydens laasgenoemde sê dat hy besig is met
’n nuwe kwartet (Johanssen 1938:208). Indien die aanname korrek is dat die
sogenaamde Vierde Strykkwartet in E mineur die een is waarvan in Johanssen se
boek geskryf word, sou ook hierdie gesprek verby die gefiksionaliseerde dialoog
kon heenwys na die Vyfde Strykkwartet in D mineur. Hierdie kwartet was die
laaste jeugdige eksperiment voor die Vyf Elegieë vir Strykkwartet wat in 1941 in
Londen voltooi sou word. Dat Van Wyk hierdie eerste pogings (kyk die
opsomming by Tabel 1) nie as volwaardige werke geag het nie (uitgesonderd
natuurlik die Elegieë, wat nie deur die komponis formeel as ’n strykkwartet
benoem is nie), blyk daaruit dat hy sy strykkwartet van 1946 sy “eerste” genoem
het. Sketse bestaan vir ’n Tweede Strykkwartet wat 1948 gedateer is, maar dit
was ’n gedagte wat net in enkele mate uitgewerk is.
Tabel 1. Opsomming van strykkwartette in Arnold van Wyk se juvenilia
Nr.
1.

Toonsoort
C majeur

2.

E mineur

3.

F-kruis
mineur

4.
5.

E mineur
D mineur

Beweging
Eerste twee bewegings voltooid; derde beweging (54 mate)
onvoltooid
Eerste beweging (264 mate), onvoltooid; tweede beweging
voltooid
Eerste beweging (26 mate), onvoltooid – word die enigste
beweging van die Klavierkwintet in F-kruis mineur; tweede
beweging voltooid
Drie bewegings voltooid
Twee bewegings voltooid

Datum
1933
1934
1935
1936
1936–7

3. Musiekgeskiedenis in fiksie
In Gety vind die leser historiese karakters wat gefiksionaliseer is – al is hulle
duidelik herkenbaar – en ’n fiktiewe situasie-gegewe wat aantoonbaar
ooreenstem met historiese gegewens. Miskien meer metodies kan daar verwys
word na vier soorte “tekens” in Gety wat in dubbele verwysing staan tot die
fiktiewe tyd van die roman, en wat ’n mens sou kon noem “kosmiese” of
“objektiewe” tyd. Hierdie tekens behels die sosiale wêreld van die roman
(Kaapstad, die musiekaande in Tamboerskloof); tekens van lewens (die
gefiksionaliseerde karakters van Arnold van Wyk, Hans Holleman, Charles Weich,
ens.); tekens van sensuele indrukke (reaksies op musiek, emosionele interaksies
tussen karakters) en tekens van kuns (Van Wyk se kwartetmusiek). 18
In watter mate die historikus iets van die verlede kan verstaan of aflei uit fiksie is
die sentrale probleem wat hier aan die orde gestel word. ’n Positivistiese
benadering sou moontlik argumenteer dat die vraag onproduktief is, aangesien
historiese gegewens wat in die milieu van fiksie bestaan (geen ongewone toedrag
van sake in romans nie, ook in romans wat nie as historiese romans beskryf kan
word nie), van hul historiese kwaliteite – bewyslewering, argumentvoering,
kontekstualisering – ontneem word en dus hul status as historiese feite verbeur.
Selfs minder-histories-spesifieke vrae oor die algemene betekenis of funksie van
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musiek in fiksie, soos dié wat geopper word deur George Schoolfield in The Figure
of the Musician in German Literature (1956), leen hulle nie tot eenvoudige
gevolgtrekkings nie, sodat ’n blote katalogisering van voorbeelde uit die literatuur
dikwels die enigste resultaat van die navorsingsvraag is. 19
Indringende akademiese navrae oor die verhouding tussen fiksie en geskiedenis
in die gestalte van terugskouende teoretisering van historiese tekste uit die
negentiende eeu is waarskynlik minder produktief as wanneer navorsing die vorm
aanneem van skeppende intertekstuele werk wat meer kenmerkend is van die
tweede helfte van die twintigste eeu. Dat sodanige skeppende werk op sy beurt
weer akademiese ondersoek in die hand sal werk, is nie verbasend nie. Julia
Novak se studie Rewriting Clara Schumann: Intertextuality and Intermediality in
Janice Galloway’s Clara (2004) is slegs denkbaar ten opsigte van ’n
skrywerspraktyk wat bewustelik (intertekstueel) put uit historiese werk en
intellektueel en kreatief ingestem is op die skeppende geleenthede wat ontstaan
wanneer twee uitdrukkingsmedia (taal en musiek in hierdie geval) mekaar in ’n
ideologie van postmodernisties-bevryde grensloosheid ontmoet.
Wat Gety betref, moet die historikus egter heelwat minder ambisieus wees. Die
roman maak gebruik van ’n realistiese gegewe, is nie bewustelik intertekstueel
nie, probeer op geen stadium die belangrike aspek van musiek tematies,
emosioneel of struktureel aanwend nie en misluk grootliks as roman juis omdat
die karakters nooit as karakters oortuig nie (en historiese skadufigure in die
narrasie van die belydenisroman bly). Ten spyte hiervan ontstaan die vraag of dit
nie moontlik is om op minder formele vlak tóg uit hierdie fiksie die teneur van
verhoudings, die modaliteit van ’n bepaalde narcissisme, die polsing van ’n tyd se
intellektualiteit en morele riglyne te kan peil nie. In Gety is die verhouding tussen
Sarel en Edu byvoorbeeld ’n belangrike karakterbeeldende aspek. Histories was
die verhouding tussen Holleman en Van Wyk ’n relatief onbelangrike een waaroor
min bekend is, wat dit moontlik juis daarom belangrik maak as ’n geval van ’n
verhouding tussen Van Wyk en een van die newefigure in sy lewe as jong man.
Dit is amper onafwendbaar dat die historikus geïnteresseerd sou wees daarin om
te weet of die fiktiewe verhouding in Gety nie op allerlei versigtige en
gekwalifiseerde wyses historiese “feite” inklee en verlewendig nie. In Gety word
die leser ook bewus gemaak van die mate van respek wat Edu afdwing op mense
soos Pollok en sy eie tydgenote, terwyl die omstandighede en emosies wat
verband hou met Edu se ontslag by sy werk ’n baie helder prent teken van ’n
soort artistieke wêreldvreemdheid by die komponis. Die leser word onder die
indruk gebring van ’n artistieke persoonlikheid wat nie “normale” grense
eerbiedig het nie en nie goed in gestruktureerde werkomgewings funksioneer nie.
Die gedagte word geplant dat Edu iets heel besonders was in sy vriendekring en
dat daar by hom ’n onverskilligheid was ten opsigte van vriendskappe, ’n
selfgesentreerdheid wat sy vriende soos Sarel frustreer het en wat vernietigend
geartikuleer word in die aanhaling “Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der
Mohr kan gehen” (Johanssen 1938:14). 20
Die vraag wat hier gestel word, is of hierdie gegewens op ’n manier histories
produktief gemaak sou kon word. Gety verskaf ook ’n fiktiewe konteks vir die
komponis Edu se seksueleverhoudingslewe. Daar is ’n ambigue verhouding met ’n
vrou wat van hom hou en vir wie hy nie duidelik laat verstaan dat hy nie in ’n
verhouding geïnteresseerd is nie. In hierdie verhouding, maar ook in die
gespanne verhouding tussen Sarel en Edu, is daar iets van die onskuld, naïwiteit
en komplekse verkenning van seksualiteit wat moontlik die enigste gemedieerde
venster bied op hierdie aspek van die lewe van die jong Arnold van Wyk.
Dit is duidelik dat die soort aanname waarna in laasgenoemde sin verwys word,
slegs gemaak kan word weens die koppelings wat in die voorafgaande afdeling

13
13
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(1) – Augustus 2008
gemaak is tussen dokumente in die Arnold van Wyk-nalatenskap, en gebeure en
persone in Gety. Die afwesigheid van sodanige nodes van aanraking tussen die
historiese tyd van die verlede en die fiktiewe tyd van Holleman se roman sou
enige sulke aannames uiters prekêr maak. As dit egter waar is dat hierdie
koppelings tussen twee sfere van tydsverloop aan Gety ’n ander status as blote
fiksie verleen, is die vraag eerstens op watter teoretiese of logiese basis hierdie
denksprong berus. Tweedens sou ’n mens wou weet watter voordele (histories en
teoreties) hierdie soort aanname inhou.
Die koppeling tussen dokumente en fiktiewe narratief wat in die tweede deel van
hierdie artikel geskied het, skep die moontlikheid dat ons in Holleman se fiksie nie
net ’n manipuleerbare en poëties-verbeelde skynsel van ’n amorfe “verlede” sien
wat slegs op ’n algemene vlak in die swaartekrag van “geskiedenis” ingetrek word
nie, maar eerder dat dit ’n meer histories-konkrete kategorie van narratief
daarstel, gekenmerk deur ’n herkenning van “dinge wat gebeur het”, “dinge wat
bestaan het” en “mense wat bestaan het”. 21 Die suggestie is dus van ’n tussenruimte waarin histories-gemerkte fiksie as konkrete koppeling bly bestaan van dit
wat werklik gebeur het en van mense wat werklik bestaan het, eerder as ’n slegs
verbeelde “verlede”. Intuïtief wil ’n mens dink dat die mate waarin Gety dan as
roman faal volgens Kannemeyer en Dekker (as gevolg van die onvoldoende
fiksionalisering van historiese figure of gebeure), direk eweredig sal wees aan die
mate waarin dit gelees kan word as ruimte van “dit wat gebeur het”. Alhoewel die
normale wyses waarop fiktiewe tyd in interaksie tree met historiese (kosmiese)
tyd ook in die roman teenwoordig is (’n mens dink hier aan merkers van plek en
tyd), 22 is die suggestie hier dat die lees van die roman in samehang met die
dokumentêre getuienis wat in afdeling twee bespreek is, van Gety ’n
buitengewone soort ontmoeting tussen fiktiewe tyd en historiese tyd maak. Die
ongewoonheid is daarin geleë dat karakters, gebeure en dinge in Gety so
aantoonbaar in die teken staan van historiese karakters, gebeure en dinge dat die
historiese dimensies van die roman nie deur die fiktiewe dimensies daarvan
geassimileer en geneutraliseer word nie. Die historiese word nie slegs genoem
nie, maar dui op “dit wat was”. Om in hierdie omstandighede historiese
dokumente (die outograaf van die kwartet, korrespondensie met Freda Baron)
met “dit wat was” in Gety in verband te bring, is, in die woorde van Paul Ricoeur,
om ’n spoor te volg en ’n kousale verband te lê tussen die dokument (as spoor
van mense en gebeure) en die mense en gebeure self. Die belangrikste koppeling
wat in afdeling twee van hierdie artikel gemaak is tussen Gety en die historiese
verlede, is egter dié tussen die verlede van die verteller (Sarel) se stem, en die
geleefde tyd van die historiese verlede. Die herkenning en datering van Van Wyk
se E mineur-Strykkwartet skep ’n ontmoeting van twee tydsfere wat Gety as
historiese dokument sowel as fiksie verklaar.
Dat die verteller in Gety nie in terme van fiksionele konvensies gekoppel word
aan historiese tyd nie (geleefde tyd gelees teen die agtergrond van kosmiese
tyd), het gevolglik ’n emansiperende effek ten opsigte van realiteit wat bepaalde
registers van uitdrukking moontlik maak, terwyl die herkenning van dokumente
(as oorblyfsels van werklike dinge, gebeure en mense) se teenwoordigheid in
hierdie ruimte dit ook as historiese ruimte laat herken. Die ryk potensiaal van wat
hier beskryf word, blyk uit die volgende opmerking van Ricoeur:
Removing the constraints of cosmological time has as its positive
counterpart the independence of fiction in exploring the resources of
phenomenological time that are left unexplored or are inhibited by
historical narrative, owing to its constant concern to connect historical
time to cosmological time through the reinscription of historical time upon
cosmological time. These hidden resources of phenomenological time, and
the aporias which their discovery gives rise to, form the secret bond
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between the two modalities of narrative. Fiction, I will say, is a treasure
trove of imaginative variations applied to the theme of phenomenological
time and its aporias (Ricoeur 1990:128).
Vir die historikus lê die waarde van hierdie ruimte in die verkenning van die
nonliniêre aspek van "fenomenologiese tyd" wat die representasie van die
“verlede” vervang met ’n soort intuïsie van “dit wat was”, of wat Husserl genoem
het ’n “ontwakende bewussein” (Ricoeur 1990:31). Maar dit setel ook in die
verbreding van die verstaan van wat “werklik” is in die verlede, wat in
historiografie altyd ’n rekonstruksie is wat ’n vertroude weg volg vanaf die
versameling, seleksie en interpretasie van dokumente. Vir die romanskrywer is
hierdie “werklikheid” egter ook die ontdekking van die moontlikhede van wat kon
gebeur het in die “werklike” verlede (Ricoeur 1990:191-2).
Uiteindelik is dit hierdie moontlikheid van fiksie om vir die leser sekere
moontlikhede te heropen wat nie in die historiese verlede bestaan het nie, wat
ten nouste saamhang met die afstand wat die fiksie van die historiese verlede
handhaaf. Dit is dan op hierdie vlak dat die vele aantoonbare oorkomste tussen
Gety en die dokumente in Arnold van Wyk se literêre nalatenskap die roman se
potensiaal as historiese leesstof eintlik beperk:
It is not when the novel has a direct historical or sociological role,
combined with its aesthetic role, that it poses the most interesting
problem with respect to its verisimilitude. The true mimesis of action is to
be found in the works of art least concerned with reflecting their epoch.
Imitation, in the usual sense of the term, is here the unparalleled enemy
of mimesis. It is precisely when a work of art breaks with this sort of
verisimilitude that it displays its true mimetic function (Ricoeur 1990:191).
Hierdie gedagte is ’n nugter perspektief op die soort historiese werk wat ’n roman
soos Gety kan doen. Die interessante vraag wat hieruit ontstaan, is of Van Wyk
se Strykkwartet in E mineur (eerder as Gety) nie die soort kwasihistoriese
narratief verklank wat in die interne verhoudings van die musiek as historiese
mimese funksioneer nie. Dit is ’n vraag wat ons opnuut terugbring na die kwessie
van betekenis in musiek, maar hierdie keer spesifiek gerig deur die belangstelling
in die wyses waarop historiese en fiktiewe tyd verweef is.
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Eindnotas
Die skrywer bedank Michiel Heyns vir hierdie en enkele ander voorbeelde wat
hier genoem word. Hennie Aucamp het ook aan die skrywer in ’n brief van 24
Junie 2007 verskeie voorbeelde verskaf van komponiste in fiksie, insluitende dié
van Thomas Mann en Julian Barnes. Aucamp het die huidige skrywer ook in ’n
brief van 9 Desember 2003 bewus gemaak van die verskyning van Barnes se
kortverhaal in Granta, en die bestaan van Janice Galloway se Clara.

1

2

Die skrywer bedank Chris Walton vir hierdie inligting.

Mann skryf op 18 Maart 1921 aan Born: “ … when I conceived my hero who
succumbs to lascivious dissolution, I not only gave him the great musician’s
Christian name, but also in describing his appearance conferred Mahler’s mask
upon him. I felt quite sure that given so loose and hidden a connection there
could be no question of recognition by readers” (Mann 1970:110). Hierdie
verbintenis is verder uitgebou deur Luchino Visconti se gelyknamige legendariese
film van 1971 wat op Mann se novelle gebaseer is.

3

’n Databasis van Duitse romans wat op musiekfigure gebaseer is, kan gevind
word by Projekt Historischer Roman van die Institut für Germanistik, Universiteit
van Innsbruck, http://www.uibk.ac.at/germanistik/histrom/start.html (besigtig op
25 November 2007).
4
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Sien Heinrich van der Mescht se bespreking van hierdie kortverhaal (2006:176179).

5

Brief aan die outeur, 30 Junie 2003. Sien ook Chris Walton se hoofstuk oor Rosa
Nepgen in Gender and Sexuality in South African Music (Walton en Muller
2005:61-70). Walton maak onder andere gebruik van Aucamp se verhaal om
Nepgen se ambigue posisie onder ander tydgenootlike Suid-Afrikaanse
komponiste te ondersoek.

6

Weich het op 25 Julie 1971 gesterf. Hy is reeds in 1967 met kanker
gediagnoseer.

7

Nadat hy aan die einde van Maart 1936 as klerk by Ou Mutual in Kaapstad
ontslaan is, het Van Wyk ’n lening by Stellenbosch Universiteit gekry (£210 oor
drie jaar) om vir ’n B.A.-graad in te skryf. Van Wyk het in Julie 1936 sy intrek in
die koshuis Dagbreek geneem, waar hy gebly het tot hy in September 1938 na
Engeland sou vertrek (hy het nooit sy graad op Stellenbosch voltooi nie).

8

In haar bundel Ontmoetings (1979:30-40), skryf Lina Spies oor ’n toevallige
ontmoeting met Holleman in Leiden in die opstel “Terugkeer en tjienkerientjees”.
Die skrywer bedank John Kannemeyer vir hierdie inligting.

9

10

Ook Kannemeyer (persoonlike navraag) was nie daarvan bewus nie.

Die geleentheid was tydens ’n konsert op Woensdag 19 September 1934 in die
Stadsaal, Pretoria. Volgens die program van die geleentheid tree hy op saam met
ander “exibitioners for the music scholarship examination of the University of
South Africa”.
11

Die verwysing na “dooie vertalings” is nog ’n klein skakeltjie met historiese
werklikheid. Charles Weich was primêr nie musiekresensent by Die Burger nie,
maar advertensievertaler.

12

Sien die aanstellingbrief van 12 Februarie 1935 in die Van Wyk-nalatenskap,
J.S. Gericke Biblioteek, Universiteit van Stellenbosch.

13

Op 16 Junie 1939 skryf Van Wyk aan Charles Weich dat Lena en Pieter verloof
is. “Sy skryf taamlik gereeld en ek wil weet wat de hel sy met my neuk. Maar dan
onthou ek die nag in 7 Bertramweg en sy is so ’n donders mooi kind – en dan
antwoord ek mooi en skryf so ’n TAAI brief met baie dotte. (Onthou jy … skat .…
die reuk ………. van kamferfoelie …. daardie aand op Stellenbosch (o onvergeetlike
Eikestad!) toe die maan …… in haar glorie … bo die triomfantelike Pieke soos ’n
gebed …. uitgestyg het? …. Onthou jy? …. )”.

14

Hierdie ordening is voorafgegaan deur die byeenbring van Van Wyk se
nalatenskap by die Universiteit van Stellenbosch, ’n proses wat reeds deur die
huidige skrywer in 2001 begin is. Die ordening en katalogisering van die
nalatenskap is reeds sedert 2003 onderweg, maar is nog nie afgehandel nie.

15

In een van die vroeë bewyse dat Van Wyk op jeugdige ouderdom reeds met ’n
soort doodsbesef geleef het, word die Klavierkwintet in een manuskripboek aan
Freda Baron opgedra: “This I dedicate to Freda Baron, who will also get my
manuscripts after Minnie and Mother have picked their share, 30 July 1932.”

16

Van Wyk vermeld hierdie twee bewegings in ’n brief aan Freda Baron op 8 Junie
1936: “I have written two movements of a string quartet (in E minor) just lately,
both molto con lizensia (!) …”

17
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Hierdie kategorieë word deur Paul Ricoeur genoem in navolging van Gilles
Deleuze (Ricoeur 1990:131). Die hele derde afdeling van hierdie artikel maak
gebruik van Ricoeur se besinnings oor die verhouding tussen fiksie en geskiedenis
in die derde volume van Time and Narrative.

18

Voorbeelde van hierdie soort studie ten opsigte van die Afrikaanse letterkunde
is Van der Mescht (2006a en 2006b), wat die eerste sistematiese ondersoek na
musiek as topos of tema ten opsigte van Hennie Aucamp en Lina Spies se
oeuvres is.

19

Ook hierdie aanhaling uit Friedrich Schiller se Die Verschwörung des Fiesco zu
Genua vorm deel van die komplekse netwerk van interaksies tussen fiksie en
historiese tyd in Gety. Dat hierdie opmerking meer as een keer in Gety aan die
komponis Edu toegedig word as tiperend van sy omgang met Sarel, is des te
meer veelseggend as ’n gesindheid gegewe die rassistiese konteks waarin die
roman ontstaan het. Sarel word nie net met minagting deur Edu behandel nie,
maar implisiet met die besondere soort minagting wat stereotipies is van witswart Suid-Afrikaanse verhoudings van die tyd.

20

Hierdie gedagte maak gebruik van Heidegger se onderskeid tussen “verlede”
(“vergangen”) en “hier-gewees” (“da-gewesen”), sonder om die filosofiese
implikasies van hierdie onderskeid vir ’n fenomenologie van tyd konsekwent te
onderhou.

21

22

Een voorbeeld is die volgende: “Die doel was ’n verlate hoop klippe of Kloofnek
en die hoop om Kaapstad in sy ligtende aandrus te sien” (Johanssen 1938:29).
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Tegniek en Republiek: Wisselende
vryheidsbegrippe in Afrikaner- en SuidAfrikaanse politiek1
Johann Rossouw

Abstract
Technics and Republic: Varying concepts of freedom in Afrikaner and South
African politics
In this article different concepts of freedom that have occurred especially among
Afrikaners, and to a lesser extent in South African politics, since the Dutch establishment
at the Cape are investigated with reference to the three technical milieus or mediaspheres
in which Afrikaners have found themselves so far. After a very short overview of aspects of
the thought of Bernard Stiegler and Régis Debray’s philosophy of technics these aspects
are applied to especially Afrikaners and, to a lesser extent, South African political history.
The hypothesis is defended that distance was and remains the most important factor in the
South African political economy. This hypothesis is defended with an interpretation of
Afrikaners’ political history in the logosphere, the graphosphere and the videosphere. The
article concludes with some speculative remarks on Afrikaners, Afrikaans and South Africa
in the contemporary videosphere.

Opsomming
Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner- en SuidAfrikaanse politiek
In hierdie artikel word die verskillende begrippe van vryheid wat sedert die Nederlandse
vestiging aan die Kaap onder veral Afrikaners, en in mindere mate in die Suid-Afrikaanse
politiek, voorgekom het, ondersoek met verwysing na die drie tegniese milieus of
mediasfere waarin Afrikaners hulle tot dusver bevind het. Na ’n baie kort oorsig oor
aspekte van die denke van Bernard Stiegler en Régis Debray se filosofie van die tegniek,
word hierdie aspekte toegepas op veral Afrikaners, en in mindere mate die Suid-Afrikaanse
politieke geskiedenis. Die hipotese word verdedig dat afstand die belangrikste faktor in die
Suid-Afrikaanse politieke ekonomie was en bly. Hierdie hipotese word verdedig met ’n
vertolking van Afrikaners se politieke geskiedenis in die logosfeer, grafosfeer en
videosfeer. Die artikel word afgesluit met enkele spekulatiewe opmerkings oor Afrikaners,
Afrikaans en Suid-Afrika in die hedendaagse videosfeer.
“Die Afrikaners se geskiedenis word oorheers deur ’n sekere dialektiek. Daar is aan die een
kant ’n fatalistiese afwagting van ’n gewisse kollektiewe nederlaag en finale ondergang,
maar aan die ander kant is daar ook ’n misterieuse lewenskragtigheid” (Giliomee
2003:665). So skryf Hermann Giliomee in die laaste paragrawe van Die Afrikaners. ’n
Biografie.
Maar hoe moet hierdie oënskynlike teenstrydigheid tussen “’n fatalistiese afwagting van ’n
gewisse kollektiewe nederlaag en finale ondergang” en “’n misterieuse lewenskragtigheid”
verstaan word? Hoe is dit te verklaar?
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Die geskiedenis sowel as die filosofie in Suid-Afrika gedurende die twintigste eeu is deur
minstens drie denkstrominge gevorm, naamlik gemeenskapsdenke, waarvan Afrikanernasionalisme en Swart Bewussyn die belangrikste voorbeelde is; klasdenke, waarvan
Marxisme en in ’n mindere mate Kritiese Teorie die belangrikste voorbeelde is; en
subjekdenke, waarvan Liberalisme die belangrikste voorbeeld is.
’n Vrugbare ontleding van Afrikaners se politieke geskiedenis, en die verskillende begrippe
van vryheid wat tot dusver daarin voorgekom het, kan egter ook vanuit die filosofie van
die tegniek, en meer spesifiek die mediologie van Régis Debray, gemaak word. Trouens,
die vooruitgang wat die afgelope dertig jaar en meer in die filosofie van die tegniek
gemaak is, mag dalk nie net ’n waardevolle aanvulling tot die denke van gemeenskap, klas
en subjek wees nie, maar mag selfs die heersende opvattings van gemeenskap, klas en
subjek as sodanig vatbaar vir hersiening maak.
Hoe dit ook al sy, die spesifieke argumente wat hier onder met betrekking tot die politieke
geskiedenis van Suid-Afrika en Afrikaners ontwikkel word, is ’n poging om aan die hand
van veral Debray se mediologie ’n aanvullende vertolking van hierdie geskiedenis aan te
bied tot die bestaande lesings. Ofskoon die tersaaklike, korrekte historiese gegewens so
ver moontlik hier gehanteer word, moet die vertolking hier aangebied as ’n voorlopige
hipotese beskou word wat vanselfsprekend oop is vir kritiek en verdere navorsing sal verg.
Op hierdie selfde hipotetiese trant word die begrip republikanisme en die verskillende
vorme wat dit in Afrikaners se geskiedenis aangeneem het, nie hier in detail ondersoek
nie, en ook nie watter nuwe vorme hierdie republikanisme telkens binne ’n nuwe tegniese
milieu aangeneem het nie. Sodanige ondersoek kan ongetwyfeld interessant wees, maar in
hierdie artikel is ons oogmerk eenvoudig om voorlopig te probeer lig werp op hoe
republikanisme en drie verskillende vryheidsbegrippe deur verskillende tegniese milieus
heen onder Afrikaners bly leef het. Die generiese definisie wat ons hier vir hierdie
verskillende republikanismes aanvaar, is dié van die strewe van ’n aantoonbare historiese
gemeenskap om sy eie geskiedenis te skryf, en waar ’n eie gebied as voorwaarde vir
hierdie geskiedskrywing beskou word, en assosiasie met hierdie gebied (eerder as “ras”of bloedverwantskap) die voorwaarde van lidmaatskap van die gemeenskap is.

1. Die filosofie van die tegniek: ’n baie kort oorsig
Die tegniek word in die alledaagse lewe dikwels beskou asof dit bloot gaan oor ’n
instrument waarmee ons die een of ander taak verrig. Wanneer die instrument
werk, maak dit ons lewe makliker, en wanneer dit breek, kan ons dit, as ons
tegnies aangelê is, herstel, net om dan weer na normaal terug te keer waar alles
werk soos dit moet en ons tevrede is. Dit kan beskryf word as die instrumentele
siening van die tegniek, waarvolgens ’n tegniek een of ander apparaat of funksie
is wat deur die subjek aangewend word om een of ander objektiewe taak af te
handel.
Belangrike verstellings aan hierdie naïewe siening van die tegniek het oor die
afgelope dertig jaar of wat ten minste in die Franse debat ingetree. Twee pioniers
in hierdie verband was die filosoof Gilbert Simondon en die paleoantropoloog
André Leroi-Gourhan.2 Wat Leroi-Gourhan onder meer aangetoon het, is dat elke
denkbare tegniek nie net ’n aspek van menswees veruiterlik en optimaliseer nie,
maar op sy beurt weer ons innerlikheid en ons denke herskik.3 Dink aan die
voorbeeld van die persoonlike rekenaar, wat aanvanklik ’n aspek van die menslike
geheue veruiterlik en optimaliseer, en hoe ons dan later begin sê die menslike
brein is soos ’n superrekenaar – hoewel die rekenaar slegs enkele aspekte van
die menslike brein, soos memorisering en inligtingskategorisering, in beperkte
mate veruiterlik en optimaliseer.
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Simondon en Leroi-Gourhan se werk is verder gevoer deur Bernard Stiegler met
onder meer sy reeks La technique et le Temps (Tegniek en tyd).4 Wat Stiegler
onderskei, is dat hy, afkomstig uit die Duits-Franse fenomenologiese tradisie,
wegbreek van dié tradisie se negatiewe blik op die tegniek deur subjektiwiteit en
tegniek in ’n wedersyds transformerende verhouding te bedink. Régis Debray het
Stiegler per geleentheid teenoor hierdie skrywer beskryf as “’n Heideggeriaanse
tegnofiel”.
Stiegler se Heideggeriaanse tegnofilie word goed geïllustreer deur sy herlesing
van Heidegger se begrip wêreldhistorisiteit (Stiegler 2001:67). Stiegler se betoog
is in wese dat waar die tegniek volgens Heidegger die wêreld afsluit, die tegniek
inderwaarheid nie net die wêreld ontsluit en stig nie, maar dat daar inderwaarheid
geen wêreld sonder die tegniek moontlik is nie. Tussen ons en die wêreld is die
tegniek, die tegniek is die wêreld. Waar die fenomenologie leer: “Wys my jou
wêreld en ek sal jou sê wie jy is”, impliseer Stiegler: “Wys my jou prostese en ek
sal jou sê wie jy is.” 5

2. Die mediologie van Régis Debray: ’n kort oorsig
Die vooruitgang in die filosofie van die tegniek waarna ons hier bo verwys het,
kom ook deur die mediologie van Régis Debray.
Wat is mediologie? Mediologie is die studie van oordrag, wat nie met
kommunikasie verwar moet word nie. Debray omskryf kommunikasie en oordrag
soos volg:
Om te kommunikeer … is om ’n stuk inligting in ruimte te transporteer, en
om oor te dra, is om ’n stuk inligting in tyd te transporteer. Natuurlik moet
daar gekommunikeer word om oor te dra: ’n nodige, dog onvoldoende
voorwaarde. Want as daar “kommunikasiemasjiene” (Pierre Schaeffer)
soos die radio, die bioskoop, die televisie, die rekenaar, ens. is, is baie
meer nodig om oor te dra …” (sy klem) (Debray 2001:8).
Dit is onder meer met hierdie “baie meer” as kommunikasie wat vir suksesvolle
oordrag nodig is, waarmee die mediologie sig besig hou. Vir die medioloog is
oordrag die sentrale verskynsel waaroor besin word, en juis omdat dit so absoluut
bepalend is vir wie en wat ons is. “Wys my wat aan jou oorgedra is, en ek sal jou
sê wie jy is,” postuleer die medioloog.
Die naaste wat vóór die mediologie en die filosofie van die tegniek aan die studie
van oordrag gekom is, was beperk tot pogings in die geskiedenis en die
ideëgeskiedenis. As historici oor die oorsake van die Franse Rewolusie gepraat
het, sou hulle byvoorbeeld sê dit het nie net weens groeiende ontevredenheid by
die gepeupel met die aristokrasie plaasgevind nie, maar ook weens die bydrae
van filosowe soos Voltaire en Rousseau. Die medioloog sê: Ja, maar dit is nie
genoeg nie: ons moet ook kyk na die rol van tegniese en materiële faktore. Die
Franse Rewolusie vind nie net plaas weens populêre ontevredenheid en filosofiese
idees nie, maar ook weens ’n goeie paaienetwerk, posdiens, drukperse wat
pamflette druk, literêre kafees waar dit bespreek word, en so meer. Al hierdie
tegniese en materiële faktore was bepalend vir die feit dat suksesvolle oordrag
tussen die denkers en die gepeupel geskied het, en sonder suksesvolle oordrag is
daar geen maatskaplike verandering nie.
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Debray verfyn sy besinning oor oordrag deur die begrip van die mediasfeer. Wat
is ’n mediasfeer? Dit is ’n “tegnomaatskaplike milieu van oordrag en vervoer met
sy eie tyd-ruimte” (Debray 2000:44). ’n Mediasfeer ontstaan telkens wanneer
hierdie of daardie tegniese innovasie ’n spesifieke medium van oordrag begunstig
en wat nie net aan ou instellings nuwe vorm en inhoud gee nie, maar ook nuwe
instellings tot stand bring. En instellings, sê Debray, is noodsaaklik, want sonder
instellings is daar geen oordrag nie. Voorts word ’n mediasfeer ook telkens deur
’n taal gekenmerk. As ’n nuwe mediasfeer opkom, beteken dit ook nie dat die
vorige een verdwyn nie, maar wel dat dit nie meer so bepalend is as die nuwe
mediasfeer nie.
Debray onderskei drie mediasfere in die geskiedenis: die logosfeer, wanneer die
gesproke woord en landvervoer domineer; die grafosfeer, wanneer die gedrukte
woord en seevervoer domineer; en die videosfeer, wanneer die oudiovisuele en
lugvervoer domineer. In Europa leef mense tot en met die middel van die 15de
eeu en Gutenberg se boekdrukkuns in die logosfeer. Vanaf Gutenberg tot aan die
einde van die 19de eeu en die koms van die rolprent leef hulle in die grafosfeer,
en sedertdien betree hulle die videosfeer.
Dit is egter nie net kommunikasiemedia en -tegnieke wat bepalend is vir
mediasfere nie, maar ook ander vorme van tegniek, en dan veral vervoer. Die
perdekar, die skip, die trein, die boot, die fiets, die motor en die vliegtuig speel
almal uiters belangrike rolle in oordrag.
Dit behoort teen hierdie tyd duidelik te wees dat die mediologie ryk
ontledingsmoontlikhede vir die Suid-Afrikaanse konteks inhou, maar voor so ’n
poging hier onder aangewend word, eers enkele kwalifikasies oor die mediologie
in die Suid-Afrikaanse konteks.
Debray merk iewers op dat die kultuur en die politiek deur herhaling gekenmerk
word, maar dat die tegniek deur vooruitgang gekenmerk word en sigself nooit
herhaal nie. Miskien kan gesê word dat geskiedenis afspeel in die gaping tussen
kultuurpolitieke herhaling en tegniese vooruitgang, maar belangriker vir hierdie
artikel is dat Debray se stelling tipies is van iemand wat in Wes-Europa woon,
waar geweldige tegniese vooruitgang die afgelope ses eeue of wat, en meer
bepaald die afgelope vyftig jaar, aan die orde van die dag was, om van NoordAmerika nie eens te praat nie. In veral Wes-Europa het ’n nuwe mediasfeer
telkens weens ’n belangrike tegniese innovasie in dieselfde geografiese ruimte tot
stand gekom.
In ’n koloniale konteks soos dié van Suid-Afrika het nuwe mediasfere egter
telkens tot stand gekom weens tegniese innovasies wat van elders ingevoer is, sy
dit Nederland vir die logosfeer, Brittanje vir die (Afrikaanse) grafosfeer en die
VSA vir die (Afrikaanse) videosfeer. Met ander woorde: wie op ’n gegewe tydstip
Suid-Afrika se koloniale moederland is, hang telkens af van onder wie se tegniese
dominasie Suid-Afrika staan: tegniek oefen ’n groot invloed op die staatkunde uit.
Mediologies gesproke, gegewe die huidige videosfeer wat Suid-Afrika onder die
invloed van veral Amerikaanse tegniek en bowenal kulturele inhoude betree het,
is Suid-Afrika nou ’n Amerikaanse kolonie.
Afrikaanse republikanisme kan verstaan word as ’n voorbeeld van ’n poging om
Suid-Afrika nie in die eerste plek staatkundig onafhanklik te maak nie, maar
tegnies, want dit is uit tegniese onafhanklikheid dat staatkundige onafhanklikheid
voortvloei, en nie andersom nie.6 ’n Datum soos 1961, dit wil sê
republiekwording, het byvoorbeeld, gevolg op die redelik geslaagde vestiging van
die inheemse Afrikaanse grafosfeer. Eweneens volg 1994 se staatkundige
omwentelings na 1975, dit wil sê die jaar toe Suid-Afrika met die koms van
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televisie die videosfeer in alle erns betree het. Kortom, wat tegniese innovasie in
’n Westerse konteks vir die mediasfeer is, is wat tegniese invoer vir die
mediasfeer in die Suid-Afrikaanse konteks is.
Hierdie gegewe is dan die eerste rede waarom ons wil aanvoer dat die
belangrikste faktor in die geskiedenis van Afrikaners en selfs Suid-Afrika nie ras,
klas, groep of individu is nie, maar afstand, want nie net moet enorme
geografiese afstande tussen 1652 en 1975 vir tegniese vooruitgang (deur
hoofsaaklik die invoer van uitheemse tegniek) in Suid-Afrika oorbrug word nie,
maar ook word die hele Suid-Afrikaanse geskiedenis en politiek deur verskillende
materiële en simboliese aspekte van afstand medebepaal. Die hipotese wat ons
hier wil voorhou met betrekking tot Afrikaners se politieke geskiedenis, is die
volgende:
Die afstand wat in die Afrikaanse logosfeer as gegewe gegeld het, het in
die Afrikaanse grafosfeer die ideaal geword, waarvan Afrikaners in die
videosfeer sou wegdraai.
Suid-Afrikaanse en Afrikaner-politiek is in ’n hoë mate ’n eeue lange stryd om die
beheer oor Suid-Afrikaanse mobiliteit en oordrag. Wanneer ons hier onder die
wisselende vryheidsbegrippe van Afrikaners in die drie mediasfere aan die orde
stel, sal ons hierdie gedagtes verder toelig.
’n Verdere belangrike gegewe van die plaaslike mediologiese konteks, en iets wat
dan ook bepalende gewig aan afstand in die Suid-Afrikaanse geskiedenis verleen,
is dat waar die tegnieke en instellings van oordrag in Wes-Europa en NoordAmerika talryk en wydverspreid is, en die inhoud daarvan dus betreklik
gevarieerd, dit in Suid-Afrika anders gesteld is: in Suid-Afrika is die tegnieke en
instellings van oordrag baie minder, en is die inhoud daarvan dus betreklik
minder gevarieerd. Meer nog, die feit dat Suid-Afrika se geografiese afstand
gedurende die logosfeer en die grafosfeer, dit wil sê tussen 1652 en 1975,
meebring dat Suid-Afrika fisies ver is van die wêreldsentrums van nuwe idees,
beteken dat wie die plaaslike tegnieke en instellings van oordrag oorheers,
aansienlike mag het. Dit het die Britse koloniale bewind tussen die logosfeer en
die grafosfeer gegeld, maar ook die Afrikaners tussen die grafosfeer en die
videosfeer, soos nou die ANC in die videosfeer.
Nog meer, die opkoms van ’n nuwe mediasfeer in Suid-Afrika stel ook telkens ’n
nuwe groep aan die bewind. Vir politieke verandering het dit minstens twee
implikasies, naamlik eerstens, dat politieke verandering afhang van die mate van
toegang tot die dominante mediasfeer, maar, tweedens, dat hierdie verandering
uiters moeisaam kom, omdat die geskiedenis toon dat wie die aansienlike mag
van die monopolie op plaaslike oordrag geniet, baie moeilik ontsetel word.
Trouens, die oorgang van een mediasfeer na ’n ander staan dan ook in die teken
van erge maatskaplike konflik en ellende, soos byvoorbeeld die AngloBoereoorlog, wat die oorgang van die logosfeer na die grafosfeer vir Afrikaners
aandui, of die bloedvergieting wat Suid-Afrika weens die grensoorlog, politieke
onrus en misdaad met die oorgang van die grafosfeer na die videosfeer
gekenmerk het.
Kortom, die tradisie van Verligtingsredelikheid, waarvolgens die beter argument
bepalend is, verloor heelwat geldigheid in die Suid-Afrikaanse konteks, waar die
beter argument dikwels veels te laat gehoor word weens die monopolie op
oordrag wat die swakker, status quo-handhawende argument begunstig.7 Dit was
so met die katastrofe waarop in die Afrikaanse grafosfeer met Afrikanernasionalisme en apartheid afgestuur is, en dit mag weer so wees in die Anglo-
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Afrikanistiese videosfeer met nasiebou en transformasie waarin Suid-Afrika hom
tans bevind.

3. Afrikaners in die logosfeer, grafosfeer en videosfeer
3.1 Die logosfeer
Hier bo het ons genoem dat as ’n nuwe mediasfeer opkom, dit nie die oue laat
verdwyn nie, maar dat die oue nie meer so bepalend as die nuwe is nie. Die
geskiedenis van die drie mediasfere in Suid-Afrika lê egter ’n belangrike feit met
betrekking tot Afrikaners bloot, naamlik dat waar Afrikaners vir bykans 250 jaar
in die logosfeer geleef het, hulle maar sowat 50 tot 100 jaar in die grafosfeer was
en tot dusver skaars 30 jaar in die videosfeer. Soos die geskiedenis van die
Christelike kerk wys, is dit heeltemal moontlik vir ’n korpus inhoude om van een
mediasfeer na ’n volgende oorgedra te word, en dit was dan ook so met
Afrikaners en hulle kultuur deur die drie mediasfere heen, waarvan die
republikanisme ’n aspek is. Trouens, met betrekking tot Afrikaner-republikanisme
is die mediologiese vraag: Waarom het ’n beduidende aantal Afrikaners
republikeine geword in die logosfeer, in die grafosfeer republikeine gebly en in
getalle gegroei, en sal van hulle dit in die videosfeer bly of nie? Maar meer nog:
Presies watter vorm en inhoud het die drie mediasfere telkens aan Afrikanerrepublikanisme gegee?
Dit is onmoontlik om hierdie vrae te beantwoord as ons nie veral die Afrikaanse
logosfeer met groot erns bejeën nie. Nie net is die bepalende aspekte van
Afrikaners se identiteit in die logosfeer vasgelê nie, maar ook het die betreklik
kort tydjie waarin Afrikaners hulle in die grafosfeer beleef het, beteken dat die
videosfeer vandag weer die logosfeer by Afrikaners sterk begunstig, waarvan
Afrikaners se beperkte vermoë om tot dusver in die videosfeer ’n politieke lewe te
ontwikkel ’n sprekende voorbeeld is. Wanneer ons hier praat van Afrikaners se
identiteit, is dit omdat daar inderdaad so iets bestaan wat deur die wisselwerking
tussen tegniek en afstand tot stand gebring is, maar wat ook verander soos wat
hierdie wisselwerking verander.
Hier bo het ons gesê dat waar tegniese innovasie in Wes-Europa telkens tot ’n
nuwe mediasfeer gelei het, ’n nuwe mediasfeer in Suid-Afrika met tegniese invoer
gekom het. Hierdie stelling word bevestig deur die feit dat terwyl Nederland, die
koloniale moederland van die Afrikaanse logosfeer, geleidelik vanaf die
Kerkhervorming die grafosfeer betree, die Kaapse nedersetting en later kolonie
vir bykans 160 jaar, vanaf 1652 tot met die Britse kolonisasie van 1806, vir alle
praktiese doeleindes in die logosfeer leef. Nie net die enorme geografiese afstand
tussen Nederland en die Kaap nie, wat slegs per tydsame skip oorbrug kon word,
maar ook die VOC se minimale ekonomiese besteding aan die Kaap, verseker dat
Afrikaners tydens die hele Nederlandse bewind in die logosfeer bly, en dus vir alle
praktiese doeleindes ’n gemeenskap van die gesproke woord bly.
Soos wat Giliomee in Die Afrikaners aantoon, ontstaan daar binne vyf jaar na
1652 ’n situasie wat die res van Afrikaners en Suid-Afrika se geskiedenis sou
bepaal. Hierdie situasie is die volgende: van die drie bates wat die landelike
ekonomie van die logosfeer bepaal, naamlik kapitaal, arbeid en grond, was slegs
grond aan die Kaap beskikbaar, en wel in oormaat (Giliomee 2004:7-9). Wat
Giliomee egter nie spesifiseer nie, is dat hierdie situasie ten diepste ’n tegniese
aangeleentheid is, in die sin dat voormoderne landboumetodes en werktuie van
arbeid ’n faktor maak. As die Vryburgers oor moderne metodes of werktuie beskik
het, sou arbeid minder van ’n kwessie gewees het.
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Dit is dan hierdie tegniese situasie wat nie net aanleiding gee tot die invoer van
slawearbeid nie, maar ook die Vryburgers baie gou tot veeboerdery dwing.
Nogmaals weens voormoderne landboumetodes ontstaan ’n patroon van vestiging
waarvolgens plaaslike boere telkens genoodsaak was om hulle nog verder
ooswaarts van die Kaap te gaan vestig soos wat die weiding op die veld telkens
uitgeput was.
In hierdie omstandighede ontstaan daar baie gou ’n situasie waar die plaaslike
veeboere van Europese afkoms, oftewel die proto-Afrikaners, hulle al hoe verder
moes vestig van ’n koloniale owerheid, wat nie net in die Kaap gevestig was nie,
maar waarvan die territoriale invloed ook uiters swak was, vanweë
begrotingsbeperkings, beperkte vervoermiddels soos die perd en die ossewa, en
brose militêre mag, wat nie net uit die klein garnisoen voortgespruit het nie,
maar ook uit hul wapens, soos die snaphaan.
Kortom, die politieke gebied van die logosfeer in die Kaapkolonie onder die VOC
was uiters prekêr vanweë beperkte tegniese middele. Slegs met die grootste
inspanning kan ons met ons moderne tegnieke van gebiedskepping, soos
vegvliegtuie, satelliete en motors, ons indink hoe prekêr gebied as verskynsel
gedurende die Nederlandse tydvak was. Op die koop toe was hierdie gebied
natuurlik vanaf Van Riebeeck se koms betwis, aangesien Van Riebeeck en sy
mense baie gou met die plaaslike Khoi-San in botsing gekom het. Soos die protoAfrikaners al hoe dieper die binneland in beweeg het, en ook later met die Xhosa
in kontak gekom het, het ’n situasie ontstaan waar die stryd om grond en vee –
dit wil sê die voorwaardes van materiële bestaan wat deur die Europese en
inheemse inwoners gedeel is – permanente spanning tussen die twee groepe
geskep het.
Hoewel die Xhosa en Khoi-San nie in alle opsigte kultureel eenvormig was nie, het
hulle bestaan inderdaad rondom vee en grond gewentel, net soos dié van die
proto-Afrikaners van die binneland. Wat die Xhosa en Khoi-San enersyds, en die
proto-Afrikaners andersyds, ook twee identifiseerbare groepe maak, is dat die
wapens en vervoermiddels van die Xhosa en Khoi-San nie aan hulle dieselfde mag
en vestigingspotensiaal as dié van die proto-Afrikaners met hul ossewaens, perde
en snaphane gegee het nie. Trouens, die vraag kan met reg gevra word of die
kommunale grondbesit van byvoorbeeld die Xhosa nie in die eerste plek
voortspruit uit die feit dat hulle wapens en vervoermiddels nie die begrip van
individuele grondbesit begunstig het nie, anders as wat die geval by protoAfrikaners met hulle meer “individualistiese” tegniese middele was.
Ons kan ons hier nie verder oor so ’n hipotese uitlaat nie, maar as dit korrek is,
kan dit baie help om die huidige gronddebat in Suid-Afrika van sy moralistiese en
rasgebaseerde verwysings te bevry. Wat ons egter wel wil voorstel, is dat die
botsing tussen Xhosa en Khoi-San enersyds en proto-Afrikaner andersyds nie net
’n tegniese botsing was nie, maar ook die basis vorm van die begrip ras in SuidAfrika, wat verder deur die (Engelse) grafosfeer vanaf 1806 versterk is. Om dit
uiters eenvoudig te stel: wanneer twee groepe wat om dieselfde bronne wedywer,
maar waarvan die een se tegniese middele hom voorlopige dominasie oor die
ander gedurende die logosfeer gee (ons weet dat die Xhosa eers teen die middel
van die 19de eeu, dit wil sê met die vaslegging van die Engelse grafosfeer met sy
beter vervoer-, kommunikasie- en veiligheidsmiddels as dié van die logosfeer,
finaal verslaan is), en die een groep met sy meerdere tegniese middele anders
lyk as die swakker groep, mag tegniek die basis van ras in Suid-Afrika wees. Wat
gebeur, is dat tegniese dominansie van een groep oor ’n ander kort voor lank
deur die dominante groep ook as kulturele gevorderdheid en dus
rasmeerderwaardigheid gesien word.
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Waar die wynboere nie te ver van die Kaap was nie, en dus onder die invloed van
die regering, naby die mark, plekke van aanbidding en mediese sorg, en nie so
blootgestel aan roofdiere, vyandige Khoi-San en Xhosa nie, was dit presies die
teenoorgestelde met die binnelanders, oftewel die Trekboere. Vir die Trekboere
het hul gebrekkige vervoermiddels beteken dat hulle weens afstand ver van die
regering was, daar geen nabye mark was nie, of plekke van aanbidding, mediese
sorg, veiligheid teen roofdiere of vyandige groepe nie. Van sy kant het die Kaapse
owerheid min gedoen om die Trekboere in hul isolasie by te staan, sodat hulle nie
net negatief teenoor die owerheid was nie, maar ook op hulself aangewese vir
oorlewing en, nog belangriker, oordrag.
As ons praat van vestiging in die logosfeer, dan gaan dit ook om ’n uiters prekêre
vestiging. Plaasopstalle was kilometers van mekaar; draadheinings word eers
teen die 1830’s na die Kaapkolonie gebring; droogtes en weidingsgebrek, asook
die botsing met die Khoi-San en Xhosa, het die Trekboere geteister. Die begrip
plaas het in feite slegs bestaan waar ’n boer en sy gesin altyd op hul grond
teenwoordig was, en grondbesit was nie soseer deur die regering gewaarborg nie,
maar eerder deur ’n soort volgehoue besetting wat voortdurend verdedig moes
word.
Van die groepe proto-Afrikaners waarna Giliomee verwys, is daar drie groepe wat
mekaar chronologies opvolg en wat vir hierdie artikel belangrik is, naamlik die
Vryburgers, die Trekboere en die Voortrekkers. Wat al drie hierdie groepe gedeel
het, was ’n sin van vryheid en mobiliteit, laasgenoemde weliswaar baie beperk by
die Vryburgers. Nog belangriker: vanweë hul gespanne verhouding met die
Kaapse owerheid was vryheid vir hierdie drie groepe die swakker "self" (die
Vryburgers, Trekboere en Voortrekkers) om sig op ’n afstand van die sterker
"ander" (die Kaapse owerheid, eers Nederlands en later Brits) te plaas. As ons sê
swakker, bedoel ons met minder tegniese middele en instellings tot hul
beskikking as die (sterker) ander. Vryheid in die logosfeer hou vir Afrikaners twee
momente in, naamlik eers beweging (weg van die sterker ander) en dan
vestiging. Omdat die vestiging egter nooit baie seker is nie, bly beweging,
begunstig deur perd en ossewa, asook die beskikbaarheid van grond weens
tegnomilitêre voorspronge, altyd belangriker as vestiging, tot en met die opkoms
van die noordelike Boererepublieke.
Wanneer dit in die Afrikaanse logosfeer oor republikanisme gaan, is die eerste
belangrike oomblik die Groot Trek. Die Groot Trek was in wese ’n aantal gesinne,
waarvan ’n groot gedeelte uit die mees oostelike deel van die Kaapkolonie gekom
het (oftewel die meeste aan afstand uitgelewer was), wat min of meer dieselfde
waardes en beweegredes gedeel het, asook dieselfde vervoermiddels en wapens.
Die ossewa is natuurlik ook ’n vervoermiddel wat die gesin as maatskaplike
eenheid, net soos die plaas as geografiese eenheid, in die sentrum stel. Dit is juis
in hierdie gedeelde beweging onderweg na vestiging wat die Groot Trek was, dat
Afrikaners as politieke gemeenskap tot stand gekom het, en wat uiteindelik
voldoende was om die politieke gemeenskap van ’n republiek te skep.
As ons egter in die logosfeer van republieke praat, dan is dit nie die republieke
wat die nasiestate van Wes-Europa in die grafosfeer was nie, met hulle sterk
nasiebegrip, staatsmasjien, skoolstelsels en dies meer. Nee, die Boererepublieke
was in wese versamelings plase waarin oordrag mondeling geskied het en die
tydsbegrip siklies was, soos byvoorbeeld geïllustreer deur die aanvanklike
jaarlikse verkiesing van die Volksraad in Natal en die ZAR. Die OVS onder invloed
van Nederlandse juriste en Skotse onderwyskundiges begin die beweging na die
grafosfeer al ’n tydjie voor die ZAR maak. Wat egter belangrik is, is dat
republikanisme in die logosfeer omskryf kan word as ’n groep gesinne wat
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hulleself in ’n netwerk van plase so ver as moontlik van die sterker ander en van
mekaar vestig, en waarvan die vestiging ietwat sekerder as in die Oos-Kaap was.
Soos ons hier bo genoem het, is die logosfeer ook belangrik omdat sekere temas
van Afrikaner-identiteit daar gevestig is, wat dan in mindere of meerdere mate na
die grafosfeer en die videosfeer oorgedra sou word. Ons som die temas baie
kortliks hier op:
1. Die Calvinistiese religie, waar die onsigbare God as lotsbeskikker verstaan
word. God is net so abstrak as wat eie tegniese mag relatief is.
2. Republikanisme, oftewel ’n gebied met sy eie nasie, wat later in die
grafosfeer as “Boerevolk” getipeer sou word,
3. Die kultuur van vleis, wat voortspruit uit veeboerdery en jag in die veld.
Mense met karige vestigingsmiddele voer eerder ’n bestaan uit vleis as
gewasse.
4. Die primêre ruimtelike eenheid is die plaas.
5. Die primêre maatskaplike eenheid is die gesin en uitgebreide familie.
Aangesien die gesin in die logosfeer die primêre lokus van oordrag is,
geniet vroue ook ’n stewige posisie, waarvan Giliomee talle voorbeelde
gee.
6. Die primêre instelling is die N.G. Kerk (NGK), wat nie net die enigste
groter maatskaplike ruimte van die protogemeenskap is nie, maar ook
wesenlik funksioneer soos die Rooms-Katolieke Kerk voor die Hervorming,
waar die geletterde herder absolute gesag oor sy ongeletterde kudde
uitoefen.
7. Die vrees vir sogenaamde gelykstelling, wat manifesteer as protoAfrikaners se jaloerse bewaking van hul basiese geletterdheid en
Christelike godsdiens, oftewel hul tegnokulturele magsbasis teenoor ander
plaaslike kultuurgroepe, en wat dan ook hul vyandigheid teenoor sending
verklaar, waar geletterdheid en Christelikheid oorgedra is na ander
gemeenskappe met wie Afrikaners soms op gespanne voet verkeer het.
8. Die sterk leier, gebaseer op die posisie wat die man as jagter,
grondbesitter en wa-eienaar geniet, en wat later (veral tydens die Groot
Trek en daarna, waar benewens die kerk geen noemenswaardige
gemeenskapsinstellings aanvanklik voorkom nie) die leiers en hul
volgelinge politieke agente is.
9. ’n Baie sterk individualisme, wat voortspruit uit die groot afstande tussen
plase, die “gesinsbegunstigende” ossewaens en “individubegunstigende”
perde, en die gebrek aan gemeenskapsinstellings naas die kerk.
3.2 Die grafosfeer
Soos ons reeds aangedui het, word die grafosfeer deur die Britte na Suid-Afrika
gebring met hul oorname van die Kaapkolonie in 1806. Dit is binne die eerste 30
jaar na hul bewindsoorname dat boeke, koerante, drukperse, ’n vrye mark, die
tradisie van liberale regte en ’n moderne regbank, skole, en ’n bietjie later
politieke partye gevestig word. Dan was daar natuurlik ook nog hul nasionalisme,
Engels as openbare taal, en later die trein en telegraaf.
Binne enkele jare na Britse vestiging word die botsing tussen die Engelse
grafosfeer en die Afrikaans-Nederlandse logosfeer vertaal as erge kultuurpolitieke
spanning tussen die twee groepe. Waar die oorgang van die logosfeer na die
grafosfeer in Europa oor ’n tydperk van 200–300 jaar plaasgevind het, gebeur dit
in Suid-Afrika binne 50 jaar. Hierdie enorme gaping tussen mediasfere – dit is die
Engelse grafosfeer en die Afrikaanse en ander inheemse logosfere – is vertaal in
’n meerderwaardigheidskompleks by Britte en ’n minderwaardigheidskompleks by
Afrikaners, Khoi-San en Xhosa. Dit is eers soos laasgenoemde groepe die
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aanvanklike skok van die grafosfeer verwerk het dat hulle geleidelik hul
kultuurpolitieke selfvertroue herwin en teen die Engelse grafosfeer begin reageer
het, soos wat proto-Afrikaners byvoorbeeld met die stigting van die eerste
Nederlandse koerant in 1831, De Zuid-Afrikaan, gedoen het. As die Britte
byvoorbeeld verwys het na Afrikaners se gebrek aan belangstelling in
vooruitgang, was dit omdat ’n begrip soos vooruitgang en die belangstelling
daarin eers daar bestaan waar ’n liniêre tydsbegrip aan die orde is, oftewel die
grafosfeer (waarmee ons nie impliseer dat die begrip vooruitgang sonder meer
nastrewenswaardig is nie!).
Kort voor lank het Afrikaners in die suide voor twee keuses te staan gekom: hulle
kon óf die taal van die Engelse grafosfeer vir hul moedertaal verruil, óf hulle kon
die grafosfeer vir hul moedertaal toe-eien. Die Kaapse Afrikaner-elite het
eersgenoemde gekies, en die figure in die Eerste en Tweede Taalbewegings het
laasgenoemde gekies. In wese was die Eerste en Tweede Taalbewegings dus ’n
reaksie van die Afrikaanse logosfeer op die Engelse grafosfeer, net soos wat die
Derde Taalbeweging van die 1990’s ’n reaksie van die Afrikaanse grafosfeer op
die videosfeer was die oomblik toe Afrikaners in 1994 beheer oor die openbare
videosfeer verloor het.
Die Eerste Taalbeweging is natuurlik gevoer deur ’n groep predikante en
onderwysers, oftewel proto-Afrikaners wat via Nederlands die grafosfeer betree
het, en wat Afrikaans, oftewel die gesproke taal van gewone mense, soos hulle
dit gestel het, na die grafosfeer wou neem. Dit het hulle gedoen deur die stigting
van die eerste Afrikaanse koerant, Di Kaapse Patriot, die skryf van ’n Afrikanergeskiedenis, die eerste treë na ’n taalnasionalisme te gee, boeke uit te gee, en so
meer. Die rede waarom hulle in 1881 deur die NGK-sinode gesensureer is, was in
wese dat hulle as lede van die grafosfeer reeds begin wegkalwe het aan die
magsbasis van die logosferiese NGK, wat sy posisie verder kon handhaaf deur
dienstigheid aan die Engelse grafosfeer, oftewel politieke onderdanigheid aan die
Kaapse Britse owerheid.
Die Tweede Taalbeweging was ’n voortsetting van die voer van Afrikaans na die
grafosfeer. Veral Langenhoven was ’n briljante medioloog. Dit het hy geïllustreer
deur sy stryd om moedertaalonderrig ná Uniewording, wat hy gemotiveer het
deur te sê dat Afrikaanse skoolonderrig nie net volwassenes sal skaam maak
omdat hulle nie hul moedertaal kan lees en skryf nie, maar ook die omgewing sal
skep waarbinne ’n Afrikaanse letterkunde kan gedy. Natuurlik was die stryd om ’n
Afrikaanse grafosfeer nie net teen Engels nie, maar ook teen Nederlands. Dat
Afrikaans teen 1915 die stryd teen Nederlands in die logosfeer begin wen het, het
Langenhoven verwoord toe hy gesê het: “Als Nederlands ons taal is dan moet ons
hom praat, en als Afrikaans ons taal is dan moet ons hom skryf” (Giliomee
2004:320). Daarmee het hy bedoel dat mense juis eerder Afrikaans gepraat het,
oftewel Nederlands as spreektaal vervang het, en dat die skryf daarvan
logieserwys moes volg. Die aanvaarding van Afrikaans as amptelike taal in 1925
was die staatkundige beseëling van Afrikaans in die grafosfeer, net soos 1933 se
Bybelvertaling dit religieus gedoen het.
Met die opkoms van die gedrukte woord in die Afrikaanse suide het ook die
belangrikste instellings van die Afrikaanse grafosfeer gekom, naamlik Nasionale
Pers en Die Burger in 1915; De Huisgenoot, wat hom met groot welslae tot die
vernaamste maatskaplike eenheid van die logosfeer, die gesin, gerig het; die
Nasionale Party (NP) in 1915, en Sanlam in 1918. Party, drukkersgroep en
versekeringsmaatskappy – al drie instellings was slegs moontlik omdat Afrikaners
in die grafosfeer in die suide nou nie meer so siklies en in jare gedink het nie,
maar liniêr en in dekades en eeue.
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Die NGK was as vernaamste instelling van die logosfeer die traagste om die
grafosfeer te betree, en het dit eers met die Bybelvertaling gedoen, waardeur die
klassieke mediologiese tendens bevestig is van hoe die dominante
oordraginstelling van een mediasfeer aanvanklik agtergelaat word deur die
instellings van die nuwe mediasfeer en oordragmedium. Maar die NGK sou (ook in
klassieke mediologiese styl) ná die uitwissing van sy agterstand ten opsigte van
die ander grafosferiese instellings van die Afrikaanse grafosfeer met hulle
kombineer om ’n uiters hegte oordragmilieu te skep waarin vorm en inhoud só
nou gekorreleer het dat Afrikaners nie net vir die eerste en enigste keer in hul
geskiedenis vir 40 jaar lank – van 1935 tot 1975 – verenig is nie, maar ook as
outomatiese spieëlbeeld van hul oordragmilieu gefunksioneer het. Hier sien ons
dan dat die beperkte tegnieke, instellings en inhoud van oordrag in ’n koloniale
konteks tot ’n vorm van slaafse navolging aanleiding gee. Kortom, waar elke
Afrikaner by wyse van spreke in die individualistiese logosfeer met sy swak
oordragmilieu in sy eie rigting getrek het, het hulle almal in die kollektiwistiese
grafosfeer eensklaps verander in modelle van gehoorsaamheid aan gesag.
Wat die voormalig republikeinse noorde betref, was die verhouding tussen die
Afrikaanse logosfeer en Engelse grafosfeer ietwat anders. Die eerste rede
hiervoor lê ook in die politiek van afstand: waar die republiek hom van die sterker
ander op ’n afstand wil plaas, wil die Empire die swakker ander nader trek. Soos
wat die tegniese vaardigheid van die ZAR dan met die ontdekking van goud en
diamante – ’n magtige aandrywer vir die beweging na die grafosfeer met sy
treine, busse, stede en myne, koerante en skole – toegeneem het, het die
suidelike Kaapse buitepos van die Empire hom begin mobiliseer om die noordelike
swakker republieke nader te trek voor hulle tegniese vermoëns hulle afstand van
die Empire kon verseker.
Kortom, die Anglo-Boereoorlog was die Engelse grafosfeer wat die Afrikaanse
noorde se beweging na die grafosfeer wou bepaal. Die Britte kon nie anders nie
as om die oorlog te wen, want die logosferiese Boere se mobiliteit van perd en
ossewa, hul algemene traagheid en gebrek aan kollektiewe aksie, het hulle
uitgelewer aan die doeltreffender, vinniger en gerigte Engelse grafosfeer en sy
troepe. Die vernuftigste strategiese daad van die Engelse grafosfeer was om die
sentrale ruimtelike eenheid van die Afrikaanse logosfeer, naamlik die plaas, te
vernietig en die bewakers van oordrag, oftewel die vroue, in kampe te
konsentreer, oftewel hulle van hul uitgespreidheid oor afstand en hul
oordragpotensiaal te ontneem.
Dat die Anglo-Boereoorlog eintlik eers in alle erns ná die val van Pretoria en
Bloemfontein begin het, hoef ons nie te verbaas nie, want vir die grafosferiese
Britte het die stede baie groter simboliese gewig gedra as vir die logosferiese
Boere met hul plase. Miskien is die treffendste beeld van die oorwinning wat die
Engelse grafosfeer in die noorde behaal het, die samehurking van Afrikanermans,
-vroue en kinders ná die oorlog al langs die spoorlyn, daardie oerkanaal van die
grafosfeer. Paradoksaal genoeg was dit dan ook die vernietiging van die plase
wat, saam met die mynwese, Afrikaners se massiewe noordelike beweging na die
stede vanaf 1902 aangehelp het.
Maar hierdie blitssnelle beweging stadwaarts ná die verlies aan die plaasruimte,
wat vir meer as 250 jaar die ruimtelike basis van die Afrikanerwêreld was, sou
minstens twee beduidende gevolge hê, wat ons kan saamvat as die metafisiese
reaksie wat op die verlies aan die fisiese gebied gevolg het.
Eerstens is die plaas in die stad tot metafisiese oerruimte van Afrikaners verhef,
wat dan ook die inspirasiebron van die eerste groot Afrikaanse letterkundige oes
was, oftewel die naoorlogse digters en romansiers, en wat nog tot in die 1950’s,
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en selfs later, ’n houvas op die Afrikaanse letterkunde sou hê. Soos wat die skok
van verstedeliking verwerk is en massaskoling onder Afrikaners teen die 1930’s
voltrek is, sou die stad en die universalisme van die grafosfeer lei tot die tweede
groot Afrikaanse letterkundige oes, naamlik Van Wyk Louw en die Dertigers.
Tweedens het die verlies aan gebied wat akuut deur die gemeenskap gevoel is,
gelei tot ’n metafisiese sluiting van die gemeenskap, oftewel die mitologie
waarvolgens God die Afrikaner as volk sou uitverkies het met ’n spesiale roeping
in Afrika, ’n teologie wat aanvanklik by uitstek in die noordelike deel van die
Afrikaanse grafosfeer beoefen is, dit wil sê waar die verlies aan gebied die ergste
gevoel is.
Die stigting van Christelik-Nasionale skole in 1905 in reaksie op Milner se
skoolverengelsingsbeleid was ’n bepalende tree in die Afrikaanse grafosfeer. Die
slagspreuk van die CNO-beweging was dan ook: “In isolasie bestaan ons krag”,
waarmee afstand nogmaals ’n leitmotief gemaak is.
In 1918 sou die Afrikaner-Broederbond as eerste vername noordelike
grafosferiese instelling tot stand kom, en sou dit, soos Giliomee aantoon, vir die
grootste gedeelte van sy bestaan in diens van die NP met sy netwerk van
predikante en onderwysers funksioneer as formidabele masjien van oordrag.
Twee en twintig jaar na Die Burger in die suide sou Die Transvaler onder
Verwoerd in die noorde as republikeinse koerant tot stand kom.
Die skeiding wat tussen Suid en Noord met die Groot Trek in die logosfeer
ontstaan het, sou in die Afrikaanse grafosfeer vanaf die 1930’s verder verdiep.
Hiervoor kan minstens twee redes aangevoer word. Ten eerste het die Suide, wat
toe reeds meer as ’n eeu se interaksie met die Engelse grafosfeer agter die rug
gehad het, en wat nooit in dieselfde mate as die Noorde aan die verskrikking van
afstand blootgestel is nie, ’n sagter nasionalisme beoefen as die Noorde met sy
verlies aan gebied en sy traumatiese verwisseling van plaas vir stad. Ten tweede
het die Suide, weens sy voorsprong bo die Noorde in sy betreding van die
grafosfeer, ongetwyfeld ’n intellektuele voorsprong bo die Noorde gehad, en het
hy sy voorsprong gehandhaaf deur die feit dat die suidelike grafosferiese
instellings sterker as dié van die Noorde was en dus ’n groter greep op Afrikaneroordrag uitgeoefen het.8
Laastens moet noordelike republikanisme in sy felheid ook verstaan word as ’n
driftige verlange na die veiligheid wat die herstel van die band met die suidelike
oorsprong sou beteken. In wese het die beweging noordwaarts, eers deur die
tegniese limiet wat in plekke soos Schoemansdal omring van ander
gemeenskappe bereik is, en later deur die verlies van die twee Boererepublieke,
beteken dat die logosferiese vryheidsbegrip van vryheid-in-afstand sy absolute
grens bereik, wat ’n virtuele beweging terug na die suidelike oorsprong ná die
Anglo-Boereoorlog op gang geplaas het, en wat uiteindelik die pylvak betree het
toe die noordelike republikeine met Strijdom en Verwoerd in die 1950’s beheer
oor die NP verkry het. Die totstandkoming van die hedendaagse Suid-Afrikaanse
gebied, wat deur Milner met die bou van ’n nasionale treinnetwerk en skoolstelsel
ná die Anglo-Boereoorlog begin is en polities met Uniewording in 1910 aangedui
is, is voltooi met die Afrikaanse grafosfeer se triomfantelike oomblik, naamlik
republiekwording in 1961.
Wat vryheid betref, het die twee momente van beweging en vestiging in die
logosfeer tydens die grafosfeer omgeruil, sodat eers vestiging en dan beweging
vir Afrikaners gelykstaande aan vryheid was. Die vestiging het gemanifesteer in
die grootskaalse verstedeliking ná die Anglo-Boereoorlog. Teen die 1930’s was die
vestiging so ver gevoer, en is genoegsame territoriale stabiliteit bereik, dat
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geleenthede soos die 1938 Simboliese Ossewatrek – oftewel die mitologisering
van beweging onder die gevestigdes – asook volksfeeste, soos 1949 se inwyding
van die Voortrekkermonument, en die sportbyeenkomste van die 1950’s tot
1970’s, as verheerliking van beweging die tweede moment van vryheid in die
grafosfeer was.
Republiekwording in 1961 het die politiek van afstand gehandhaaf. Waar die
Afrikaners in die logosfeer die swakker self teenoor die sterker ander was, het
hulle hulle nou op die hoogtepunt van die Afrikaanse grafosfeer in ’n
dubbelsinnige
posisie
bevind:
betreffende
die
internasionale
wêreld,
versinnebeeld deur die Statebond onder Brittanje, was hulle steeds die swakker
self, en het Suid-Afrika se geografiese afstand van sy koloniale moederland dit
moontlik gemaak om die ou motief van om die self op ’n afstand van die ander te
plaas, weer tot herhaling gebring. Dít is beliggaam in Verwoerd se uittrede uit die
Statebond net voor republiekwording.
Teen hierdie tyd was die Weste reeds in die videosfeer met sy netwerke,
multilateralisme en neiging tot globale integrasie, waarin die politiek van afstand
vir die politiek van nabyheid verruil word. Dit is dus verstaanbaar dat Suid-Afrika
vanaf 1960 deur die internasionale gemeenskap met isolasiemaatreëls onder druk
geplaas is, maar hierdie isolasiemaatreëls sou doodeenvoudig aan die
belangrikste motor van Afrikaner-nasionalisme, die sug na afstand, nuwe energie
gee, wat eers sou uitbrand met die finale betreding van die videosfeer vanaf
1975.
Binnelands, daarenteen, was die Afrikaanse grafosfeer in ’n sterker posisie as die
swart logosfeer, en kon hy met sy politieke beheer oor mobiliteit en
kommunikasie, oftewel die politieke Heilige Graal van die uitgestrekte SuidAfrika, die swakker (tegniese) ander op ’n afstand van die sterker (tegniese) self
plaas.
Dat nasionalisme in die Afrikaanse grafosfeer so sterk was, hoef ons ook nie te
verbaas nie, want nie net het die Afrikaner-elite, soos ons reeds gesien het, ’n
gedugte stel tegnieke en instellings van oordrag beheer nie, maar ook was
vervoer by wyse van die trein, die bus en die trem nou in openbare Afrikanerhande. In hierdie verband is insiggewende leesstof hoe M.E.R. vertel van hul
treinritte na NP-saamtrekke, of hoe Bloemfontein in Karel Schoeman se Die
Laaste Afrikaanse Boek tot in die 1950’s as halfwegstasie tussen die Suide en die
Noorde funksioneer, waarna die vliegtuig en die motor dié stad sy status
ontneem.
Wat betref die temas van die logosfeer wat na die grafosfeer oorgedra is, die
volgende:
1. Waar die God van die Calvinistiese religie in die logosfeer as onsigbare
lotsbeskikker verstaan word, word Hy nou die bedinkbare, vertolkbare
waarborg van apartheid en uitverkorenheid. Dat die politieke beheer wat
Afrikaners oor mobiliteit en afstand in die grafosfeer verkry het, dan
weerklank gevind het in die teologiese begronding van apartheid, naamlik
die verhaal van die Toring van Babel of die vers in Handelinge waarvolgens
God alle volke apart geskape het, is nie verbasend nie.
2. Republikanisme, oftewel ’n volk met sy eie gebied, wat in die grafosfeer
die Republiek van Suid-Afrika sou word, en waar republikanisme, gedryf
uit die van sy republiek ontneemde Noorde, die knie sou buig voor
nasionalisme, waar die gemeenskap eerder as die gebied die bepaler is.
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3. Die kultuur van vleis, wat met die volksfeeste in braaivleis as nasionale
gereg herleef het, en waar die eetgewoontes van die veld in die stad
herdenk is.
4. Die primêre ruimtelike eenheid is die stad.
5. Die primêre maatskaplike eenheid is die volk. Aangesien die volk met sy
skool in die grafosfeer die primêre lokus van oordrag is, verloor vroue
vanaf die 1920’s hul posisie in die openbare lewe. Wat die kombuis vir
vroue se mag in die logosfeer beteken het, is wat die klaskamer vir hulle
magsverlies in die grafosfeer beteken het. Die huis sou voortaan die
ruimte word waar hulle dikwels via hul kinders die stryd met die patriargie
van kerk en party moes aanknoop, ’n onverkwiklike geveg waarin niemand
beslissend as oorwinnaar uitgetree het nie.
6. Die primêre instelling is die NP, wat Afrikaners as gemeenskap vir 40 jaar
lank via ’n netwerk van openbare instellings verenig.
7. Die vrees vir gelykstelling, wat nou manifesteer as Afrikaners se jaloerse
bewaking van die openbare wit skool en die NGK, en die mindere bronne
wat aan sendingkerke en swart skole toegedeel is.
8. Die sterk leier, gebaseer op die posisie wat die man as partyleier,
predikant en koerantredakteur sou geniet.
9. Van die baie sterk individualisme van die logosfeer is oorbeweeg na die
baie sterk kollektiwisme van die stad, skool, party en kerk.
3.3 Die videosfeer
Die koms van die videosfeer na Suid-Afrika is ’n boeiende verhaal waarop ons nie
hier in breë trekke kan ingaan nie. Terwyl Europa en Noord-Amerika tussen 1890
en 1910 die videosfeer betree het met die vliegtuig, die motor en die bioskoop,
en waar beelde en lugdominasie die agtergrond van die Eerste Wêreldoorlog was,
gevolg deur die koms van televisie in die 1930’s, was Suid-Afrika, waar die trein
in dieselfde tyd eers nasionaal gevestig is, massamotorbesit vir veral Afrikaners
eers vanaf die 1960’s gekom het, en die televisie eers in 1975, se betreding van
die videosfeer stadiger as in Europa en Noord-Amerika. Wat wel waar is, is dat
massamotorbesit in die 1960’s en die instelling van TV in 1975 Afrikaners vir alle
praktiese doeleindes die videosfeer binne 15 jaar laat betree het, waar dit hulle
meer as 50 jaar geneem het om dit met die grafosfeer te doen – as ’n mens
laasgenoemde betreding dateer vanaf die Eerste Taalbeweging.
Die gevolg hiervan was dat die formidabele institusionele en ideologiese kohesie
wat Afrikaners teen die laat 1960’s gekenmerk het, teen die laat 1970’s begin
meegee het en teen die vroeë 1990’s iets van die verlede was. Met
massamotorbesit het die staat sy monopolie op vervoer prysgegee en in die
motor as individualistiese vervoermiddel kon Afrikaners teen die vroeë 1990’s
weer ontpop as die hiperindividualiste van die logosfeer, dog hierdie keer met ’n
oneindig
kragtiger
afstandsvernietiger
as
die
ossewa,
naamlik
die
viertrekvoertuig, wat die ou Afrikaanse droom van vryheid-in-afstand
springlewendig en gesond gehou het.
Ook die TV het in 1975 die belangrikste kommunikasiemedium terug in die hande
van individue geplaas, iets wat voltrek is met die NP se magsverlies in 1994. Dat
die ANC, kampioen van die Suid-Afrikaanse videosfeer,9 baie gou die
televisiewese grondig sou verander, sou onvermydelik satelliettelevisie vir
Afrikaners aantreklik maak. M-Net en DStv sou as privatistiese verlengings van
die Amerikaanse videosfeer egter betreklik min doen vir ’n onderskeibare
Afrikaanse gemeenskapslewe na nasionalisme.
Die beweging na die videosfeer is ironies genoeg meegebring deur die
formidabele suksesse van die Afrikaanse grafosfeer. Afrikaanse skrywers sou
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vanaf die laat 1950’s in die buiteland met die Westerse videosfeer kontak maak,
en hulle sou die beweeglikheid en sterk sin vir die individuele teen die agtergrond
van ’n nou verstikkende, beweginglose kollektiwisme onder Verwoerd en veral
Vorster in beskerming neem. Breyten Breytenbach, ewige nomaad en boegbeeld
van die skeppende individu teen die smorende kollektief, en die res van die
Sestigers sou hulle stempel afdruk en so Afrikaans se derde groot letterkundige
oes lewer.
Ook die tegniese vooruitgang van die grafosfeer sou meebring dat ekonomiese
modernisering, beter openbare gesondheidsorg en onderwys nie net swart
bevolkingsgetalle laat toeneem nie, maar hulle ook in groot getalle weens die
stadsgebaseerde ekonomie laat verstedelik. Desnieteenstaande sou onderwys in
swart skole nooit op die peil van wit skole wees nie. Swart mense sou dus die
grafosfeer via die ekonomie en verstedeliking gedeeltelik betree, maar weens die
tuislande en gebrekkige onderwys steeds met die ander voet in die logosfeer leef.
Dat die sikliese tydsbegrip van die logosfeer, waar ’n gebrekkige sin van toekoms
groter gesinne in die hand werk, dan ook sy bydrae tot swart bevolkingsgroei sou
lewer, net soos wat die geval met Afrikaners in die logosfeer was, is ook nie
vreemd nie.
Kortom, enorme swart verstedeliking, die videosfeer in die buiteland met sy
agterlating van afstand, en die uiteindelike koms van die videosfeer na SuidAfrika teen 1975 kon dus nie anders nie as om die ideologiese hart van apartheid
en Afrikaner-nasionalisme uit te ruk. Waar die beywering vir afstand sedert 1652
dwarsdeur die logosfeer en die grafosfeer aan ’n progressiewe politiek
gelykgestaan het, het dit nou, in die era van die politiek van nabyheid, aan
reaksionêre politiek gelykgestaan. Die kombinasie van swart verstedeliking,
oftewel die demografiese vernietiging van apartheidsafstand, Afrikaners se
massamotorbesit en die swart-taxi-bedryf van die 1980’s, tesame met TV, het die
staat sy greep op mobiliteit en oordrag ontneem.
PW Botha, die eerste Afrikaner-leier van die videosfeer, het met sy agtergrond in
propaganda en militarisme twee strategieë ingespan om afstand te probeer
handhaaf, naamlik die grensoorlog en die noodtoestande, asook die
kommunikasiebeleid wat bekendgestaan het as die Totale Reaksie op die Totale
Aanslag. Met die grensoorlog is deur Suid-Afrika se militêre betrokkenheid in
veral die voormalige Suidwes-Afrika (Namibië) en Angola die buitelandse vyande
van Afrikaner-nasionalisme en bondgenote van die ANC (die Sowjetunie, Kuba,
SWAPO) op ’n afstand gehou, terwyl die noodtoestand op sy beurt, met sy streng
beperkings op kommunikasie en beweging, weer die binnelandse vyande van
Afrikaner-nasionalisme (die breë burgerlike anti-apartheidsbeweging) op ’n
afstand moes hou.
Maar die Afrikaanse grafosfeer was, in klassieke mediologiese modus,
doodgewoon nie voorbereid op die videosfeer nie, en die onaansienlike politici
met hul pluiskuilhoedjies, gestroop van nuwe idees – dit wat die grafosfeer
gekenmerk het – kon nie die beelde-oorlog wen teen die videosferiese ANC met
sy slim oudiovisuele kommunikasie wat tydens ballingskap in die videosfeer in die
Noordelike Halfrond ontwikkel is nie.
Teen die tyd van FW de Klerk, wat veel minder op idees as op beeld gesteun het,
het die ANC nie net met die verskyning van die fotogeniese superheld van die
Suid-Afrikaanse en globale videosfeer, Nelson Mandela, die beelde-oorlog gewen
nie, maar ook die ideë-oorlog om die onderhandelingstafel. Om De Klerk se
penarie te vererger het jong en denkende Afrikaners reeds vanaf die 1980’s die
politiek van nabyheid van die videosfeer toegeëien, en sou hulle selfs vir ’n tyd
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met die videosfeer se belangrikste politieke mite van nabyheid, oftewel
sentralistiese nasiebou, flankeer.
Die belangrikste voorbeeld hiervan, en bes moontlik die laaste bestorming van
binne op die mure van die grafosfeer in ’n beweging uitwaarts, was die musikante
van die Voëlvrybeweging wat met hul briljante nabyheidsindividualisme10 massas
jongmense triomfantelik ’n kortstondige ideologie gegee het. Kerkorrel en die
Gereformeerde Blues Band het met ’n liedjie soos “Sit dit af!” die estetiese
tekortkominge van die Afrikaanse grafosfeer te midde van die videosfeer
raakgevat, net soos hulle met die liedjie “Ossewa” die hoogbloei van
individualistiese vervoermiddels onder Afrikaners beskryf het. Wat die Dertigers
as helde en die Sestigers as antihelde van die grafosfeer was, sou die
Voëlvrybeweging en hul opvolgers vir die videosfeer word.
Dat die ANC en Mandela aanvanklik so skitterend in die videosfeer vertoon het,
was ook aanvanklik te danke aan die doeltreffendheid van die Afrikaanse
grafosfeer. Die verbete logika van om die swakker ander op ’n afstand van die
sterker self te plaas het daartoe gelei dat die ANC se eerste geslag leiers in die
tronk gestop is en die tweede geslag ná 1976 in ballingskap was, waar hulle
eerstehandse blootstelling aan die videosfeer gekry het. Mandela self sou deur sy
lewenstrajek as briljante medioloog ontpop: nie net sou sy koms na
Johannesburg in die 1940’s, sowel as sy naskoolse regsopleiding, hom deeglik in
die grafosfeer inwy nie, maar sou hy ook daarin slaag om tydens sy tronkverblyf
sodanig met die videosfeer in voeling te bly, veral deur sy kontak met verbanne
ANC-lede, dat die glimlaggende man wat in 1990 vry uit die tronk gestap het, en
waarvan die foto verbete deur die grafosferiese NP verban is, met sy
onweerstaanbare beeld Suid-Afrika se grootste staatsman van die videosfeer sou
word.
Ook in ballingskap het die ANC, aan die videosfeer blootgestel, ontpop as daardie
klassieke instelling wat die politieke party van die grafosfeer in die videosfeer
opvolg, naamlik die drukgroep. As meester van (oudiovisuele) kommunikasie en
met ’n progressiewe internasionale beeld, sou hulle skitterend in die
onderhandelinge vaar. Om die kroon te span was hulle nabyheidsnasionalisme in
reaksie op die afstandsnasionalisme van die NP tydens apartheid as ’n politiek
van nabyheid, oftewel ’n geïntegreerde Suid-Afrikaanse eenheidstaat, die droom
van die videosfeer. Soos Voltaire gesê het, niks is so kragtig soos ’n idee waarvan
die tyd gekom het nie, oftewel, ’n idee wat deur die heersende mediasfeer
begunstig word.
Die ANC se probleme as beweging sou eers in alle erns begin tydens die Mbekibewind, toe die grafosferiese staatsmasjinerie, wat nog steeds die belangrikste
motor van hul Afronasionalisme was, hulle toenemend sou dwing om nie meer as
drukgroep nie, maar as politieke party op te tree. Dieselfde sentralisme, gebrek
aan interne debat en leiersobsessie wat die NP in die laaste jare van die
grafosfeer sou kenmerk, was ook die voorland van die ANC.
Aan die begin van hierdie artikel het ons gevra hoe die oënskynlike
teenstrydigheid by Afrikaners tussen “’n fatalistiese afwagting van ’n gewisse
kollektiewe nederlaag en finale ondergang” en “’n misterieuse lewenskragtigheid”,
waarna Giliomee verwys, verklaar kan word. Die antwoord, wil ons aanvoer, is te
vinde in die feit dat die tegnomateriële stelsel van oordrag wat tussen die
Nederlandse en Britse koloniale era geskep is, die minimum was van wat nodig is
om die inheemse bevolking van hierdie land dienstig te hou aan die elite wat die
oordragsentrum beheer. Hierdie tegnomateriële stelsel van oordrag is egter nooit
beplan om die inheemse bevolking onafhanklik van die koloniale sentrum te maak
nie.
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Afrikaners se “fatalisme” het sy oorsprong in die tyd toe hulle aan hierdie stelsel
uitgelewer was, terwyl die “geheimsinnige lewenskrag” volg uit die beperkte
toegang wat hulle daartoe gehad het. Toe hulle hierdie stelsel egter in die
grafosfeer oorgeneem het, het hulle self nie verstaan dat dit slegs geskep is om
die beherende groep te bevoordeel, in plaas van die hele land nie, sodat die
beheer oor hierdie stelsel altyd aan die elite ’n aanvanklike illusie van absolute
mag sal verleen, maar op die duur hulle ondergang verseker.
As die huidige maghebbers in die videosfeer, gegewe die logika van hoe die
oordragstelsel effektief ’n plaaslike tak van die Amerikaanse koloniale moederland
geword het, nie hierdie logika deurbreek nie, sal ook hulle nie daarin slaag om
hierdie land te bevry nie, ten spyte van die morele hoë grond wat hulle beklee, en
wat ’n funksie van hul oorwinning in die videosfeer is. Die Afrikaners het presies
dieselfde morele hoë grond betree toe hulle in die grafosfeer getriomfeer het. En
nes hulle binne enkele jare, weens ’n gebrekkige mediologiese insig, die morele
hoë grond verloor het, so sal dit ook met die huidige maghebbers wees as hulle
nie hierdie insig ontwikkel nie. Hul historiese pluraliteit as bevrydingsbeweging is
volgens alle aanduidings binne tien jaar na magsoorname opgedoek tot die kru
sentralisme wat volg uit die sentralistiese aard van Suid-Afrika se koloniaalbepaalde tegnomateriële oordragstelsel.
Voor ek afsluit met enkele gedagtes oor Afrikaners en die politiek van die
videosfeer, ’n tabel waarmee Afrikaners in die drie mediasfere opgesom word:
Tabel 1: Die mediasfeer en Afrikaners
LOGOSFEER
(c. 1652–1875)
Ruimte: Plaas
Sosiaal: Gesin
Kuns: Na ABO
Instelling: Kerk
Vervoer: Ossewa/Perd
Wapen: Snaphaan/Voorlaaier
Kommunikasie: Spraak en radio
Vryheid: Beweeg na afstand
Republiek: ZAR, OVS

GRAFOSFEER
(c. 1875–1975)
Stad
Volk
Dertigers
Party/Vereniging
Trein/Bus/Trem
R4/AK47
Koerant, boek
Vestig in afstand
RSA

VIDEOSFEER
(c. 1975)
Planeet
Individu
Sestigers/Voëlvry
Drukgroep/Forum
Motor/Vliegtuig
G5/Atoombom
TV, rekenaar
Afstand en nabyheid
Taalstaat?

4. Afrikaners: Republikeine van die videosfeer?
Waar laat die videosfeer Afrikaners? En wat van republikanisme in die videosfeer?
Voor ons op hierdie vrae probeer antwoord, eers enkele opmerkings oor die
herlewing van die logosfeer in die videosfeer, waarna ons reeds hier bo kortliks
verwys het.
Ons het reeds vermeld dat die herlewing van die logosfeer vandag nie net te
danke is aan die simbiose tussen die videosfeer en die logosfeer nie, maar ook
aan die relatiewe kortstondigheid van die Afrikaanse grafosfeer. Nie net is die
mobiliteit van die logosfeer vandag eksponensieel vermenigvuldig met die
viertrekvoertuig en die vliegtuig nie, sodat Afrikaners wat kortstondig bewustelik
met die politiek van nabyheid geflankeer het, nou toenemend weer met afstand
omgaan in ’n soort droom van ewigdurende beweging, maar ook bring die
disintegrasie van die instellings van die Afrikaanse grafosfeer, asook die verlies
aan politieke mag, ’n herlewing van die simboliese posisie van die NGK, wat met
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naderende kerkeenheid ook die politiek van nabyheid sy eie maak, en nogmaals,
soos met die betreding van die grafosfeer, ook in die videosfeer die laaste
instelling is om by die nuwe mediasfeer aan te pas.
Vinnig-bewegende, sexy, atomistiese nomade het Afrikaners in die videosfeer
geword, maar dit alles sal slegs aantreklik bly vir solank die gees van die
grafosfeer nog vaardig is. Vir nou bedien die Afrikaner-elite hulle nog van die
illusie dat al die skoonheid van die videosfeer in verbruikende vergryp Afrikaners
van die lelikheid van die sterwende grafosfeer sal verlos, maar ook hierdie
kortstondige illusie sal, soos alle ander dinge in die videosfeer, oftewel die
Tirannie van Onmiddellikheid, verbygaan, en dan sal die eintlike debat oor hoe
Afrikaners hulself as gemeenskap aan ’n volgende geslag gaan oordra, begin.
Minstens drie metapolitieke posisies bied hulself aan. Ons som hulle kortliks op.
Ten eerste is daar die ou droom van vryheid-in-afstand, soos enersyds
staatkundig versinnebeeld in die ideaal van ’n volkstaat. Andersyds word hierdie
ou droom van vryheid-in-afstand versinnebeeld in die ideaal van ’n gemeenskap
van privaat ondernemers, wat met sy rekenaars, satelliet-TV en afgekampte
woonbuurte die mobiliteit en individualisme van die logosfeer laat herleef. Na
Derrida se omskrywing van apartheid as “crowds of mapped-out solitudes”
(Derrida 1985) sou ’n mens hulle vlugtend voor sentralistiese nasiebou “families
of mobile solitudes” kon noem.
Ten tweede is daar die vroeë videosferiese droom van vryheid-in-nabyheid, soos
versinnebeeld deur Afrikaner-intellektuele wat aansluiting by die meerderheid vir
Afrikaners as progressief voorhou.
Ten derde is daar die poging om vryheid te verstaan in die ossillasie tussen
afstand en nabyheid, tussen buite en binne, oftewel die “oop grens”. Hierdie
nuwe vryheidsideaal is in terme van die filosofie van die tegniek, die mediologie
en die politiek van erkenning verreweg die naaste daaraan om nie net die bestaan
van Afrikaners as gemeenskap tussen ander gemeenskappe en die politiek van
nabyheid van die videosfeer te erken nie, maar ook die naaste aan ’n politieke
middeweg tussen die oorbeklemtoning van verskil, oftewel die apartheid van die
grafosfeer, en die oorbeklemtoning van identiteit, oftewel die sentralistiese
nasionalisme van die videosfeer, nie net vir Afrikaners nie, maar ook vir SuidAfrika, omdat dit die enigste manier is om ’n nasie te word in die era van
globalisering wat die staat relativeer. Van bo, oftewel vanaf globale kant, word
die staat ingetrek in die stryd tussen unilateralisme en multilateralisme, en van
onder, oftewel vanaf lokale kant, neem die eis om erkenning van klein
gemeenskappe as die voorwaarde van nuwe state toe.
Maar ’n republiek kan nie sonder gebied bestaan nie. Gegewe dat die banalisering
van afstand sowel as die politiek van nabyheid fisiese gebied vir Afrikaners vir
eers ’n onnastrewenswaardige opsie gemaak het, is die opsie om van taal hulle
gebied te maak, oftewel om die videosfeer vir Afrikaans en Suid-Afrika se ander
inheemse tale te wen. Die republikanisme van die videosfeer is een wat taal
sentraal stel: taal as die aspek van menswees wat die virtueelste én die
materieelste is, wat netwerk en gemeenskap skep. Maar as Afrikaners
republikeine van taal wil word, sal hulle enkele werklikhede onder oë moet sien:
1. As Afrikaans nie die videosfeer kan toe-eien nie, sal een van twee
moontlikhede voltrek word. Enersyds sal Afrikaners in groot getalle
verengels, soos gedemonstreer deur Engfrikaans, die dialek wat jong SuidAfrika ontwikkel teen die agtergrond van die tot nog toe onvolledige toeeiening van die videosfeer vir Afrikaans. Andersyds sal Afrikaans weer die
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kombuistaal word wat dit in die logosfeer was, en waarvan daar reeds vele
tekens is, soos die taal in die openbare lewe afgeskaal word. In die
logosfeer, toe Afrikaners die grafosfeer met die Eerste Taalbeweging begin
betree het, het S.J. du Toit die swaartekrag van die logosfeer verklaar toe
hy gesê het: “Ons skryf soos ons praat.” Toe die standaardisering en
oordrag van Afrikaans in die grafosfeer op sy hoogtepunt was, was die
neiging: “Ons praat soos ons skryf.” Nou, in die videosfeer, probeer ons
praat soos ons wil lyk, dit wil sê informeel, cool, sexy. Om te sê dat
Afrikaans sal oorleef solank dit gepraat word, is niks anders nie as om
sowel die terugkeer van die logosfeer as die onvolledige toe-eiening van
die videosfeer te erken. Eers wanneer ’n Standaardafrikaans wat ook die
voorheen miskende dialekte van Afrikaans erken, nie net in musiek en
films gehoor en gesien word nie, maar ook met groter energie as ooit
geskryf word ten einde ons brose grafosfeer, waar ons idees en ons
tradisie lê, in beskerming te neem, sal die toekoms van Afrikaans veilig
wees. (Terloops, die argument dat die kritiek van Engfrikaans rassisties is
solank dieselfde kritiek nie toegepas word op ander Afrikaanse dialekte
soos byvoorbeeld Kaaps, wat ook Engelse woorde bevat, nie, is natuurlik
nie geldig nie: nie net het al die dialekte van Afrikaans ’n lang tradisie en
is hulle in mindere en toenemend meerdere mate in Standaardafrikaans
erken nie, maar bestaan Engfrikaans slegs sedert die videosfeer as
parasiet van Standaardafrikaans, het dit geen tradisie nie en is die enigste
estetiese aantrekking daarvan beperk tot die jongste cool uitdrukking wat
die vervlietende videosfeer uitflits.)
2. As Afrikaans nie nuut kan word deur afstand en nabyheid op die regte tyd
en plek uit te leef nie, sal dit maar net voortbestaan, eerder as om voort
te bestaan in verbeelding, wat in navolging van Van Wyk Louw se
grafosferiese voortbestaan in geregtigheid, die taalideaal van die
videosfeer is. Wat nabyheid betref, bestaan daar nog die kloof tussen wit
en bruin/swart in Afrikaans, wat voortgespruit het uit die feit dat bruin en
swart Afrikaanstaliges tydens apartheid op baie kleiner skaal die grafosfeer
ingeneem is. Wat afstand betref: dit sal inhoudelik gehandhaaf moet word
van die monokulturele simulacrum wat die Amerikaanse videosfeer is deur
ons eie inhoude aan die videosfeer te gee. Kortom, waar die Eerste en
Tweede Taalbewegings eintlik één was, naamlik ’n vyftigjarige stryd om
Afrikaans van die logosfeer na die grafosfeer te neem, is die Derde
Taalbeweging eintlik twee, naamlik, enersyds, die ideaal om bruin en
swart Afrikaanstaliges oplaas deel van die grafosfeer te maak in ons skole,
universiteite en media, en, andersyds, die ideaal om die videosfeer toe te
eien, wat begin het toe Afrikaans in 1994 sy politieke beheer oor die
videosfeer verloor het. Nie net moet Afrikaans en die ander inheemse tale
hul regmatige plek naas Engels in die videosfeer inneem nie, maar ook
moet private Afrikaanse pogings om die videosfeer te betree, soos ons
musiek, enkele rolprente en kykNET, by sowel die republikeinse momente
van die verlede aansluit, as die moontlikhede van ’n toekoms wat sowel
die lokale as die globale vier en ontgin.
3. Nóg die toe-eiening van die videosfeer, nóg vryheid in afstand-ennabyheid, sal slaag as ons nie vir die nuwe republikanisme van die
videosfeer nuwe instellings stig wat as ’n netwerk ’n nuwe Afrikaanse
gebied kan skep nie. Ou Afrikaanse instellings van die logosfeer en
grafosfeer, soos kerke, skole en universiteite, moet ten alle koste behoue
bly en met nuwe inhoud in die videosfeer gevul word, soos wat die
Universiteit van Stellenbosch, die NG Kerk onderweg na kerkeenheid, die
ATKV of Solidariteit wys. Terselfdertyd is nuwe instellings nodig, waarvan
kunstefeeste met hul mobiliteit en kortstondigheid klassieke energie-
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opwellings van die videosfeer is, maar nie genoeg nie. Groter kontinuïteit
is nodig, wat nie net deur nuwe kuns en idees gegee kan word nie, maar
ook deur ’n Afrikaanse taalbelangeraad, wat na binne die politiek van
nabyheid tussen al die uiteenlopende Afrikaanse tradisies kan beoefen, en
na buite die ossillasie tussen afstand en nabyheid met die breër SuidAfrika en die proses van globalisering.
Die verdwyning van die verbete opposisie tussen afstand en nabyheid hoef ons
nie vandag meer in Afrikaans gevange te hou nie. Vir ons as republikeine van die
videosfeer is die uitdaging hier om vryheid-in-afstand-en-nabyheid te aanvaar.
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Eindnotas
Hierdie artikel is ’n aansienlik hersiene weergawe van ’n openbare lesing wat op
31 Oktober 2003 by die filosofiekafee, Café Riche, Kerkplein, Pretoria gehou is.

1

2

Simondon se vernaamste werke is onderskeidelik Du mode d’existence des
objets techniques (1958, 1989) en L’individuation psychique et collective (1989,
2007), albei uitgegee deur Aubier, Parys. Leroi-Gourhan se bekendste werk is die
tweedelige La Geste et la parole, onderskeidelik in 1964 en 1965 uitgegee deur
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Albin Michel, Parys. Die Engelse vertaling is in 1993 as een band uitgegee onder
die titel Gesture and speech, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
3

Soos Stiegler dit uitvoerig behandel in Band Een van La Technique et le Temps
(kyk eindnota 4).
4

Stiegler, Bernard, La technique et le Temps: 1. La faute d’Épiméthée, Parys:
Galilée, 1994; 2. La désorientation, Parys: Galilée, 1996; 3. Le temps du cinéma
et la question du mal-être, Parys: Galilée, 2001.
5

Die begrippe tegnisiteit en prostese staan sentraal by Stiegler, en word reeds in
Band Een van La Technique et le Temps ontwikkel. Hoewel hierdie sake nie
sentraal in die skopus van hierdie artikel is nie, verduidelik ons baie kortliks wat
Stiegler met hierdie twee begrippe bedoel, ten einde ons argument dat die
geskiedenis ook vanuit die tegniek gelees kan word, en ons toepassing daarvan in
hierdie artikel, verder te rugsteun. Wat tegnisiteit betref, voer Stiegler onder
invloed van Leroi-Gourhan aan dat die tegniek begryp kan word as die
voortsetting van die lewe met ander middele as die lewe self, waarmee hy bedoel
dat vanaf die eerste mense tot vandag, die mens nie sonder tegniese hulpmiddele
kan oorleef nie. Die mens se neiging tot die tegniese is part en deel van sy wese,
en is wat Stiegler sy tegnisiteit noem. Omdat elke enkele instrument (klere wat
die vel veruiterlik en optimaliseer, die klipmes wat die hand veruiterlik en
optimaliseer, ens., tot by die rekenaar en die satelliet) die mens se natuurlike
vermoëns vermeerder, noem Stiegler alle vorme van tegniek prosteses. Sy
ontleding van die uitdagings van die hedendaagse industriële samelewing word
ontwikkel deur die effek van die heersende tegnologieë, en veral dan
kommunikasie- en inligtingstegnologieë, op menswees te ontleed. Op baie
voorlopige en beperkte skaal probeer ons in hierdie artikel ’n soortgelyke
ontleding van Afrikaners en Suid-Afrika se politieke geskiedenis maak aan die
hand van opeenvolgende tegniese milieus, of mediasfere, soos dit verderaan in
hierdie artikel met betrekking tot die werk van Régis Debray ontwikkel word.
6

Suid-Afrika se eerste groot industrialiseringsgolf kom ná die ontdekking van
goud en diamante vanaf die 1860’s en 1870’s, en word veral deur die Britse Ryk
gedryf om sy imperiale houvas op die land te versterk. Die belangrikste aspekte
van hierdie industrialiseringsgolf sluit in die koms van elektrisiteit na Suid-Afrika,
die eerste telekommunikasietegnologie (telegraaf, telefoon), en veral die
voltooiing van die ruggraat van die nasionale spoortnetwerk in die dekade na die
Anglo-Boereoorlog. Die tweede golf van Suid-Afrika se industrialisering kom vanaf
die 1930’s op dreef en sou oor die volgende vier dekades of wat ten nouste
verknoop wees met die wel en wee van Afrikaner-nasionalisme. Op die tegniese
basis wat die Britse Ryk gelê het, is met energie voortgebou, en groot
uitbreidings van die vervoernetwerk (veral nasionale paaie), pos en
telekommunikasie, elektrisiteitsvoorsiening, yster- en staalproduksie, die bou van
damme en die uitbreiding van die land se vervaardigingsvermoë geskied in
hierdie fase.
7

Hierdie punt is verder uitgewerk in ’n artikel wat ek in antwoord op ’n artikel van
Moeletsi Mbeki geskryf het, en waarin ek probeer aantoon dat dit wat hy die
“Mineraalenergiekompleks” noem, inderdaad al vir meer as 150 jaar die
belangrikste magskonstellasie in Suid-Afrika is, en dat hierdie magskonstellasie
sy houvas veral deur middel van sy beheer oor vervoer en kommunikasie in die
land handhaaf. Kyk, respektiewelik, Mbeki, Moeletsi, “The white roots of BEE” in
Die Vrye Afrikaan, 19 Mei 2006, Pretoria: FAK,
http://www.vryeafrikaan.co.za/site/lees.php?id=574; en Rossouw, Johann, “Re-
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invention rather than co-optation” in Die Vrye Afrikaan, 19 Julie 2006,
http://www.vryeafrikaan.co.za/site/lees.php?id=631.
8

Ons verwys hier veral na die mate waarin die leiding van die Nasionale Party,
die NG Kerk, Nasionale Pers en ander vername Afrikaanse firmas oorwegend
vanuit die Suide van die land gegee is tot die 1950’s.
9

Ons verwys na die feit dat die leierskap van die ANC na sy ontbanning, en by
uitstek die voormalige politieke uitgewekenes wat vanaf 1990 tot met die ANC se
52ste nasionale konferensie in Polokwane, Desember 2008, so ’n leidinggewende
rol in die ANC gespeel het en dat dit sterk gevorm is deur hulle blootstelling aan
die videosfeer in die Noordelike Halfrond, waar hulle sonder die luukse van ’n
staat (soos wat die NP beheer het) moes leer om hulle boodskap effektief in ’n
oudiovisuele omgewing oor te dra.
10

Oftewel die droom van ’n nierassige eenheidstaat, ontdaan van die
onderdrukking van Afrikaanse individualiteit wat die NP se Suid-Afrika in die
1980’s gekenmerk het, deur Afrikaanse protesmusikante verpak vir die
Afrikaanse jeug.
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S.V. Petersen se tydskrifverhale
Steward van Wyk
Universiteit van die Wes-Kaap

Abstract
S.V. Petersen’s magazine stories
S.V. Petersen (1914–1987) is known for his poetry and is regarded as the first black
Afrikaans poet. He started his writing career with a number of short stories and sketches
that were published in journals and magazines. These texts give a rare insight into socalled “coloured” urban and rural life during the 1940s. The article places the texts within
the socio-political context of their time and gives an overview of characteristic themes and
linguistic features.

Opsomming
S.V. Petersen se tydskrifverhale
S.V. Petersen (1914-1987) is bekend vir sy poësie en word beskou as die eerste swart
Afrikaanse digter. Sy skryfloopbaan het begin met ’n aantal kortverhale en sketse wat
gepubliseer is in joernale en tydskrifte. Hierdie tekste bied uitsonderlike insig tot die
plattelandse en stedelike kultuur van die sogenaamde “nieblanke” gedurende die 1940’s.
Die artikel plaas die tekste binne die sosiopolitieke konteks van hul tyd en gee ’n oorsig
van die tematiek en taalkundige elemente.

1. Inleiding
Sidney Vernon Petersen is op 22 Junie 1914 op Riversdal gebore. Hy voltooi sy
laerskoolopleiding op sy tuisdorp en matrikuleer aan die Hoërskool Trafalgar in
Kaapstad. In 1933 kwalifiseer hy as onderwyser aan die Opleidingskollege
Battswood en begin sy onderwysloopbaan op Ladismith in die Kaapprovinsie. Hy
keer terug na Kaapstad en hou skool in Distrik Ses terwyl hy deeltyds studeer aan
die Universiteit van Kaapstad vir ’n BA-graad in Afrikaans, Engels en Wiskunde.
Vir prestasie in Afrikaans word die Universiteitsmedalje aan hom toegeken.
Hy word later hoof van die Opleidingskollege Battswood se primêre afdeling en in
1947 hoof van die Hoërskool Athlone, waar hy aanbly tot sy aftrede in 1975.
Hy ontvang verskeie eerbewyse, waaronder ’n erepenning in 1959 van die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vir sy bydrae tot Afrikaans en die
Dekorasie vir Voortreflike Diens in 1982. Ereburgerskap van sy geboortedorp,
Riversdal, word in 1988 postuum toegeken. Petersen onderneem verskeie
buitelandse reise, onder andere na Nederland, Engeland en die VSA, waartydens
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hy lesings oor die letterkunde en opvoedkunde lewer. Hy sterf op 30 Oktober
1987.
Petersen se eerste skryfwerk word vanaf 1940 in tydskrifte soos Die Naweek,
Suid-Afrika en Die Huisgenoot gepubliseer (Kannemeyer 1982:169). Hy is veral
bekend as digter en word beskou as die eerste swart Afrikaanse digter (Gerwel
1985:11). Sy debuutbundel Die enkeling verskyn in 1944 en hy volg dit op met
Die stil kind en ander verse (1948), Meditations on the Brink (1962), Die kinders
van Kain (1960), Suiderkruis (1965), Nag is verby (1980) en Laat kom dan die
wind (1985).
Petersen publiseer in 1945 die roman As die son ondergaan wat as wenner van ’n
romanwedstryd aangewys is. Sy kortverhale en sketse wat in die vroeë
veertigerjare in Die Naweek verskyn het, is minder bekend, maar literêr-histories
van belang. Van die temas en vormlike elemente wat daarin voorkom, word
teruggevind in As die son ondergaan en toon ook ooreenkomste met die werk van
jonger swart Afrikaanse skrywers. Hieronder tel die geestige tekening van
werkersklastipes,
die
hantering
van
sosiopolitieke
kwessies
soos
kleurdiskriminasie, identiteitsoeke en die aanwending van Kaaps.
Petersen se verhale moet gelees word teen die agtergrond van die politieke en
maatskaplike konteks van die laat dertiger- en vroeë veertigerjare toe dit verskyn
het.

2. Sosiopolitieke konteks
Die beleid van die belangrikste wit politieke partye jeens sogenaamde nieblankes
in die dertigerjare kan volgens Van der Ross (1986:115) in een woord saamgevat
word: segregasie. Op nasionale vlak was die Verenigde Party van Hertzog en
Smuts aan bewind en die berugte “Hertzog Bills” wat reeds in die twintigerjare
opgestel is om swart mense van die gemeenskaplike kieserslys te verwyder, word
verder uitgebrei met ander diskriminerende wette.
Die bruin mense bly egter nog ’n onopgeloste “vraagstuk”. Teenoor die bruin
mense is Hertzog en Smuts ambivalent: enersyds is daar kwessies soos
bloedverwantskap, kulturele bande en selfs ’n verantwoordelikheidsin teenoor die
bruin mense, en andersyds is daar vooroordeel en vrees (Van der Ross
1986:115).
Die sistematiese ontneming van swart mense se burgerregte laat egter vrese by
bruin mense ontstaan dat dit ook mettertyd húlle lot sal wees. Die gevolglike
verwydering van bruin mense van die gemeenskaplike kieserslys, die instel van
residensiële segregasie en die verbod op gemengde huwelike is dus nie ’n
verrassing nie. Ook in die werkplek word bruin mense teruggedruk met die
afskaling van opgeleide werksgeleenthede wat lei tot groter werkloosheid.
Dit het onteenseglik ’n uitwerking op die bruin mense se maatskaplike posisie.
Hierdie tydvak word dus ook gekenmerk deur ’n toename in armoede en
verwante siektes soos tuberkulose, deur maatskaplike verval en oor die algemeen
’n agteruitgang in die maatskaplike posisie van die bruin mense. Die bruin politiek
word oorheers deur politieke aksies vir die behoud van burgerregte, maar ook
deur strategieë om hul maatskaplike posisie te verbeter. Inisiatiewe soos die
Coloured-European Councils het ten doel om bestek op te neem van die sosioekonomiese posisie van die bruin mens ten einde maatreëls in te stel om dit te
verbeter.
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Die gees van hierdie tyd word weerspieël in ’n hoofartikel in The Sun, ’n dagblad
gemik op die bruin middelklas, waarin aangevoer word dat “while ‘political’ liberty
should be the goal of the Coloureds, in the short term ‘economic’ independence,
social uplift and moral development points the way to its attainment” (Lewis
1987:156). Hierdie “political quietism and pragmatic self-upliftment” (Lewis
1987:156) sou uiteindelik nie die gewenste resultate hê nie, omdat dit juis in
hierdie tydvak was dat die bruin mense van al hoe meer burgerregte ontneem is.
Terreblanche (2002:281) meen dat die swakhede in swart politieke protes
gedurende die eerste helfte van die twintigste eeu gewyt kan word aan die
hervormingsgesindheid van politieke leiers. Hierdie gesindheid en goeie wil is
geskoei op die beginsels van die Kaapse liberale tradisie en die ironie is dat terwyl
die regerende wit partye met die segregasie-wetgewing hul rug op die liberale
tradisie gedraai het, swart leiers nog daaraan geglo en vasgeklou het.
Die ouer, gematigde leiers kry egter meer teenstand van die jonger geslag. Die
voorste bruin politieke organisasie van hierdie tyd, die African People’s
Organisation (APO) van dr. Abdullah Abdurahman, kom onder druk van die
opkomende geslag jongeres, wat ’n heenkome vind in die National Liberation
League (NLL) waarin Abdurahman se dogter, Cissy Gool, ’n leidende rol speel. In
die veertigerjare bou die politieke druk verder op en met die sterfte van dr.
Abdurahman word ’n leemte gelaat in die leierskorps van gevestigde organisasies
soos die APO terwyl militantheid oplaai onder die jonger intellektuele, wat ’n
tuiste vind in die Teacher’s League of South Africa (TLSA) en die NEF (New Era
Fellowship).
Die aanleidende oorsaak vir die politieke spanning in bruin geledere in hierdie
tydvak is die aanstelling van die CAC (Coloured Affairs Commission) wat die weg
voorberei het vir ’n departement van kleurlingsake (die Coloured Affairs
Department, oftewel CAD), ’n afsonderlike liggaam wat na die belange van die
kleurlinge moes omsien en skakel tussen die regering en die bruin gemeenskap.
Alhoewel Smuts hom aanvanklik teen die skep van afsonderlike instellings vir
bruin mense verklaar het en begrip toon vir die hantering van blank en gekleurd
op gelyke gronde, kom hy meer onder druk van D.F. Malan wat ondubbelsinnig
vra vir skeiding tussen die groepe.
’n Aantal prominente bruin leiers, onder wie G.J. Golding en D. van der Ross,
assosieer hulle met die CAC en CAD. Dit open die weg vir die radikale jongeres
om die leierskap van die TLSA oor te neem en dit in ’n meer radikale rigting te
neem. Hierdie jong turke is goed opgelei: die meeste gee onderwys aan skole in
die Kaapse Skiereiland, waar hulle ’n groot rol speel in die politieke bewuswording
van bruin jongmense. Die TLSA spreek hierdie generasie aan; hul teoretiesideologiese taal met invloede van Marxistiese denkers soos Trotsky, deurspek met
sarkasme en ander retoriese middele, vind byval by jongmense wat ’n uitlaatklep
soek vir hul frustrasie en woede oor die sistematiese implementering van
apartheid.
Hulle mobiliseer in die breë anti-CAC- en anti-CAD-groepering wat die CAC en
CAD sien as ’n voortbouing op die “Hertzog Bills”. Een van hul segspersone, adv.
Bennie Kies, verklaar dat “we reject any special C.A.D. or commission because we
want full democracy … but at the same time we must realise that we cannot be
free from such measures until we destroy the whole colour-bar system” (Van der
Ross 1986:174).
Hierdie gisting werk deur die hele bruin gemeenskap, en feitlik elke familie en
elke organisasie het ’n standpunt en posisie ten opsigte van die CAC en CAD
ingeneem. Die politieke spanning kring wyd uit. Dit word selfs tot op die
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platteland gevoel en bring verwydering in huisgesinne en gemeenskappe.
Organisasies soos die Coloured People’s National Union (CPNU) en die Teachers’
Educational and Professional Union (TEPA) ontstaan binne hierdie politieke
woelinge as ’n tuiste vir die meer behoudende deel van die bruin gemeenskap.
Die spanning tussen ’n radikale versetsingesteldheid en ’n behoudende,
akkommoderende ingesteldheid sou vir jare die bruin politieke landskap oorskadu
en is ook aantoonbaar op andere terreine soos sport en kultuur, waar ’n keuse
gemaak moes word tussen deelname aan regeringstrukture en die boikot
daarvan.
Hierdie spanninge raak ook vir Petersen, wat kritiek moes verduur vir sy
betrokkenheid by werksaamhede van die destydse Departement van
Kleurlingsake, onder andere die uitsending van die SAUK-radioprogram, Protea,
wat op die bruin mense gemik was.
’n Ander verskynsel wat in die bruin gemeenskap beroering veroorsaak het en tot
in die kern van families ingewerk het, is “passing” / “wit speel”. Reeds voor die
instelling
van
apartheidswette
soos
die
Groepsgebiedeen
Bevolkingsregistrasiewette het ’n groot aantal bruin mense hulself laat
herklassifiseer as wit en met wit persone getrou om sodoende die wurggreep van
kleurdiskriminasie vry te spring en ’n beter ekonomiese en maatskaplike posisie
te bekom.
Ondanks die feit dat “wit speel” wydverspreid voorgekom het, is betreklik min
studies daaroor gedoen. Watson (1970) ondersoek dit in ’n skool in Observatory
(Kaap) en wys hoe belangrik dit was vir die voornemende “pass-whites” om
toegang te verkry tot ’n wit skool, of bufferskool, om uiteindelik as wit deur te
gaan. Hy wys voorts op aspekte soos Europese gelaatstrekke, ’n wit velkleur,
Engelse aksent en ’n respektabele (wit) leefstyl as deurslaggewend in die proses
van “passing” (Watson 1970:17). In sy studie oor gedwonge verskuiwing in die
Kaapse skiereiland voer Western (1981:207) aan dat “successful passing into the
self-evidently advantageous status of White requires cultural parity, economic
parity, and parity of pigmentation and physical appearance.”
Aangesien die boonste laag van die bruin gemeenskap ’n relatief klein deel
beslaan het, het “passing” vir liggekleurde bruin mense ’n keuse gebied: “either
moving up into the élite or leapfrogging over it into the lower ranks of the White
estate” (Watson 1970:17).
Die sukses en statistieke van “passing” kan moeilik gepeil word, omdat diegene
wat suksesvol was, dikwels verhuis het na ’n ander streek en elke maatreël sou
getref het dat hulle wit bure nie die waarheid agterkom nie. Groot getalle “passwhites” het dus uit die Kaap verhuis na Johannesburg en daar ’n nuwe lewe as
blankes begin. Voorts is alle kontak met familie en vriende verbreek en die impak
hiervan op familiebetrekkinge sou vir jare gevoel word. In sy onderhoude met
mense oor “passing” bevind Western (1981:212-3) dat houdings wissel: terwyl
sommige ongunstig, neerhalend en selfs woedend reageer het, was die houding
van die meeste respondente: “Well, it was their (the Pass-Whites’) business.”
Watson (1970:23-24) noem dat die reaksie wissel van simpatiek tot vyandig en
dui aan dat vyandigheid veral gevind word in die geledere van die intellektuele
elite wat bestaan het uit die jonger, radikale onderwysers en prokureurs. Hulle
beskou die “pass-whites” as uitverkopers wat hul rug op die bruin gemeenskap
gedraai het.
’n Anomalie van die bruin sosiopolitieke opset van hierdie tydvak is dat daar ten
spyte van politieke onderdrukking ’n geleidelike verbetering in bruin mense se
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opvoedkundige en ekonomiese posisie plaasvind. In die Kaapse Skiereiland en
groot plattelandse dorpe soos Paarl, Worcester, George en Oudtshoorn word
stadigaan ’n bruin petit bourgeoisie gevestig. In hierdie tyd vind daar ook ’n
toename in verstedeliking plaas en gebeur dit dat baie jongmense na die Kaap
kom om in tekstielfabrieke en ander bedrywe te werk en sodoende hul
ekonomiese en sosiale status verhoog.
Terwyl die politiek van die dag hoofsaaklik gemoeid is met die behoud van
burgerregte en agitasie teen segregasiemaatreëls, is daar op maatskaplike terrein
maatreëls vir die opheffing van die bruin mense. Taal- en kultuurkwessies neem
’n minder belangrike plek in. Eweneens is kwessies van (bruin/kleurling-)
identiteit minder problematies, maar speel tog ’n prominente en onmiskenbare
rol. Mense soos Jimmy La Guma (vader van die skrywer Alex La Guma) beywer
hulle vir bruin identiteit wat ook in die letterkunde uitgebou moet word. In ’n brief
aan The Cape Standard (’n Kaapse weekblad wat op bruin mense gemik was) sê
La Guma dat “too little of the Coloured man’s literary efforts have been preserved
and I would like to see more young writers producing work and helping to create
a literary tradition among the Coloureds” (aangehaal in Field 2001:68). Dit is
opgevolg met verdere versoeke, onder andere deur die Kaapse burgemeester en
skrywers soos Peter Abrahams (kyk Field 2001:70-2). Koerante soos The Sun en
The Cape Standard bied die ruimte vir opkomende skrywers om te publiseer.
Die posisie van Afrikaans in die bruin gemeenskap is in hierdie tyd prekêr.
Alhoewel mense in die werkersklas en plattelandse gebiede grotendeels Afrikaans
is, is daar geen Afrikaansmedium hoërskole vir bruin mense nie en opleiding
geskied deur medium van Engels aan inrigtings soos Trafalgar, Battswood en
Zonnebloem. Engels oorheers ook die intellektuele en kulturele terreine. Terwyl
bogenoemde koerante oorwegend Engels is, bring ’n vlugtige kyk aan die lig dat
enkele stukke tog in Afrikaans gepubliseer is. So verskyn byvoorbeeld in The
Cape Standard van 5 November 1940 die Afrikaanse gedig “Moederland” van ene
Job Philips, ’n kinderstorie, “Toe gaan die deur saggies oop” van Henry
Carolissen, en die gedig “Verlange” deur E.E. Abrahamse – ’n gedig wat
ooreenkomste toon met Petersen se natuurpoësie. Op 14 Januarie 1941 verskyn
’n Afrikaanse artikel oor die eeufees van die Volkskerk waarin verwys word na hul
mondstuk De Volksvriend, klaarblyklik ’n Hollands-Afrikaanse blad. Ewe
interessant is ’n artikel op 17 Januarie 1939, waarin berig word dat Jimmy La
Guma op Kalkbaai ’n National Liberation League protesbyeenkoms teen
segregasie in Afrikaans toegespreek het.
Die sfeer waarin bruin intellektuele in hierdie tydvak egter beweeg het, was
hoofsaaklik deur medium van Engels en daarom is Petersen se verskyning op die
Afrikaanse literêre landskap soveel te meer merkwaardig. Weliswaar is daar niks
binne eie geledere wat dié rigting aandui, voorafgaan of selfs aanmoedig nie en
sou die feit dat Petersen van huis uit Afrikaans was en hom waarskynlik geroepe
gevoel het om pen op papier te sit, die beweegrede wees.
Terselfdertyd was daar ook die tradisie van Afrikaanse skryfwerk wat bestaan het
onder die Morawiërs in hul tydskrif De Huisvriend / Die Huisvriend en die tydskrif
van die APO (kyk Pheifffer 1996).
Soos aangedui begin hierdie oeuvre met die kortverhale en sketse wat in Die
Naweek verskyn. Dié tydskrif word vanaf 1940 deur Unie-Volkspers Bpk. uitgegee
as ’n weeklikse blad, met E.B. Grosskopf as eerste redakteur. Dit onderneem om
’n “waardevolle bron van inligting” te wees asook “kultuurdraer sonder
prekerigheid en ’n verskaffer van gesonde afleiding” (aangehaal in Muller
1990:456). Daarin verskyn onder andere wysgerige artikels en skryfstukke wat
op huisvlyt gerig is, maar ook kreatiewe werk met ’n meer populêre aanslag en
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vertalings uit die wêreldliteratuur.
oorlogsavonture in Italië.

Uys

Krige

skryf

onder

andere

oor

Dat Petersen sy verhale in Die Naweek gepubliseer het, kan waarskynlik
toegeskryf word aan dié tydskrif se aanklank by die liberale politiek van die
Verenigde Party.

3. Tematiese oorsig van die tydskrifverhale in Die Naweek
3.1 “Belydenis van ’n stedeling”: stad vs. platteland
’n Opvallende tendens in die letterkunde van hierdie tydvak is die narratiewe wat
die toenemende industrialisasie en gevolglike verstedeliking teken. February
(1981:80) verwys na “the familiar theme in Afrikaans literature of the rural
person in an urban setting” terwyl Roos (1998:39) meld dat “die realiteit van
verstedeliking en ’n aanvaarding van die stadsbestaan se nuwe uitdagings, steeds
die tema van baie romans gedurende hierdie periode (vorm)”. In die Engelse
letterkunde vind dit neerslag in die bekende Jim-comes-to-Jo'burg-tema waarvan
Alan Paton se Cry the beloved country (1948) eksemplaries is.
In As die son ondergaan word dié tema ook aangesny. Die hoofkarakter, Frans,
wie se kanse om hom in die onderwysberoep te bekwaam hom ontneem is deur
’n onselfsugtige maar onbesonne daad van sy vader, vertrek na die stad om in
die fabrieke te werk en sodoende aan die saai bestaan van die platteland te
ontkom. Na ’n kortstondige en ontnugterende episode met Jeanette, die vrou van
sy drome, begeef hy hom in ’n huwelik met Karolien. Dit is egter gedoem en
Frans versink gaandeweg al dieper in alkohol wat vir hom ontvlugting moet bied.
Eindelik bly daar net ontgogeling oor en gee hy hom oor aan die drank totdat sy
ouers hom kom haal en eindelik weer bevry uit die afwaartse spiraal.
Nienaber (1977:116) sinspeel op die titel wanneer hy meld: “Frans is, soos die
son, aan die ondergaan … sy aanvanklike heilsoord, die grootstad, het dus
uiteindelik sy onheilsoord geword.” Ondanks die tegniese gebreke is die roman
vir die meeste kritici van literêr-historiese belang omdat die lewe van die bruin
mense vir die eerste keer in Afrikaans van binne uit geteken word.
Vir February (1981:84-85) verteenwoordig die roman ’n verspeelde kans om die
sosiaal-politieke wurggreep waarin die bruin mense en ander groepe van die
onderdrukte massa hulle in hierdie tydvak bevind, te teken. ’n Opvallende
kenmerk van die verhaal is die hoofkarakter se mymering oor die plattelandse
sfeer, en dit sou tekenend wees van ’n wegskram van die harde werklikhede van
die dag. February (1981:87) beskou dit as ’n verhaal “devoid of soul and
intimacy”, en oor die hoofkarakter, Frans Hendricks, sê hy dat “he remains a lost
soul, a-political in his aspirations, non-revolutionary in his frustrations” (February
1981:86).
Willemse (1984:12) sluit hierby aan en postuleer dat Petersen se ontvlugting in
die pastorale spruit uit individualisme wat saamgaan met Petersen se onvermoë
om aansluiting te vind by die onderdrukte massa. Willemse (1984:18) vind
hierdie ambivalensie tiperend van swart intellektuele in die Suid-Afrika van voor
1948: hierdie groepering sou vervreemd staan van die heersersorde én die swart
werkersklas. Gerwel (1985:12) wys op die teenstrydige gebruik van die woord
vryheid in Petersen se gedigte en vind dit tekenend van die “verwarde bewussyn
van die vervreemde intellektueel”.
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Die verhale en sketse van Petersen wat in Die Naweek verskyn het, toon
ooreenkomste met die temas wat in As die son ondergaan aangesny word en kan
moontlik as voorstudies van die roman beskou word.
Een van hierdie tekste is “Dorpenaars”. Dit is in wese ’n skets van kleindorpse
persoonlikhede met die hoofkarakter oom Kallie wat gedurig stories aandra en die
waarheid verdraai. Ander karakters is dronk Serien en Gaggie, ’n armsalige figuur
wat die kinders bang maak. Die verhaal jukstaponeer die gejaagdheid van die
stad met die rustigheid van die platteland; onder andere word gewag gemaak van
die dorpenaar wat tydsaam is en nie sy kos heel-heel hoef in te sluk terwyl hy
hom haas vir ’n bestelling nie.
“Wysheid langs die pad” is grotendeels ’n natuurbeskrywing van die Klein Karoo.
Die verteller neem die leser op ’n reis deur die streek en wys die eiesoortige flora,
fauna en landmerke van plekkies soos Zoar, Amalienstein, Hoeko en Gwarrievlak
uit. Die verteller spreek die leser, wat vermoedelik ’n stedeling is, direk aan en
openbaar ’n pedantiese ingesteldheid jeens die leser: vanweë sy/haar gebrekkige
stadsagtergrond kan hy/sy nie die omvang en skoonheid van die landstreek
ervaar nie.
“Voetganger in die nag” skets ’n armsalige figuur met slegte herinneringe aan
vroue; sy pleegmoeder het hom nie liefde gegee nie en sy vrou het hom onlangs
verlaat vir ’n ander man. Terwyl hy deur die strate van die stad stap, oorweeg hy
selfmoord, maar deins daarvan terug as hy sien hoe ’n ander persoon deur ’n
trein vertrap word. Sy uiteindelike besluit, “weg van die dood met sy gruwel …
terug na die stad, met sy lewe”, blyk ’n holle en treurige vooruitsig te wees
omdat dit voorafgegaan word deur ’n beskrywing van die stad wat die
ongenaakbaarheid en leweloosheid daarvan beklemtoon.
Die verteller in “In die hart van die stad” beskou die geroesemoes van die stad
vanaf ’n afstand. Terwyl hy aan die een kant afkeurend staan teenoor die
oppervlakkigheid en leë vertoon van die stadsmens, is daar erbarming teenoor
die koerant- en blommeverkopers wat daagliks in ’n stryd gewikkel is, maar
tevrede is: “ons het oek maa’onse aps-en-douns; net soes elke-iene … bisnis is
ghoet, Nou komplyns. Ennie-hau – as die slegte tye kom, sal ons maa’ tevriede
moet wies. Die son skyn nie elke dag nie” (p. 14).
Die verwysing na die Kainsmerk wat later in die gedig “Die merk” (uit die bundel
Die kinders van Kain) voorkom, val hier op: “Kinders van die stad. Kinders wat
die Kainsmerk dra. Bruinkinders wat nie eendag stadsklerke of soiets gaan word
nie” (p. 14). Wanneer die verteller ’n armsalige vroutjie deur die tremvenster
sien, roep hy ’n onderwyseres in herinnering: sy het met weinig opleiding en op
haar skewe manier vir hom Engels geleer en toe sy uiteindelik aftree, het haar
geestesgesondheid ook agteruit gegaan. Alhoewel die laaste deel van die verhaal
struktureel nie invoeg by die voorafgaande nie, is daar ’n poging om motiewe
soos verganklikheid deur te voer en binding te bewerkstellig met die herhaling
van volkse uitroepe.
“Klaas Danster” is ’n skets van ’n plattelandse werkersklasfiguur en sy seuntjie,
Klonkie. Die aanvang van die verhaal skets eers vir Apie wat op Saterdae met sy
donkiekarretjie van die plaas af dorp toe kom, ’n lekker dop vat en sy roes
afslaap op die karretjie terwyl die donkies dan self die pad huis toe vind. Die
hooffiguur, Klaas Danster, was ’n besonderse vakman wat swepe kunstig kon
vleg. Hy is ook bekend vir sy lakoniese sêgoed en het gereeld Saterdagoggende
by die werkswinkel van die jong verteller se pa aangekom met sy swepe, wat hy
aan die boere verkoop het. Die verteller en Klonkie kon dan lekker saamspeel,
iets waarmee die ma van die verteller nie baie ingenome was nie, omdat Klaas en
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Klonkie benede hul stand en status was. Die verteller bekommer en ontferm hom
oor Klaas en Klonkie en sien in hulle meer as drosters: hy sien die mens in hul
raak en nie hul herkoms of stand nie. Die twee verdwyn op ’n dag spoorloos, tot
verslaentheid en onbegrip van die verteller.
In hierdie verhaal laat blyk Petersen ’n klasbewussyn wat ongelukkig nie verder
uitgebou word in ’n analise van die Suid-Afrikaanse sosiale formasie van die
dertiger- en veertigerjare nie.
3.2 “Die merk”: die raskwessie
Petersen se vroeëre poësie word getipeer as “krete en direkte stellings van protes
en beklaging” teen die maatskaplike posisie van die bruinmens (Gerwel 1985:12).
In gedigte soos “Bede”, “Verwantskap” en “Kinders van Kain” word die bitterheid
en wrewel van iemand wat aan die ontvangkant van kleurdiskriminasie staan, aan
die orde gestel. Hierdie temas word ook in sy sketse en verhale aangetref.
In “Fragment uit ’n ongeskrewe roman” begin Hannes Terblanche ’n florerende
winkel op ’n plattelandse dorp. Die afguns van dorpenaars wat sy ondergang
voorspel, gaan by hom verby en hy ontferm hom eerder oor die armes en laat
hulle toe om op skuld te koop. Sy vooruitstrewing herinner aan ’n soortgelyke
oproep tot bruin mense in die veertigerjare: die bruin man moet selfstandig word
(p. 25). Wanneer ’n handelsreisiger op ’n dag opdaag en Hannes uitnooi vir ’n
drankie, verkrummel sy wêreld en begin hy ’n wrok ontwikkel omdat hy nie by die
hotel mag ingaan nie: “Ander kan daar ingaan, ja: selfs die arm klas wat met hul
vuil hakskene smôrens hier verbyslenter … selfs hulle ja; net omdat hulle
witmense is!” (p. 27).
Die hoofkarakter in “Tounie van die Onderland” is die motorbestuurder van die
verkoopsman Mr Saks. Hulle is op besoek by die verteller om ’n afbetaling op ’n
aankoop te kollekteer. Mr Saks vergas die huisvrou op allerhande staaltjies wat
die verteller verveel. Hy besluit om ’n gesprek met Tounie aan te knoop om meer
van dié karakter te wete te kom.
Hy hoor dat Tounie van die Onderland, te wete Queenstown, kom, maar eintlik in
Johannesburg wil bly omdat jy daar nie aan die rigiede kleurskeidslyne
blootgestel is nie. In Johannesburg gaan Tounie deur as wit, terwyl hy in die Kaap
altyd voel asof hy ’n krimineel is: “Ien Jou-birk is ’n man aaider swart of waait. Ek
is nie ’n nytif nie, en dan speel ek Fôrrener … ek word allou om eeniewê in te
gaan, en ek voel epsolietlie frie. Hier in die Kyp het ’n man altyd die fieling dat jy
samwê ’n kraaim gedoen het … By al die ghrêndste plekke is altyd ’n noutis op
van ‘Jôrepiens Ounlie!’ ’n Man kan nie diesentlie ’n drienk vat in ’n baar nie, want
jy moet met die rafjeks opmieks!”
In “Verbode vrugte” – ook opgeneem in Tydskrif 2 (2002), ’n versameling vroeë
kortverhale byeengebring deur Daniel Hugo – heers ’n gespanne atmosfeer in die
ouerhuis van Bettie omdat haar pa haar vroeër die dag in die teenwoordigheid
van ’n jongman met blonde hare en blou oë gesien het. Haar pa se versugting is
dat sy ’n man uit haar eie ras moet neem, iemand wat haar nie later sal verstoot
nie. Bettie en haar vriend, Stanley, se geluk loop egter oor en kleur speel glad nie
’n rol in hul lewe nie: “Sy en Stanley het nog nooit oor ’n blote kleurkwessie
gesels nie … wat tussen hulle bestaan, is iets wat alle kleur- en standgrense
oorskry” (p. 15).
Sy nooi Stanley na hulle huis sodat hy kan sien dat haar mense bruin is. Tydens
die kennismaking met haar ouers blyk dit dat haar pa en Stanley se pa ou
kennisse is. Die gelukkige afloop van die verhaal word weerspieël in die woorde
van Bettie se pa: “Ek en jou pa was saam op skool; ek ken hom soos ek myself
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ken: ’n beter Bruinman as hy het ek nog nooit teëgekom nie!” (p. 23). Hugo
(2002:9) voer tereg aan dat die gemoedelike afloop van die storie die sensitiewe
kwessie van rasgemengde huwelike omseil.
Die verhaal “Wie laaste lag” handel oor Martha, die baasspelerige vrou van Isak,
’n onderwyser aan die plaaslike sendingskool. Sy dwing haar man om hul seun,
Charles, in ’n wit skool te plaas omdat sy nie wil hê dat hy moet meng met die
ander kinders nie. Op die koop toe moet Isak, wat lig van gelaatskleur is, vir
Charles na die skool neem. Isak besluit om sy voet neer te sit en Charles in die
sendingskool te sit. Na halfhartige protes berus Martha haar by die besluit.
Die kleurkwessie word in hierdie verhaal subtiel aangeraak en in ’n groot mate
eintlik onderspeel. Op p. 23 mymer die verteller: “Die verdekselse kleurkwessie;
waarom kan ’n mens nie aanskou word as ’n mens nie? Wit, en Bruin … Die een
het meer kleurstof in sy vel as die ander, dis al! Want liggaamlik is albei dieselfde
… en verstandelik is daar ook geen verskil nie, want ’n ongeletterde Witman
beteken net so min vir sy samelewing as ’n onnosele Bruinman beteken vir sy
samelewing … Daar is g’n kleurslagboom by die dood nie.” Voorts word daar
gemymer oor die ooreenstemming by geboorte en dood van wit en bruin.
Die verhaal sluit af met ’n pleidooi vir die behoud van en trots op die eie: “Wil jy
tog jou kind nou al leer om sy eie mense te verag, om onder vreemdes sy eie te
vergeet, te versmaai?” (p. 23). Die verhaal registreer hiermee die ontwaking van
identiteitsoeke onder bruin mense in hierdie tydvak en openbaar ook ’n sterk
negatiewe sentiment jeens “passing” / “wit speel“.
3.3 “Passing” / “wit speel”
“Passing” word aangeraak in die verhaal “My seun”, waarin ’n ouerige egpaar per
telegram ingelig word van hul seun se troue. Hulle voel uiters gebelg oor hierdie
optrede. Wanneer hy uiteindelik opdaag, is dit sonder die vrou. As sy ma hom vra
waar die vrou is, haal hy ’n foto uit en dit blyk dat hy met ’n wit vrou getrou het.
Sy is by haar mense in die Kaap. Sy ma beveel hom om die huis te verlaat en
albei word in hul hartseer geteken met die treurige versugting van die ma aan die
einde: “Heer … vergewe … My seun – my seun.”
By implikasie staan die verhaal afwysend ten opsigte van “passing” en gemengde
huwelike en wys heen na die futiliteit daarvan. Die feit dat hy sy ouers misken
deur nie vir hulle te laat weet van sy troue nie, word telkens herhaal, so ook die
moontlikheid dat hy skaam vir sy mense was. Hierop word skerp afwysend
gereageer: “’n Kind wat sy vader en moeder nie meer reken nie, kry dit bitter
swaar in die wêreld. En as jy my nie meer wil reken nie, hoef jy ook nie meer vir
my ‘Ma’ te sê nie.”
Ook “Sy vader se misdaad” raak hierdie verskynsel aan. Dit handel oor Eddie, die
lig-van-kleur seun, wie se pa hom die geleentheid gegee het om sy skoolopleiding
aan ’n blanke skool te voltooi. Hy werk as blanke in die stad en wanneer hy
eendag in Adderleystraat afkom, verloën hy sy ma en suster deur te maak of hy
hulle nie herken nie. Die suster, Lillie, is baie verontwaardig oor hierdie
vernedering. Die ma mymer oor die aanloop na hierdie situasie: hoe sy en haar
man Eddie gesterk het in sy pogings om te “pass” en sodoende beter geleenthede
te kry. Sy het Eddie betig om nie sy wit vriende huis toe te bring nie ten einde te
keer dat hulle die waarheid sal uitvind; sy spog ook by haar vriende dat Eddie ’n
“wit job” het. Die verhaal wys die ambivalensie in hierdie situasie uit: dat hulle vir
Eddie ’n beter toekoms verseker het, maar hom eintlik in die proses verloor het.
Die verhaal eindig met Eddie se ontkenning en verloëning van sy eie agtergrond
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wanneer hy op die toneel van ’n tref-en-trap-ongeluk sê dat die slagoffer “maar
net ’n Hotnot” is.
Eddie se optrede, asook dié van die seun in die vorige storie, herinner aan
Western (1981:213) se opmerking dat “the world of many Pass-Whites is
painfully insecure.” “Pass-Whites” word gedwing om alle kontak met hul bruin
families te verbreek ten einde hulself in die wit wêreld te beskerm. In ’n
bespreking van “passing” in die Afro-Amerikaanse literatuur merk Kawash
(1997:135) op: “uncertainty, which might be seen on the one side as paranoia
and on the other as opportunity, is exactly the point of passing.”
Petersen se hantering van die “passing”-verskynsel toon opvallende
ooreenkomste met die hantering daarvan in die Afro-Amerikaanse literatuur. In
Smith (1994:43–44) se opsomming van hierdie verskynsel in dié korpus behoort
die ooreenkomste duidelik te blyk. Sy voer aan dat “the narrative trajectories of
classic passing texts are typically predetermined … they presuppose that
characters who pass for white are betrayers of the black race, and they depend,
almost inevitably, upon the association of blackness with self-denial and
suffering, and of whiteness with selfishness and material comfort.” Smith voer
voorts aan dat sodanige voorstelling eintlik konserwatief is omdat dit propageer
dat swart mense hul posisie moet aanvaar. Die opwaartse mobiliteit wat
“passing” teweegbring, word nie genoegsaam ondersoek nie; so ook nie die
kruispunt van ras, klas en geslag nie. Ten opsigte van geslag merk sy op dat
vroue meer gestraf word as mans in verhale oor “passing”. (Kyk ook Van Wyk
2007 vir verdere bespreking van hierdie aspek.)
Petersen se verhale wat op ras- en kleurdiskriminasie inspeel, laat steeds die
indruk dat die kwessie met omsigtigheid hanteer word en dat daar van openlike
kritiek en verset weggeskram word.
3.4 “Die veles”: die uitbeelding van die bruin mense
Die aspek van Petersen se skryfwerk wat deur Afrikaner-kritici aangeprys is, is sy
uitbeelding van die bruin mense, en inderdaad gee Petersen soos nooit voorheen
in die Afrikaanse letterkunde nie ’n beeld van die bruin mense van binne uit. Sy
voorstelling van bruin werkersklastipes en die opkomende petit bourgeoisie,
stadsmens en plattelander in die veertigerjare is ’n voorloper van Adam Small se
tipes in die sestigerjare en die voorstellings van skrywers soos A.H.M. Scholtz,
E.K.M. Dido, S.P. Benjamin en ander in resente tye.
“Ek probeer goed doen” handel oor ’n onderwyser wat ’n huishulp aanstel om sy
vrou met die huiswerk te help. Sy blyk rats en vlytig te wees op die eerste dag.
Die volgende dag is sy vrou siek met verkoue en dit is ook die dag waarop alles
verkeerd begin. As hy die middag tuiskom, is die huishulp dronk en rammel
aanmekaar ’n storie af van haar man wat haar verlaat het en dat haar familie
goed geleerd is. Die verteller begin wonder oor die omstandighede wat hierdie
vrou tot dronkenskap gedryf het.
In “Na sewe jaar” ontmoet die verteller-onderwyser ’n oudleerling, Skottie, wat
nou ’n geharde bendelid is. Oor sy wang is ’n litteken van ’n geveg waarin hy sy
dapperheid moes bewys het.
Skottie was ’n skrander leerling op skool en die feit dat hy geword het soos hy
nou is, interesseer die verteller. Hy wil weet waarom Skottie so ’n pessimistiese
en eng lewensuitkyk het en waarom hy niks oorgehou het van wat hy op skool
geleer het nie. Hy probeer die agtergrond van Skottie ontrafel en vind uit dat
Skottie se pa ’n smokkelaar was wat in die tronk gesterf het; sy ma is kort
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daarna oorlede en die kinders is onder die familie verdeel. Skottie het in dié buurt
grootgeword en geleer om met min te oorleef.
Die verteller meen dat Skottie die slagoffer van omstandighede is en wil hom dus
help om ’n werk te kry sodat hy sy lewensomstandighede kan verbeter. Skottie
troef hom egter elke keer met ’n beter antwoord: hy het gesien dat sy pa sy lewe
aan die Jood uitverkoop het toe hy meubels gekoop het, dus leef hy, Skottie, net
van dag tot dag en word boonop onderhou deur sy vele meisies. Die verhaal toon
raakpunte met die hedonisme wat Petersen in die gedig “Die Veles” voorstel.
“Hennie Bloubok” is nog ’n verhaal van ’n belowende jong man wie se
lewensideaal, om onderwyser te word, nie bewaarheid word na die afsterwe van
sy ma nie en wat daarna in dronkenskap verval. Hy trou met ’n ouer vrou met ’n
klomp kinders en verval verder in uitsiglose omstandighede waaruit hy nie kan
ontsnap nie. Die verhaalgegewe van die karakter Hennie toon opvallende
ooreenkomste met die lotgevalle van Frans Hendricks in die roman As die son
ondergaan en die verhaal sou selfs as ’n voorstudie van die roman beskou kon
word.
Terwyl Frans deur sy ouers uit dronkenskap en verval gered word, kom daar ’n
ommekeer in Hennie se lewe as hy besluit om weermag toe te gaan. Dit bring
weer die helder blik van vroeër terug in sy oë.
Die verteller in “Ek word diaken” het een swakheid: hy kan nie nee sê nie en dit
lei daartoe dat hy in moeilike situasies beland met mense soos ou Lang Louw wat
vir hom geld skuld en nou is hy te skaam om dit terug te vra. So het dit gebeur
dat hy verkies is tot diaken omdat hy nie nee kon sê nie. Hy sit en verknies hom
oor sy posisie tydens ’n kerkdiens en verkyk hom aan die ander kerkgangers
totdat die duiwel hom wil verlei met allerhande ongoddelike gedagtes en hy
daaruit loskom deur tog nee te sê! Dié skets van kleindorpse persoonlikhede en
hul maniere gee ook iets van die ouwêreldse tydsgees.
“Bandeloos” is ’n skets van ’n groenteverkoper wat op Saterdagoggende deur die
dorp trek. Hy is doodtevrede met sy karige loon en besittings, want “wat maak ’n
man met meere geld; jy spent weer alles.”
Die verhaal gee ook ’n perspektief op die Tweede Wêreldoorlog: “Die Kyp-kô het
nie aams. Wat beteken nou soldare son’e gawere?” Diegene wat noorde toe gaan
na die oorlogsfront, kom almal weer terug met die "Kyp-taaims”. Die bedoeling
van laasgenoemde is dat hulle as gesneuweldes vermeld word in die
oorlogsberigte. Ook die skets “Rotjies” sluit aan by die diskoers oor die bruin
mense se deelname aan die Tweede Wêreldoorlog en die ongelyke behandeling
wat hulle ontvang het: “Die ghawwement sal my vat as ek opjôin, maa’ hy wil nie
hê ek moet skiet nie. Dis nie vê nie … Ek sê, aam de kal-let mên, ewwerietaaim.
Aafte’ ôl, wat nodig is, is mênpaue”.
“Hanoverstraat se Mense” skets verskillende karakters in die omgewing van
hierdie bekende landmerk in die Distrik Ses van weleer: die haarkappers,
kleremakers (snyers), leeglêers, polisiemanne en nog vele ander word met
deernis beskryf.
“Op Nuweland” teken op geestige manier elke Saterdag se uittog na dié bekende
rugbystadion om na ’n wedstryd tussen twee plaaslike spanne te gaan kyk.
Besonder treffend is Petersen se beskrywing van die toeskouertipes en hul
gevatte opmerkings, grootpratery en geterg. Die volgende stukkie kommentaar
op die spel gee ’n aanduiding daarvan: “Vat raak daai wieng, vat raak man! …
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daa’ gaat hy! Gooi weg, man! Gooi weg vi’ die sente’! So ja … Aag – pittie!” (p.
29).
“Herinnering” is ’n terugblik op ’n geliefde skoolhoof wat na ’n naburige dorp
verplaas word. Die verteller se bewondering vir die persoon omdat hy reeds baie
van hom kon leer, blyk duidelik.
Die verteller in “Sommer mymering” peins oor die innerlike en uiterlike van
mense en hoe onmoontlik dit is vir ’n buitestander om te weet wat in die binneste
van ’n persoon aangaan. Die verteller mymer dan oor sy/haar kinderdae en die
speletjies wat op maanligaande gespeel is. ’n Besondere aanwins van die verhaal
is die optekening van rympies wat gepas was vir die gemoedstoestand en
lewensituasie van die plattelandse mens; vgl.: “ons se ma se kinders,/ ons se ma
se kinders,/ die bokkie sê a-mê!/ ek wil ’n stukkie hê!” En ook: “Gooi my hier,
gooi my daar/ Gooi my binne-in die mouterkar/ Hou daar Dollie, hou daar,/ Hou
daar Dollie, hou daar” (p. 12).

4. Enkele opmerkings oor die gebruik van taal
Dit val op dat Petersen deurgaans die standaardvariëteit van Afrikaans in sy
poësie gebruik terwyl hy in die tydskrifverhale, wat vroeër as sy poësie verskyn
het, ook die Kaapse variëteit gebruik. Petersen sou waarskynlik beïnvloed gewees
het deur die Afrikaanse poësietradisie waarbinne hy sy toetrede maak. Die
literatuuropvattings van Van Wyk Louw en Opperman is vormende kragte in die
totstandkoming van ’n poëtika en kanon wat Petersen se digwerk sou gerig het.
Van Wyk Louw se versreëls “o woord, smal swaard en blink” en “die woord
waarmee ek vet visse uit baie waters haal” versinnebeeld hierdie opvattings.
Wanneer Kannemeyer (1983:169-170) wys op die aansluiting van Petersen by sy
voorgangers, is dit ’n belangrike strategie in die invoeging van Petersen in hierdie
kanon.
’n Verdere verklaring vir Petersen se keuse van literêre medium in sy prosa en
poësie kan gegee word aan die hand van die onderskeid wat Bakhtin (1981) tref
tussen die monologiese styl van die poësie en die heteroglossiese spraakgenres
van die prosa wat by uitstek vergestalt word in die verskeidenheid sosiale
spraaktipes van die roman: “a phenomenon multiform in style and variform in
speech and voice”, aldus Bakhtin (1981:261).
Soos die analise hier bo aandui, slaag Petersen daarin om uiteenlopende figure in
die bruin gemeenskap voor te stel en vergestalt dit in die uitbeelding van ’n
verskeidenheid spraakgenres. Sy groente- en visverkopers, huisvrouens,
gangsters en kleremakers van Distrik Ses, sy plattelandse arbeiders en
skoolmeesters het ’n herkenbare idiolek. Sodoende benut Petersen die
moontlikhede van taal om sosiale stratifikasie te representeer, maar ook om te
satiriseer en gevestigde waardes te bevraagteken, ’n stylgreep wat deur Adam
Small besonder effektief aangewend is en later ook deur ander swart Afrikaanse
skrywers gebruik word.
Satirisering deur die gebruik van Kaaps vloei in die verhaal “Wie laaste lag” uit ’n
afwysing van die “aanwendsel om ’n soort Engels-Afrikaans” te praat. Dit vind
neerslag in die ortografie wat ’n fonetiese weergawe van die taalvorm blyk te
wees. Die kunsmatigheid en vertonerigheid van die taalvorm sou dan die spreker
(Martha Jacobs) satiriseer, vgl.:
•

Jy’s laiklie ôlweis raait > likely always right
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•
•
•
•

Au nau; my haspin iers not kalléd, hie’s ’n Ostryliën > Oh no; my husband
is not coloured, he’s an Australian
So newwer as te nooit elau > never allow
Joe kaued > you coward
Nêsjineletie > nationality.

Martha Jacobs se man, Charles, en seun, Isak, asook die verteller gebruik
oorwegend die standaardvariëteit. Slegs in een geval gebruik die verteller die
Kaapse idioom, in welke geval die stereotipering van Jacobs duidelik blyk, vgl.
“Boos, amper soos ’n dierasie staan miesies Martha Djykips daar.”
Petersen se representasie van dialoog in Kaaps is veral treffend; vgl. die volgende
uittreksel uit “Hanoverstraat se Mense”: “Ek sê djies giste-aand vir Achmat sê ek,
Achmat djy wiet, Hadjirah is mos nou laiklie so haai-maainded van sy in die
Wôme-estyt woon; nou kom sy nie mee’ vir ons kye nie!” Die spraakgenres van
’n Kaapse figuur blyk hieruit. Veral sprekend is die voorstelling van fonologiese
en leksikologiese kenmerke eie aan Kaaps. Na aanleiding van Pheiffer (1996) kan
die volgende verskynsels aangedui word in bostaande aanhaling:
Fonologies
•
•
•
•

verhoging van vokale: djies, wiet
ontronding van vokaal: kye
weglating van konsonant deur apokopee: giste, mee, kye
mutasie van j na dj: djies.

Leksikologies
•

verafrikaansing van Engelse woorde: laiklie, haai-maainded, Wôme-estyt.

In “Ek probeer goed doen” is dit interessant om te let op die aandag aan die
representasie van die nasale klanke van die vrou wat weens verkoue met ’n toe
neus praat. In hierdie verhaal val ook die representasie van die sleeptong Kaapse
aksent van die besope vrou op; vgl. “biekos waai, ek is miesies Lesch – sou troe
– ewwerie iensj.”
In die verhale wat ondersoek is, kom ook ’n aantal woorde voor wat vandag
argaïes is, onder andere diender en kaparrangs. Voorts is daar woorde wat
vandag pejoratief is, maar wat in die tyd van publikasie waarskynlik deel van die
omgangstaal was, soos Kaffervrou.

5. Slot
S.V. Petersen se besonderse aanvoeling vir taal en sy fyn waarneming van mense
word gereflekteer in sy vroeë tydskrifverhale. Dit bied ’n veelkantige beeld van
die plattelandse en stedelike Afrikaanse bruin mense gedurende die veertigerjare
van die vorige eeu. Hierdie deel van die bevolking is grootliks genegeer in die
letterkunde en geskiedenisboeke en daarom bring Petersen se verhale ’n
waardevolle aanvulling tot die gebrekkige beeld van hierdie deel van die
Afrikaanse spraakgemeenskap. Die narratiewe van die nuwe-generasie swart
Afrikaanse skrywers waarin die stemloses stem kry, het dus ’n waardige
voorloper in hierdie verhale van Petersen. Die verhale begin ook vroeg reeds die
diskoers oor taal wat ’n deurlopende tendens in swart Afrikaanse skryfwerk is.
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Buren-Marsch: Die Transvaalse volkslied
in Duitse gewaad
Winfried Lüdemann
Departement Musiek, Universiteit van Stellenbosch

Abstract
Buren-Marsch: The old Transvaal anthem in German dress
This article discusses a march for brass ensemble that was written and published
in Germany between 1901 and 1904 by a composer by the name of August
Bernhard Ueberwasser (1866-1925). The march is noteworthy because it
incorporates a complete version of the old Transvaal national anthem, together
with a German translation of the original Dutch text as well as a less literal
version of the words. This forgotten piece of music provides evidence of the
solidarity that existed in Germany with the Boer Republics in their struggle
against the British Empire a century ago.

Opsomming
Buren-Marsch: Die Transvaalse volkslied in Duitse gewaad
In hierdie artikel word ’n mars vir koperblaasensemble bespreek wat tussen 1901
en 1904 in Duitsland geskryf en gepubliseer is deur ’n komponis met die naam
August Bernhard Ueberwasser (1866-1925). Hierdie mars verdien aandag omdat
dit ’n volledige weergawe van die ou Transvaalse volkslied inkorporeer, tesame
met ’n Duitse vertaling van die oorspronklike Nederlandse teks sowel as ’n vryer
weergawe daarvan. Dié musiekstuk, wat intussen heeltemal in vergetelheid
geraak het, lewer getuienis van die solidariteit wat daar ’n eeu gelede in
Duitsland bestaan het met die destydse Boererepublieke in hulle stryd teen die
Britse Ryk.

Politieke en militêre konflikte genereer telkens ’n groot aantal neweverskynsels
wat nie in die publieke arena of op die slagveld nie, maar eerder op ander
terreine, soos byvoorbeeld in die kulturele domein, manifesteer. Een so ’n
kategorie neweverskynsels tot die talle politieke en militêre konflikte wat in die
loop van die geskiedenis op Suid-Afrikaanse bodem gewoed het, kan gevind word
in die vorm van ’n verskeidenheid patriotiese, vaderlands-, stryd-, oorlogs-,
propaganda- en bevrydingsliedere. Sulke liedere verteenwoordig ’n ryk en unieke
bron van inligting oor die ideologiese basis waarop ’n bepaalde konflik afgespeel
het. Dit geld nie net die tekste van sulke liedere nie, maar ook die musiek, en
natuurlik ook die verhouding tussen hierdie twee media soos dit in die betrokke
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lied neerslag vind. Vir die navorser op hierdie gebied lê daar in Suid-Afrika nog ’n
wye veld van onontginde materiaal braak. In ’n poging om ’n bydrae tot sodanige
navorsing te lewer het die skrywer reeds ’n uitgebreide ondersoek gedoen na
Afrikaanse patriotiese liedere wat in die verskillende uitgawes van die FAKSangbundel verskyn het.1 Die teenswoordige artikel moet dus as aanvullend tot
daardie ondersoek gelees word. Die musiek waaroor dit nou gaan, dui aan tot in
watter verre uithoeke die sentimente rondom die konflik tussen Boer en Brit ’n
eeu gelede uitgekring het.
In die twintigerjare van die 19de eeu het in Duitsland – gepaard met ’n geestelike
herlewing in die evangeliese kerke – talle amateur-koperblaasensembles ontstaan
en onder die naam Posaunenchor bekend geword.2 Waarskynlik het hierdie “kore”
die voorbeeld gevolg van soortgelyke ensembles in die nedersetting Herrnhut
(Herrnhuter Brüdergemeine), wat op hulle beurt reeds in die tweede helfte van
die 18de eeu ontstaan het en dan ook vroeg reeds na die VSA versprei het. Die
beweging het in so ’n mate gegroei dat daar vandag tienduisende mense in
Duitsland en in die buiteland – insluitende die VSA en Suid-Afrika – by betrokke
is.3 Soortgelyk aan die orrel en die kerkkoor is die funksie van ’n basuinkoor om
die gesange van die gemeente te begelei en om deur koraalgebonde of
selfstandige instrumentale musiek aan die erediens deel te neem.4 Dikwels is ook
verwerkings van gewilde koormusiek gebruik. Buite die erediens het basuinkore
ter geestelike onderskraging opgetree by ouetehuise, verjaarsdae van bejaardes,
straatsendingwerk en ander gemeentelike funksies. Laasgenoemde kon ook
musikale vermaak in die vorm van volksliedverwerkings en marsmusiek insluit.
Die eerste twee rigtinggewende figure in die geskiedenis van hierdie beweging
was Eduard Kuhlo (1822-1891) en sy seun Johannes (1856-1941). Saam met
hulle was ’n derde pionier aktief wie se werksaamhede die onderwerp van hierdie
artikel is. Hy was August Bernhard Ueberwasser (gebore in 1866 in Lemgo,
oorlede in 1925 in Riehen naby Basel).
Ueberwasser word nie in die gewone musiekensiklopedieë gelys nie – ’n
aanduiding daarvan dat sy lewenswerk grootliks in vergetelheid geraak het. Die
hieropvolgende biografiese besonderhede is – behalwe waar anders vermeld –
almal ontleen aan ’n artikel oor Ueberwasser in Schlemm (1991). ’n Verdere bron
van inligting is ’n versameling musiek van Ueberwasser wat onlangs in die
skrywer se besit gekom het,5 waaronder ook ’n reeks katalogusse van
Ueberwasser se publikasies en kommersiële aktiwiteite.

Figuur 1. August
Bernhard Ueberwasser
(1866-1925)
Met erkenning aan
Schlemm (1991:45)
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Anders as die twee Kuhlos was Ueberwasser nie net as reisende trompetspeler,
dirigent en leermeester aktief nie, maar ewe veel as komponis, verwerker, digter,
tydskrifredakteur, uitgewer en handelaar in koperblaasinstrumente, klaviere en
huisorrels (inligting uit katalogusse in die skrywer se besit). Hoewel hy ’n
uitgebreide besigheid bedryf het, het Ueberwasser nooit ’n ryk sakeman geword
nie. Hy het sy kommersiële bedrywighede eerder as ’n diens beskou wat hy aan
die groeiende aantal amateurmusikante in sy kerklike omgewing wou lewer. As
uitgewer het hy ’n groot hoeveelheid musiek in die vorm van enkeluitgawes op
los blaaie gepubliseer. Dit is op die agterkant van hierdie los blaaie dat die
genoemde katalogusse verskyn. Hulle adverteer telkens ’n seleksie van die
uitgewery se aanbod en verskaf sodoende ook interessante inligting omtrent die
uitgewery self. Die hoogste bestelnommer van so ’n item op een van die
katalogusse in my besit is 2161, dus kan afgelei word dat Ueberwasser oor die
jare heen meer as 2 000 musiekstukke aangebied het. Naas verwerkings van
bekende werke deur onder andere Händel, Schubert, Weber, Mendelssohn en
Wagner vir kore en basuinkore is daar ook komposisies van Eckhardt, Stein,
Dechant en Scheel (Schlemm 1991:63), komponiste wie se musiek vandag
heeltemal onbekend is.
’n Aansienlike deel van die aanbod was komposisies uit Ueberwasser se eie pen,
meestal koormusiek (koraalverwerkings en motette) en musiek vir basuinkoor.
Onder sy koormusiek tel ’n agtstemmige “Hymne an Gott”, wat na sy dood nog
taamlik wye bekendheid geniet het, soos die outeur van hierdie artikel uit eie
ervaring kan getuig. Nogtans het Ueberwasser se musiek in geheel nie veel
langer oorleef as dié van die ander genoemde kleinmeesters nie.
Tussen die musiek vir koperblasers is daar ’n groot aantal marse. Een van die
katalogusse bevat die volgende titels: Jugendmarsch, Bundesmarsch,
Eintrachtsmarsch, Blaublümlein-Marsch, Sachsenmarsch, Schleswig-Holsteiner
Marsch, Hochzeitsmarsch, Anfangsmarsch, Vereins-Bundesmarsch en dan ook –
verrassend – Buren-Marsch. Dit is laasgenoemde mars wat aanleiding tot hierdie
artikel gee.
Bure is die term wat saam met Afrikaander in Duits gebruik word vir die (wit)
Afrikaanssprekende nasate van die Nederlandse (en Duitse!) nedersetters aan die
Kaap, en dui op ’n afleiding van die woord Boer (Duden 1983). Daarteenoor
verwys die Duitse woord Afrikaner na ’n (swart) inwoner van die kontinent Afrika
(Duden 1983). Buren-Marsch kan dus letterlik as Boeremars vertaal word, met
dien verstande dat Boere verwys na die burgers van die destydse
Boererepublieke.
Naas die titel laat die vermoedelike komposisiedatum van Buren-Marsch (tussen
1901 en 1904; sien later) die gevolgtrekking ontstaan dat die doel van die
musiek was om solidariteit met die burgers van die destydse Boererepublieke te
betoon. Hierdie afleiding word versterk deur die verrassende feit dat die triogedeelte van die mars uit ’n volledige weergawe van die melodie van die ou
Transvaalse volkslied (“Kent gij dat volk vol heldenmoed”) bestaan en dat daar
op die agterblad van die uitgawe selfs ’n Duitse vertaling van hierdie lied, saam
met ’n alternatiewe teks wat op dieselfde melodie pas, verskyn. In geheel gesien
is hierdie (op die oog af) onbenullige klein mars dus van besondere historiese
belang, omdat ’n betekenis daaraan gekoppel kan word wat ver bo die beperkte
artistieke waarde van die spesifieke stuk musiek uitstyg.
Terwyl enkele van Ueberwasser se ander marse in my besit gedateer is, is BurenMarsch ongelukkig sonder datum. Oor ompaaie heen kan egter naastenby ’n
datum bepaal word. Vroeër is reeds daarop gewys dat hoewel die komponis se
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sake-onderneming omvangryk was, dit nie vir hom ’n groot inkomste besorg het
nie. Hy was buitendien nie ’n gesonde man nie en het reeds van vroeg af aan ’n
hartkwaal gely (Ueberwasser 1991:47). Beide faktore het daartoe gelei dat die
uitgewery dikwels van adres verander het. Die onderneming moes op die laatste
in 1897 tot stand gekom het, want die vroegste item in my besit (Coburger
Marsch) dateer uit hierdie jaar. Aanvanklik was die onderneming om en in
Hamburg gesetel: in die voorstad Wandsbek, en vanaf 1907 in Hamburg self.
Maar Ueberwasser se swak gesondheid het verhuisings suidwaarts genoodsaak,
onder andere na Frankryk, Italië en uiteindelik Switserland. Gevolglik het die
onderneming ook van Hamburg verskuif, eers na Lörrach in Baden, toe na
Markneukirchen (Sakse) en later na Basel (Switserland; inligting bekom uit die
genoemde katalogusse en Schlemm 1991:62). Volgens die wisselende adresse,
kentekens en versierings op die titelbladsye van uitgawes kan met veiligheid
aangeneem word dat Buren-Marsch tussen 1901 en 1904 verskyn het (sien
Figuur 2; let op die harp voor die opkomende son in die kenteken en die
akkerblaarpatrone in die randversiering). As ’n mens boonop die pro-Boerse
sentimente van die mars in ag neem, kan die ontstaansdatum met redelike
sekerheid tot iewers tydens die Anglo-Boereoorlog vernou word.

Figuur 2. August Bernhard Ueberwasser: BurenMarsch, Titelbladsy

Die titelbladsy toon dat die mars aan ene Herr C. Dechant opgedra is.
Vermoedelik is dit dieselfde persoon as die komponis Dechant wat hier bo
genoem word as een van die kleinmeesters wie se musiek Ueberwasser uitgegee
het. Vir die huidige samehang is hierdie naam nie van verdere belang nie.
Dit is bekend dat die destydse Duitse keiser en sy regering se simpatie duidelik
aan die kant van die Boererepublieke was in hulle stryd teen Brittanje. Hierdie
mars toon dat soortgelyke sentimente eweneens by die minder gesofistikeerde
lae van die Duitse bevolking aanwesig was – die teikenklante van Ueberwasser se
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publikasies. ’n Mens wonder onwillekeurig hoe Ueberwasser aan "Transvaalse
Volkslied" gekom het. Hy was tog nie so ’n gesofistikeerde komponis dat hy
diepgaande navorsing gedoen het voordat hy iets gekomponeer het nie. Dit laat
die gevolgtrekking ontstaan dat hierdie lied destyds in Duitsland in ’n mate
bekend en in omloop was (sien opmerkings oor die tekste verderaan). Die Duitse
vertaling van die oorspronklike Nederlandse teks op die agterblad van die
publikasie verskaf aan die musikante die opsie om die musiek ook te sing. Hierdie
opsie word in van die katalogusse selfs uitdruklik deur die uitgewer voorgestel.
Ook in ander marse het Ueberwasser volksliedere in die hoof- of die trio-seksie
ingewerk (byvoorbeeld “Ich hatt’ einen Kameraden” of “Muß i denn”). Dit
suggereer die interessante scenario dat hierdie amateurmusikante destyds
gedurende musiekbyeenkomste binne of selfs buite die gemeente die Transvaalse
volkslied nie net gespeel nie, maar ook in Duits gesing het om hulle solidariteit
met die “Buren” daar ver aan die suidpunt van Afrika te betoon!
Hoewel die mars, soos reeds gesê, vanuit ’n artistieke oogpunt taamlik onbenullig
is, verdien dit tog om van nader beskou te word.

Figuur 3. August Bernhard Ueberwasser: Buren-Marsch

Die musiek volg die klassieke drieledige mars-vormskema met ’n taamlik hoekige
hoofseksie in die tonikatoonsoort (B-mol majeur), ’n meer melodiese tweede of
trio-seksie in die subdominanttoonsoort (E-mol majeur) en ’n herhaling van die
hoofdeel in die tonika. Die hoofseksie, met sy karakteristieke gepunteerde ritme,
is taamlik voorspelbaar in sy verloop, behalwe dat die modulasie na die
submediant (G mineur) aan die einde van die eerste seksie (maat 8) effens
onverwags, selfs abrup voorkom, terwyl ’n volledige modulasie na die meer
algemene dominanttoonsoort ontbreek. Dit gee egter ’n gewigtigheid aan die
mars wat kontrasteer teen die geykte formules van die daaropvolgende frases en
heel goed aansluit by die erns van die trio. Hierdie modulasie word ook in die
coda (die laaste agt mate van die hoofdeel) weerspieël, wanneer die musiek eers
na G mineur uitwyk voordat dit finaal in die tonika B-mol majeur eindig. Dit is in
die tweede seksie dat die “Burenlied” (sien voetnoot onder aan die tweede bladsy
van die partituur) in sy oorspronklike toonsoort, E-mol majeur,6 voorkom.7 Dit val
op dat daar op een plek ’n afwyking in die melodie voorkom teenoor die
oorspronklike melodie van “Kent gij dat volk”. Dit val saam met ’n langer frase in
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die Duitse teks op daardie plek. Terselfdertyd bring dit ’n verbetering in die vloei
van die oorspronklike melodie mee. ’n Mens wonder watter een van die twee
aanleiding tot die ander een gegee het: die wysiging in die teks tot ’n wysiging in
die melodie, of andersom? Ueberwasser se harmonisering van die gegewe
melodie is heelwat ryker en meer chromaties as byvoorbeeld die weergawe in die
Nuwe FAK-Sangbundel van 1961 (nommer 9). Dit kan reeds waargeneem word in
’n vergelyking tussen die eerste vier reëls van die lied.

Figuur 4. "Transvaalse Volkslied", Nuwe FAK-Sangbundel (1961)

Let op, in Figuur 3, die deurgaans vinniger harmoniese ritme en die gebruik van
’n chromatiese akkoord in die derde maat van die lied (die verminderde vierklank
op die leitoon van die dominant). Let ook op Ueberwasser se groter vaardigheid
in die bereiking van die dominantakkoord van G mineur in maat 5 teenoor dié van
die komponis van die FAK-toonsetting.8
By die “refrein” aan die einde van die lied (die laaste vier mate)
selfs ’n nabootsing van die melodie in die basstem in wat
weergawe voorkom nie. Dit is egter ’n cliché wat dikwels
aangewend word en dui dus nie op geweldige oorspronklikheid
die komponis nie.9

bou Ueberwasser
nie in die FAKin sulke gevalle
aan die kant van

In sy biografiese skets van Ueberwasser maak Schlemm geen melding van enige
musiekopleiding nie, behalwe dat hy as dertienjarige seun en “gevoelvolle blaser”
in die basuinkoor van die “Stephansstift” in Hannover geleer het om trompet te
speel (Schlemm 1991:49). Hy moes dus ’n natuurlike komposisietalent gehad het
wat hy dan as outodidak verder ontwikkel het. Schlemm haal ’n aantal resensies
en menings aan om die hoë dunk wat selfs professionele musici van sy
komposisies gehad het, te illustreer. Telkens word beklemtoon dat hy ’n “meester
in harmonisering” was (Schlemm 1991:64). Uit vandag se perspektief sal mens
dalk nog hiermee kon saamstem, maar dan ook moet konstateer dat sy
melodiese en kontrapuntale vindingrykheid tog baie beperk was.
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Van die twee tekste op die agterkant van die uitgawe is die een (“Burenlied”) ’n
baie juiste vertaling van “Kent gij dat volk vol heldenmoed”, terwyl die ander
(“Gott mit uns!”10) ’n geestelike gesang is wat wel op dieselfde melodie pas, maar
’n ander strekking het. (Beide tekste verskyn in die Bylae.) Die naam van die
vertaler word nie verstrek nie, hoewel daar aangedui word dat die lied “aus
Transvaal” afkomstig is. Daarteenoor verskyn Ueberwasser se naam as digter van
die gesang. Dit beteken dat hy van ’n reeds bestaande vertaling gebruik gemaak
het, wat op sy beurt tot die belangrike gevolgtrekking lei dat die lied ook buite
Ueberwasser se omgewing bekend moes gewees het.
Oor die vertaling hoef nie veel gesê te word nie. Omdat dit die oorspronklike teks
taamlik noukeurig volg, reflekteer dit ook dieselfde vormverloop as die
Nederlandse voorbeeld.11 Dat Ueberwasser ’n diep gelowige mens was, word
weerspieël in sy talle geestelike gedigte, wat hy meestal self getoonset het. Die
vroeër vermelde “Hymne an Gott” is een so ’n werk. Dit verbaas dus nie dat hy
deur die plegtige melodie van die “Burenlied” geïnspireer is om ook nog ’n eie,
meer geestelike teks daarby te dig nie, wat aan sy vertroue dat God te alle tye
met sy gelowiges is, uitdrukking gee. In hierdie geval staan die Godsvertroue
weliswaar in diens van die strewe na vryheid. Miskien sou die lied die treffendste
as ’n geestelike vryheidslied gekarakteriseer kan word: “Wir fürchten Gott und
sonst nichts mehr! Die Freiheit lieben wir” (strofe 2). Die meer generiese
strekking van die teks – met ander woorde die ontkoppeling van ’n spesifiek SuidAfrikaanse konteks – sou die lied geskik maak vir die uitdrukking van Duitsnasionalistiese sentimente, wat voor die Eerste Wêreldoorlog in omloop was. Dit
gee aanleiding tot ’n alternatiewe scenario, naamlik een waar Duitsers op die
melodie van "Transvaalse Volkslied" hulle eie nasionalistiese sentimente
verwoord.
Dit is miskien die moeite werd om in hierdie verband te meld dat ook in SuidAfrika alternatiewe tekste vir die betrokke melodie geskryf is.12
Om die sirkel te voltooi moet daarop gewys word dat Ueberwasser se publikasies
ook onder Suid-Afrikaanse basuinkore in die destydse Transvaal en Natal taamlik
wye verspreiding geniet het en selfs tot ná die Tweede Wêreldoorlog nog gereeld
gespeel is. Die spesifieke eksemplaar van Buren-Marsch in my besit is afkomstig
uit die Duitse gemeente in Kroondal naby Rustenburg. Dit suggereer ’n
interessante derde scenario, waar amateurmusikante in Suid-Afrika via die
ompad oor Duitsland een van die mees simbool-belaaide Suid-Afrikaanse liedere
speel (en sing?).
In geheel verteenwoordig Buren-Marsch dus voorwaar ’n interessante voorbeeld
van kulturele uitruiling of interkulturele kommunikasie.
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Eindnotas
1

Sien Lüdemann 2003.

2

In die Suid-Afrikaanse Musiekwoordeboek word Posaunenchor in Afrikaans as
basuinkoor vertaal en beskryf as ’n “koperblaasensemble wat in Lutherse
kerkmusiek gebruik word” (sien Ottermann en Smit 2000). As gevolg van die
sendingwerk wat sedert die middel van die 19de eeu uit die genoemde geestelike
herlewing in Duitsland voortgespruit het, het ook in Suid-Afrka talle basuinkore
ontstaan. Hulle speel tot vandag toe ’n belangrike rol in die lewe van hulle
onderskeie kerke.

3

In Duitsland alleen is dit tans meer as 100 000.

4

’n Oorsig oor die geskiedenis van die basuinkoorbeweging in Duitsland word
deur Ahrens (1997) verskaf. Die geskiedenis van die beweging in Suid-Afrika is
deur Sachse (2001) geboekstaaf.

5

Afkomstig uit die argief van prof. Reino Ottermann, Stellenbosch. Dit is hy wat
my aandag op die bestaan van die mars onder bespreking gevestig het.

6

Soos in Lüdemann (2003) uitgewys, is die “Eroica-toonsoort” E-mol majeur ’n
gunsteling-keuse vir patriotiese liedere, na aanleiding van Beethoven se Derde
Simfonie (ook bekend as die Eroica).

7

’n Diepergaande analise van beide die teks en die musiek van "Transvaalse
Volkslied" is in Lüdemann (2003:30-1) onderneem.
8

Dit is nie duidelik of die naam van die digter/komponis Van Rees, wat bo die
musiek genoem word, slegs op die melodie betrekking het en of dit ook die
vierstemmige toonsetting insluit nie.

9

Sien Lüdemann (2003:28) vir ’n bespreking van hierdie cliché.
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10

“God met ons!”

11

In Lüdemann (2003:13-31) is hierdie tipe vormverloop die onderwerp van ’n
diepgaande bespreking.

12

Sien Lüdemann (2003:30-1) vir so ’n voorbeeld.

Bylae
Burenlied
(Aus Transvaal)
Kennt ihr das Volk voll Heldenmut,
Das lang schon Knechtschaft litt,
Und das geopfert Gut und Blut
Indem es stets für Freiheit stritt?
Kommt, Bürger, laßt die Flagge wehen,
Der Kampf, er macht uns frei.
Laßt eure Kraft die Feinde sehen,
Dann ist das Leid vorbei.
Das Burenland, das Burenland,
Das teure Burenland wird frei.
Kennt ihr das Land, wo frische Kraft
Mit Gottesfurcht sich paart,
Wo die Natur noch Wunder schafft,
Und wo das Klima milder Art?
Transvaal! Laßt unser Festlied schallen:
Der Buren Kraft hält stand!
Wo unsre sichren Büchsen knallen!
Den Feind jagt aus dem Land!
Du herrlich Land, du Burenland
Dein Volk hält für die Freiheit stand!
Kennt ihr den Staat, wo Frömmigkeit
Mit Freiheit sich verband,
Des’ Bürger kämpfen alle Zeit
Mit ihrem Gott fürs Vaterland?
Transvaal! Stets edel war dein Streben,
Doch furchtbar war die Schmach.
Im schweren Kampf auf Tod und Leben
Gott treu uns schützen mag!
Lobt unsern Gott, lobt unsern Gott!
Er bleibt uns treu in aller Not!
Gott mit uns!
(A.B. Ueberwasser)
Wir sind ein Volk, das Gott vertraut,
Er selbst ist unser Hort!
Wir haben stets auf Ihn gebaut,
Wir halten fest an Gottes Wort!
Auf Ihn sich unsre Hoffnung gründet
Im Kampf und in der Not;
Ein fester Glaube uns verbindet:
Wir halten treu zu Gott.
Ob wir in Freud, ob wir in Leid –
Wir halten fest an Gott allzeit!
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Wir fürchten Gott und sonst nichts mehr!
Die Freiheit lieben wir!
Wir greifen nur aus Not zur Wehr,
Damit wir schützen unsre Zier.
der Freiheit opfern wir das Leben,
Die schützen wir voll Mut;
die Freiheit, die uns Gott gegeben,
Ist unser teures Gut.
Für Freiheit kühn zum Kampf wir ziehn
Und geben unser Leben hin.
Gott ist mit uns, Er giebt uns Kraft,
Zu kämpfen in dem Streit!
Mit uns ist Gott, Er wirkt und schafft,
Aus aller Not Er uns befreit.
Zum starken Gott wir fest uns halten.
Und Gott verläßt uns nicht!
Auf ihn wir hoffen, Er wird walten,
Er führt aus Nacht zum Licht.
Nach Kampf und Streit folgt Fried und Freud,
Wir halten fest an Gott allzeit!
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Die onopgeloste raaisel met spesifieke
verwysing na Die Jakkalssomer van Dirk
Jordaan
Joan Hambidge
Universiteit van Kaapstad

Abstract
The unsolved riddle with special reference to Dirk Jordaan's Die
Jakkalssomer
This article presents a psychoanalytic reading of Dirk Jordaan’s Die Jakkalssomer
with special reference to the unsolved riddle in the text. The article refers to the
Oedipus myth, the riddle and Lacanian theory. It is concluded that the text
refuses to be read as a popular or serious text in its reference to the violence in
the old and new South Africa. It is a text defying all final definitions within the
tradition of the thriller and detective story.

Opsomming
Die onopgeloste raaisel met spesifieke verwysing na Die Jakkalssomer
van Dirk Jordaan
Hierdie artikel bied ’n psigoanalitiese lesing van Dirk Jordaan se Die Jakkalssomer
met besondere verwysing na die onopgeloste raaisel in die teks. Die artikel
verwys na die Oedipus-mite, die raaisel en Lacaniaanse teorie en kom tot die
gevolgtrekking dat hierdie teks buite ernstige sowel as populêre letterkunde
bestaan in die verwysing na die geweld in die ou en nuwe Suid-Afrika. Dit is
uiteindelik ’n teks wat alle finale besegging binne die tradisie van die spanningsen speurverhaal ondermyn.

I
Die speurverhaal is een van die belangrikste arenas vir die psigoanalitiese
literatuurbenadering. Hierdie soort tekste wat rondom ’n raaisel opgebou word,
sou teruggevoer kon word na koning Oedipus van Sofokles. Die moderne
letterkunde beskou dikwels die speurverhaal as populêre letterkunde en in
boekwinkels is daar selfs ’n aparte afdeling vir vroulike beoefenaars van hierdie
genre.1 In die Afrikaanse letterkunde het Deon Meyer aansienlike internasionale
statuur verwerf en die nóú onlangse publikasie van die joernalis Dirk Jordaan se
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Die Jakkalssomer het hierdie leser teruggeneem na die spesifieke kodes van die
subgenre.
Twee resensente van hierdie teks het positief gereageer op die behendige
strukturering van die teks.2 Jordaan se teks aktiveer egter die werklikheid- of
vraisemblance-dimensie wat die teks ’n Janus-agtige of dubbelkantige aanslag
gee.
Dit is enersyds populisties in die inspeel op die titel The day of the jackal (1973)
van Frederick Forsyth en andersyds kompleks met die aktivering van Alexander
Strachan se postmodernistiese roman Die Jakkalsjagter (2001).
Ofskoon speurverhale en thrillers as ontspanningsverhale getipeer en dus
verminder word, is daar skrywers soos John le Carré wat ’n ernstige roman
geskryf het waarin die kodes van die ontsnappingsverhaal reeds in die eerste
hoofstuk ondermyn word. In The spy who came in from the cold (1963) sterf die
held met wie die leser sou identifiseer. Hy is die antitese van die onverwoesbare
007.
Triviaalliteratuur, oftewel Libelletrie, is binne die diskoers van die psigoanalise nie
’n onderskatte of mindere genre nie. Die skrywer Georges Simenon is onder
andere vir die leser van die psigoanalise ’n tersaaklike objek van ondersoek
gegee Simenon se geweldige produktiwiteit en sy herhalingsdrif en die
bloedskande-insinuasie wat sy oeuvre binnegedring het ná die selfmoord van sy
dogter, Marie-Jo, in 1978 op ouderdom 25. Simenon se verdediging was dat sy
toenadering tot hom gesoek het en dat sy uiteindelike afwysing tot haar
voortydige dood gelei het.
Vervolgens wil hierdie leser die kwessie van die raaisel wat onderliggend is aan
die speurverhaal en thriller (aksieverhaal) ondersoek en op sowel ’n narratiewe
vlak as binne ’n psigoanalitiese dimensie die eiesoortige aard van hierdie genre
ondersoek.

II
Die speurverhaal/thriller/liefdesverhaal
vervolgens bespreek word.

sentreer

rondom

sekere

kodes

wat

In Jerry Palmer se Thrillers - Genesis and structure of a popular genre (1978)
word die genese van dié genre ondersoek. Palmer verwys na paranoia as 'n
belangrike element van hierdie genre in die afdeling "Competition and conspiracy:
Paranoia as ideology". Aksie beteken alles vir hierdie soort held en as daar niks
gebeur nie, is hy (soos James Bond) volledig identiteitsloos. Palmer (1978:85)
verwys dan ook na die belangrike passasie in From Russia, with love:3
The blueberry arms of the soft life had Bond round the neck and they were
slowly strangling him. He was a man of war and when, for a long period,
there was no war, his spirit went into decline.
In his particular line of business, peace had reigned for nearly a year. And
peace is killing him.
At 7.30 on the morning of Thursday, August 12th, Bond awoke in his
comfortable flat in the plane-tree'd square off the King's Road and was
disgusted to find that he was thoroughly bored with the prospect of the
day ahead. Just as, in at least one religion, accidie is the first of the
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cardinal sins, so boredom, and particularly the incredible circumstance of
waking up bored, was the only vice Bond utterly condemned.
Dieselfde geld
verderaan:

Sherlock

Holmes

in

Wisteria

Lodge,

argumenteer

Palmer

My dear Watson, you know how bored I have been since we locked up
Colonel Carruthers. My mind is like a racing engine, tearing itself to pieces
because it is not connected up with the work for which it is built. Life is
commonplace, the papers are sterile; audacity and romance seem to have
passed for ever from the criminal world.
Die James Bond-verhaal funksioneer rondom binêre opposisies en in "James
Bond: une combinatoire narrative" het Umberto Eco die volgende opposisies
uitgewerk: opposisies van karakters soos held/skurk; held/vrou; opposisies van
waardes soos geldmag/idealisme; programmering/risiko. Bond is dan by uitstek
in staat om telkens te kan improviseer binne 'n moeilike situasie, soos Palmer
(1978:7) aantoon. Bond steek 'n sigaret aan en glip die pakkie in sy bo-sak, wat
uiteindelik verhoed dat 'n koeël hom tref. Hy maak asof hy dood is en vind dan 'n
mes digby sy bagasie wat hom uit hierdie netelige situasie red. Hy dra dus altyd
'n "bag of tricks" met hom saam wat wys op die gevare wat as't ware voorsien of
geprogrammeer is. Ook sy vyand het hul stel planne wat daarop ingestel is om
Bond s'n te neutraliseer. Wat wel tersaaklik is, is dat Bond telkens staat maak op
vorige missies waarop hy dan improviseer binne 'n moeilike of dreigende situasie.
Palmer (1978:14) meen egter dat Eco se klassifikasie nie voldoende is nie. Hy
verwys na die amateur/professioneel/burokraat as 'n nuttiger sisteem. Volgens
Palmer is die amateur en burokraat nie in staat om uit ervaring te leer nie. In die
wêreld van die burokraat is daar niks nuuts en onverwags om te ervaar nie. Alles
bestaan soos wat dit behoort te bestaan. Dr. No is 'n voorbeeld van so 'n figuur
en hierom kan James Bond hom volledig uitoorlê. Bond bring 'n hyskraan (met 'n
vrag vol guano) nader en versmoor Dr. No daarin.
Ook die amateur kan eweneens nie uit ervaring leer nie, gewoon omdat alles nuut
is. Hierteenoor is die professioneel, soos Bond met sy "licence to kill", in staat tot
improvisasie. In vele Bond-romans en -films is dit juis hierdie aspek wat die
leser/kyker betrek. In die jongste Bond-films is die spesiale effekte onder meer al
so aanskoulik dat selfs die BMW waarin Bond ry, met afstandbeheer werk en by
implikasie Bond se kragte oorgeneem het. Die oortreding van reëls of aanwysings
word dikwels in Bond-tekste gevind omdat dit die enigste manier is waarop hy
werklik sy vyand kan uitoorlê. Palmer (1978:63) betrek tereg Casino royale
(1953), waar Bond van dobbeltafel na dobbeltafel beweeg ten einde meer te wete
te kom oor sy vyand.
Tog herhaal die films telkens dieselfde struktuur, wat herinner aan Vladimir Propp
se Morphology of the folktale (1913), waarin die optrede van dieselfde figure
telkens teruggevind kan word: die held of doener; die Prinses of "sought-after
person"; die boef, en dies meer. Elkeen van hierdie karakters het volgens Propp
spesifieke funksies.
Palmer (1978:16) wys ook daarop dat die skurk byvoorbeeld betrokke raak by 'n
situasie weens wraak, geld of 'n maglus, soos in die geval van Dr. No. Om die
eksotiese lewenstyl uit te leef, moet die skurk dus beweeg in die wêreld van die
ondergrond of die onwettige bestaan. In hierdie opsig is Fleming se skurke in
wese parodieë op onderwêreldse mense of primitiewe krag, soos dikwels in
feëverhale aangetref word. Hulle leef selfs onder die see of in luukse skepe; in
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tombes van staal wat dit uiters moeilik maak vir die held om hierdie gevaarlike
onderwêreld (ook 'n manifestasie van die onbewuste) te betree.
Palmer verskaf die volgende tabel:
Professionalism
Amateurism
Bureaucracy
Reciprocity

Ectopia
One-way information flow

Experience

Arrogance
Incompetence

Participation

Isolation

James Bond-verhale maak ook spesifieke gender-stellings wat die leser/kyker nie
kan negeer nie. Bond met sy Jaquar en Baretta het 'n "licence to kill". Hy drink sy
Martini's "shaken and not stirred" en hy is bestand teen moegheid of enige
nagevolge van sy liefdesavonture. Hy word voorgestel as 'n superman en vroue is
eweneens nie bestand teen sy sjarme nie. Hulle is dan ook dikwels die prooi ten
einde 'n missie suksesvol af te handel. Maar die vroue gebruik Bond weer vir húl
doeleindes, wat die kritiek dat Bond misogonisties is, bevraagteken. Ook is dit so
dat hierdie teks hul gender-rolle oordryf en bykans parodieer. Dit wat vergroot
word (die term blow up uit Umberto Eco se The role of the reader, 1978), moet
uiteraard weer beskou word.
Die uitstal van James Bond se machismo in sowel die Fleming-tekste as die films
maak 'n spesifieke gender-stelling. Op die oog af lyk Bond misogonisties en sou
die leser/kyker selfs kon kommentaar lewer op die seksisme waaroor verskeie
feministiese kritici al kommentaar gelewer het. Die vroue is egter ook spioene
wat Bond soveel misbruik as wat hy hulle gebruik.
Bond se machismo word geëwenaar deur vroulike lis of geslepenheid. Hierdie
vroue vertolk net oënskynlik die rol van die "tweede seks". In wese is hulle gelyk
aan hom en manipuleer hulle hom soveel deur middel van seks as hy vir hulle.
In bykans volledige opposisie wat die kodes van die spanningsverhaal betref,
staan die liefdesverhaal, wat tradisioneel 'n vroulike genre is. Die voorskrifte vir
die liefdesverhaal is tersaaklik vir die lees van ernstige vrouefiksie, wat júís teen
hierdie voorskrifte of grense inbeweeg.
Robert Con Davis se insigryke essay, "Lacan, Poe, and Narrative Repression"
(1983) ondersoek die verband tussen die manifest en repressed teks en dit is juis
repressie wat die dinamika van die teks skep. Dit beteken dat betekenis van
betekenaar na betekende oorgedra word in 'n reeks tekstuele verskuiwings. Elke
posisie voorveronderstel dat 'n vorige een gerepresseer moet word sodat daar 'n
nuwe betekenis gevind kan word. "This continued repression establishes an
unconscious text, and discourse takes place through the constant operation of
repression" (in Robert Con Davis: Contemporary literary criticism, 1986:246).4

71
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(1) – Augustus 2008

III
Sofokles se klassieke drama Koning Oedipus (Oedipus Rex) is gebou rondom ’n
raaisel, naamlik: Wat loop in die oggend op vier bene, die middag op twee en die
aand op drie? Die antwoord is natuurlik die mens. Die speur- en spanningsverhaal
fungeer rondom die oplossing van ’n raaisel. In Simenon se bekende Maigretreeks gebruik die speurder sy sosiale insigte oor die mensdom ten einde die rede
vir ’n moord of ontsporing te kan snap. In Le clochard (Die boemelaar) word daar
kommentaar gelewer op die redes vir mense se ontsnapping uit die gemeenskap.
Agatha Christie se aanwending van Miss Marple of speurder Hercule Poirot kan
gesien word as voertuie vir die oplossing van die raaisel.5 Freud se siening van
die Oedipus-kompleks in sy mees reduksionistiese vorm argumenteer dat daar ’n
bloedskendige begeerte tot die moeder bestaan en die leser van die speur- of
spanningsverhaal heraktiveer hierdie dieperliggende en onopgeloste konflik. Die
lees van die speur- en spanningsverhaal bied die geleentheid om hierdie
gerepresseerde demone aan te spreek. Die leser se skadukant word dus as’t ware
kortstondig bevry.
In De Januskop van Oedipus (1981) beklemtoon Han Verhoeff hierdie
identifikasieproses. Hy meen daar is aggressie enersyds en identifikasie
andersyds (1981:104) wat aansluit by twee psigoanalitiese prosesse, te wete
verskuiwing en verdigting. Verhoeff analiseer die komplekse implikasies van
Oedipus en wys daarop dat die gehoor met Oedipus se bestraffing ’n oomblik van
bevryding beleef (1981:90). Dieselfde geld die speurverhaal en thriller.6
Die speurverhaal as genre is veral deur Edgar Allan Poe gevestig, maar Franse
skrywers, veral van die nouveau roman, het hierdie genre weer geaktiveer in hul
tekste.7 Alain Robbe-Grillet het eweneens cine-romans geskryf soos die beroemde
Verlede jaar by Marienbad wat deur Alain Resnais verfilm is.8 Die speurverhaal
word in die Pink Panther-reeks met Peter Sellers as die onbehendige Clousseau
geparodieer deur die filmmaker Blake Edwards.
Jacques Lacan en Jacques Derrida se beroemde debat rondom Poe se “The
Purloined Letter” het die speurverhaal gevestig binne psigoanalitiese en
poststrukturalistiese kritiek.9

IV
In Dirk Jordaan se teks Die Jakkalssomer word die leser met sowel ’n
bibliografiese teks as ’n postmortem (lykskouing) gekonfronteer. Daar word
vermeld dat die outeur ’n vrye interpretasie gegee het aan die Suid-Afrikaanse
Polisiediens (SAPD) en die Nasionale Vervolgingsgesag se strukture, prosedures
en ondersoekmetodes. Terselfdertyd word hierdie teks dan sterk in die werklkheid
gebed met hierdie erkenning. Hiermee aktiveer die outeur dan (onbewustelik) die
ondersoek na Selebi en die aanklagte van bedrog.
Die kriminele polisieman/ondersoekbeampte is alreeds in verskeie speurverhale ’n
tema van ondersoek, soos in die reeds genoemde Les Gommes (The Erasers, Die
Uitwissers) (1953) van Alain Robbe-Grillet.
Die Jakkalssomer begin met die woorde: "Die nag is ’n staalswart muur” en eindig
met die woorde: “Bokant die kloof in die verte kan hy ’n groot valk stadig sien
sirkel, op soek na sy prooi.” In hierdie sirkelgang, wat die outeur as ’n proloog en
epiloog aanbied, word die leser op ’n subtiele wyse gelei na bakens buite die
roman. Met hierdie oop slot, wat ’n postmortem vir die leser aanbied, word daar
duidelike kommentaar gelewer op die Suid-Afrikaanse misdaadtoneel en die
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onvermoë van die huidige regering om dit in toom te hou. In konvensionele
misdaadromans – soos in die genoemde Fleming-teks – is daar sluiting en ’n
oorwinning van die goeie oor die bose. In Die Jakkalssomer is daar vele kodes vir
die leser gegee – onder andere die verwysing na Antjie Krog se Country of my
Skull oor die WVK – wat ’n verdere aktuele dimensie aan die teks verleen. James
Bond-romans is eweneens aktueel, maar gegrond op die mite dat die Britse
Intelligensiediens beter in staat is om die vyand te oorwin as die CIA, terwyl die
speurder in Die Jakkalssomer ’n stryd voer teen ’n slopende depressie. Nie alleen
verwerk hy sy egskeiding nie, maar hy is intens bewus van die verloedering in die
Suid-Afrikaanse samelewing.
In die soektog na die moordenaar van die vier mans reis Div Pelser onder andere
na Tanzanië, en meer spesifiek na Stonetown. Hy is op soek na die Jakkals, wie
se naam in Swahili Bhewa (Die Jakkals) is. Die eksotiese ruimte van Zanzibar,
bekend aan die subgenre, word egter met politieke dimensies gelaai. Hy staan
krities teenoor die kolonisering van die eiland via Ryszard Kapuscinski se The
Shadow of the sun. Uit die aanhaling op bl. 75 is dit duidelik dat Pelser die
Othering, wat enige vorm van kolonisering inhou, verwerp. Teenoor James Bond,
wat die eiland bloot bolangs ervaar, is Div Pelser voortdurend besig met ’n
bestekopname. Sy binnespraak is gelaai met die kwelllinge van iemand wat die
WVK-sittings bygewoon het en die jeug, waar sy oorlede vader ’n generaal in die
Weermag was, verwerp.
Pelser is ’n volledige outsider, ’n dromer en idealis. Hy gaan teen die aanwysings
van Nkosi in om wel te probeer uitvind wie die vier mans vermoor het. Sy sosiale
gewete word voortdurend beklemtoon en die leser vind etlike kodes in sy
binnespraak (soos die verwysing na Joseph Conrad se Heart of darkness, p. 81)
of op sy boekrak (onder andere Krog se Country of my skull, p. 33).
Die leser word verder bewus daarvan dat Pelser ’n geskeide persoon is en
afgesluit word van normale familieverbintenisse. Hy besoek ’n kollega van sy
vader gewoon net om inligting in te samel vir sy ondersoek, wat ironies genoeg
deur sy swart baas, Nkosi, nie goedgekeur word nie. Hy oortree dus die Wet van
die Vader in Lacaniaanse terme twee maal.10 Hy staan buite die orde van die
biologiese vader en die nuwe orde, verteenwoordig deur die swart baas. Div
Pelser is dus sowel polities as sosiaal ’n outsider. Hy staan buite alle strukture;
boonop ontdek hy dat die vier mans ná 1994 vermoor is sodat die utopia van die
nuwe Suid-Afrika so gekritiseer word.
Saffi in Zanzibar verskaf aan hom die inligting oor Benny/Benedict (’n ironiese
naam), die moordenaar. Dit word reeds in die proloog vir die leser meegedeel
sodat die leser op ’n metavlak oorbewus is van die magte waarteen Pelser te
staan kom.
Hierteenoor staan Bennie van der Walt, die weldoener (p. 97) wat Div Pelser te
hulp snel tydens ’n aanval op sy lewe.
Van der Walt is die waarnemer van buite wat opmerk dat dit na ’n opsetlike
aanval op Pelser se lewe lyk. In sy soektog na anwoorde is Div Pelser
voortdurend op dwaalspore, soos sy besoek aan Ernst Botma, die
privaatspeurder, eweneens beklemtoon. Pelser kan nie die moorde oplos nie,
omdat dit wat hy soek, nie gekamoefleer is nie, maar as’t ware voor hom lê, soos
die brief in Poe se “The Purloined Letter”. Al sy weldoeners verraai hy ten slotte –
’n belangrike kode in die speurverhaal en thriller.
In die genoemde tabel van Palmer beweeg hy tussen deelname en isolasie,
tussen professionalisme en burokrasie.
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Aan die basis van die speurverhaal lê die verhaal van Oedipus wat homself
verblind wanneer hy ontdek dat hy met sy moeder, Jokaste, ’n bloedskendige
verbintenis gesluit het en sy eie vader vermoor het. Die Griekse gehoor is bewus
van die agtergrondsgeskiedenis wanneer die drama begin en word bekendgestel
aan ’n reeds verblinde en dus ontnugterde koning Oedipus. Die leser van Die
Jakkalssomer dra eweneens kennis van polisieoptrede tydens die apartheidsjare
én is terselfdertyd bewus van ongerymdhede binne die nuwe bestel. Div Pelser is
dus soos koning Oedipus tussen twee sisteme. Oedipus kan nie terugkeer na sy
land van herkoms nie; hy was immers ’n aangenome seun wat deur sy eie vader
weggegee is. Hy kan nie werklik koning wees in sy geboorteland nie, want ’n
plaag teister sy koninkryk weens sy ongehoorde verhouding met sy moeder.11 Div
Pelser kan nie terugkeer na die bestel van vóór 1994 nie; hy was altyd krities
teenoor die bestel van sy vader, die oorlede generaal, terwyl sy moeder in hierdie
roman aansluit by sy politieke sieninge. (Die roman word onder andere aan die
outeur se moeder opgedra.)
En dít is dan die onopgeloste raaisel in hierdie verhaal: ’n kritiek op die Orde van
die Vader en ’n versugting na die Orde van die Moeder, wat in psigoanalitiese
terme buite taal lê. Dit is die domein van die chora (baarmoeder), die ruimte van
heelheid, eenheid, die Ideale of Paradyslike wat deur die binnetrede van die Wet
van die Vader versteur word.12
Div Pelser se poging om die raaisel op te los, misluk. Sy finale konfrontasie met
Chauke is rampspoedig: slegs die name van twee slagoffers word aan hom
bekend gemaak. Wanneer hy en Nkosi in ’n lokval gelei word, lees dit soos ’n
omkering van die James Bond-verhaal met werklike beserings wat plaasvind, ’n
gesaboteerde wapen en die belewenis van pyn.
Div Pelser se poging om deur hierdie proses politieke ongeregtighede reg te stel,
misluk eweneens, omdat die hede nie die verlede kan ophef nie. En omdat dit in
wese onmoontlik is om in die Orde van die Reële in Lacaniaanse terme in te
beweeg.

V
Wat behels die onopgeloste raaisel presies in die speurverhaal of thriller?
Hierdie tekste gee aan lesers "closure", of sluiting. Die skurk/booswig word
oorwin. In Die Jakkalssomer bly hierdie sluiting in wese uit. Die "held" word in
konfrontasies verwond en sy depressie kleur sy waarnemings van die werklikheid
om hom. ’n Reis na ’n eksotiese plek konfronteer hom met politieke en sosiale
ongeregtigheid. Hy is in wese ’n weerlose en eensame karakter wat saans
modelletjies bou vir afleiding. Alle finale betekenisse word opgehef of uitgestel –
in Derrideaanse terme différance – omdat die veranderlike werklikheid
(vraisemblance) inspeel op die teks. Jordaan neem die leser na TV-programme
soos die Crime & Investigation Network waar ’n misdaad letterlik binne 72 uur
opgelos moet word.
In gevalle waar die oplossing uitbly – soos ’n verdagte wat doodgeskiet word deur
sy vader wat dan op sy beurt selfmoord pleeg – is die kyker en ondersoekspan
onkant betrap. Reg en geregtigheid het nie geskied nie. Vir die ingeligte leser
aktiveer dit ’n omgekeerde Oedipus-drama.
Dieselfde geld Forsyth se The Odessa File, waarin die soektog na die Nazi deur die
joernalis geproblematiseer word deur die feit dat hy nie alleen ’n Jodemoordenaar
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vervolg nie, maar eweneens die moordenaar van sy vader, ’n offisier in die
strafkamp, wreek.13
Die veelvuldige verwysing na die jakkals – wat gelaai word met kodes uit die
thriller-wêreld - berei die leser voor op die ontnugtering. Dit is egter juis hierdie
gebrek aan sluiting of oplossings wat van hierdie roman ’n vernuftige teks maak.
Dit is terselfdertyd ’n roman wat eweneens weier om groot of populistiese
letterkunde te wees, en iewers in ’n soort "transito"-posisie bestaan.
As teorie fiksie kan word (in Malcolm Bowie se terme), kan fiksie ook as teorie
gelees word. Die Jakkalssomer is ’n aweregse metarefleksie waarin die kodes van
die speurverhaal en thriller voortdurend gedekonstrueer word. Deur sy akute
betrekking van die nuwe Suid-Afrikaanse werklikheid en politieke sisteem, word
lesersverwagtinge soos in The spy who came in from the cold gefnuik.
Die dag van die jakkals versus Die Jakkalsjagter word ’n roman waarin ’n
ouktoriale verteller deur middel van wetenskaplike feite oor die jakkals die leser
lei en mislei oor die jakkals se streke.
En ten slotte is die problematisering van genres, naamlik dat die teks nie as groot
of as populisties getipeer kan of wil word nie, die grootste bydrae van Jordaan se
debuut.
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Eindnotas
1

P.D. James se Original Sin (Penguin, Londen, 1994), Kathy Reichs se Déjà Dead
(Arrow, Londen, 1998), Patricia Cornwell se Cause of death (Little, Brown and
Company, Londen, 1996), Ruth Rendell se Simisola (Arrow, Londen, 1995),
Minette Walters se The Dark Room (Pan Books, Londen, 1995), Elizabeth George
se Playing for the Ashes (Bantam Books, Londen, 1994) en Faye Kellerman se
Justice (Headline Feature, Londen, 1995) bewys hoe sterk die vroulike
aanwesigheid in hierdie genre is, in so ’n mate dat dit selfs een jaar ’n
letterkundige prys geïnspireer het vir Exclusive Books. Johan Anker het dus nie
gelyk dat dit net ’n "mannewêreld" is nie.
2

Louise Viljoen in Beeld (16 Oktober 2007) (“Debuut-roman pakkend – waardige
toevoeging tot spanningroman”) en Johan Anker op LitNet (24 Januarie 2008)
(“Dié jakkals laat jou vinnig lees”).

3

Die verskyningsdatums van die belangrikste James Bond-verhale (almal deur
Ian Fleming) word hier aangegee:
Casino Royale. Cape, Londen, 1953.
Live and let die. Cape, Londen, 1954.
Moonraker. Cape, Londen, 1955.
Diamonds are forever. Cape, Londen, 1956.
From Russia, with love. Cape, Londen, 1957.
Dr. No. Cape, Londen, 1958.
Goldfinger. Cape, Londen, 1959.
Thunderball. Cape, Londen, 1961.
The spy who loved me. Cape, Londen, 1962.
On her majesty's secret service. Cape, Londen, 1963.
You only live twice. Cape, Londen, 1964.
The man with the golden gun. Cape, Londen, 1965.

4

Hierdie insigte is gebaseer op ’n afdeling oor die strukture van die populêre teks
in my doktorale proefskrif oor gender-konstruksies (Hambidge 2000).

5

Die Agatha Christie-boeke is besonder geslaagd verfilm met Peter Ustinov as die
uitgeslape speurder. ’n Mens dink hier onder andere aan Evil under the sun
(1982) en Death on the Nile (1978) met John Guellermin as die regisseur.

6

Die leser/kyker/toeskouer ervaar katarsis wanneer die die booswig deur James
Bond vernietig word. In die filmweergawes van James Bond-romans gaan die
bestraffing met ’n dramatiese oomblik gepaard. In You only live twice word die
oortreder gestraf deur die booswig wat ’n pedaal trap sodat die vrou in die water
met pirranhas val. Hierdie soort verhaal werk dus met dubbele bestraffing: die
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Goeie wat die Bose moet oorwin en die Bose wat binne sy eie opset die oortreding
van reëls bestraf.
7

Die naam Alain Robbe-Grillet word ten nouste geassosieer met die sogenaamde
nouveau roman. Hierdie soort roman, wat sterk herinner aan ’n skaakspel, is ’n
strukturalistiese skaakspel, en soos dit dan altyd gebeur in die letterkunde, skep
’n skrywer of kunstenaar ’n nuwe klimaat wat dan deur die teorie benaam word.
Dus geen Strukturalisme as dit nie vir Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Claude
Simon of Michel Butor was nie. Hierna sou ’n skrywer soos Georges Perec met sy
fenomenale roman Life: a user’s manual (1978) weer vir die poststrukturalistiese
leser of teoretikus van belang wees.

Robbe-Grillet, wat in Februarie 2008 op ouderdom 85 aan hartversaking oorlede
is, word gesien as ’n voorste avant-garde skrywer en filmmaker. Hy het veral
bekendheid verwerf met Verlede jaar by Marienbad (1961), wat deur Alain
Resnais verfilm is. In sy belangrikste romans, soos In die labirint (Dans le
labyrinthe) (1959) of die reeds genoemde Verlede jaar by Marienbad (L’Année
dernière à Marienbad) word die leser gekonfronteer met ’n eiesoortige
leeservaring: die herhaling van vinjette en stylbreuke of –oorgange waaroor
Roland Barthes so indringend geskryf het. Jaloesie (La Jalousie) is ’n teks in die
vyftigerjare, terwyl Les Gommes (Die Uitwissers, The Erasers) (1953) ’n seminale
teks is. Les Gommes is ’n tipiese Robbe-Grillet-verhaal waarin paranoia hoogty
vier. ’n Polisieman soek na ’n man wat ’n ander een vermoor het. Dit blyk egter
gou dat hierdie man nie vermoor is nie. Tog vind daar nege ander moorde plaas
en die speurder is die verdagte. Boonop is die verhaal ’n labirint: dit speel af in ’n
klein Belgiese stad (met ’n buiging natuurlik na speurverhaalmeester Georges
Simenon) waar daar baie identiese kanale, boulevards en kroegies is wat die
soektog bemoeilik. Die Franse psigoanalis Jacques Lacan se teorieë kan van
toepassing gemaak word op hierdie soort tekste met die onderbou van glissement
(verglyding). Een van sy tekste heet dan ook Le Voyeur (Die Afkyker). Alfred
Hitchcock het geweldig hoog opgegee oor sy skryfwerk.
La Jalousie (wat in Frans sowel "jaloesie" as "luik"/"hortjie" beteken) vertel die
verhaal van ’n man se vrees dat sy vrou met ’n ander man ’n verhouding begin
het. Ons neem alles waar deur sy oë en geobsedeerde vertelling. Alles werk deur
middel van iets anders. ’n Mens sou beslis die invloed van Robbe-Grillet kon
uitwys op Chris Barnard se Mahala en Duiwel-in-die-bos. Die hele
sestigerbeweging het sterk aansluiting gevind by die prinsipes van ’n RobbeGrillet-verhaal waar die spel in die verhaal voltrek word.
Benewens sy kreatiewe werk het hy belangwekkende essays gelewer, soos "Pour
un Nouveau Roman" ("Vir ’n nuwe roman") (1963) en "Le Voyageur" ("Die
reisiger") (2001).
Die Franse Akademie vereer hom as een van die veertig onsterflikes in die Franse
kultuur en hierdie outeur het vir ’n tyd lank in New York Universiteit klasgegee.’n
Boek met onderhoude wat met hom gevoer is, heet tereg Die Erotiese
Droommasjien. In sy tekste word die leser aktiewe medespeler: sy tekste is, in
Barthes se terme, scriptible ("writerly") eerder as lisible ("readerly") tekste.
Barthes het die frase skryf op die nulpunt geskep na aanleiding van hierdie soort
tekste.
Robbe-Grillet het bely dat William Burroughs en Vladimir Nabokof sy
gunstelingskrywers is, en sy invloed op die Tel Quel-beweging kan nooit
onderskat word nie.
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Hy het hom skerp uitgespreek teen realistiese romans of tekste wat sig ten doel
stel om ’n weergawe van die werklikheid te wil wees. Hierom wou hy Norman
Mailer nie ontmoet nie. Vir hom handel ’n teks nie oor die lewe nie; dit is ’n
artefak. Sy tekste kan benader word as komplekse speurverhale.
8

Last year at Marienbad (1961), waarin die man X die vrou A ontmoet by ’n spa
en haar oortuig dat hulle vantevore ’n verhouding gehad het, is ’n gesofistikeerde
speurverhaal. Die film is ’n strukturalis se droom met al die patrone wat die film
skep soos met ’n skaakspel. Die kyker moet self besluit wat leuen en wat
waarheid is.

Hitchcock was glo uiters gesjarmeer oor die silhoeët van hom in hierdie film. Die
film is gebaseer op Alain Robbe-Grillet, ’n eksponent van die nouveau roman, se
bekende teks. Resnais was saam met Truffaut en Godard kortstondig deel van die
sogenaamde nouvelle vague-beweging.
Hiroshima Mon Amour, die novelle van Marguerite Duras, het in 1959 verskyn en
is deur Resnais vervaardig in ’n aangrypende rolprent. ’n Franse aktrise besoek
Japan om ’n film oor vrede te maak en hier ontmoet sy ’n Japannese argitek met
wie sy ’n liefdesverhouding aanknoop. Die film analiseer die effek van oorlog op
die Japannese en Franse kulture. Die swart-en-wit aanbod maak dit gestileerd.
Emmanuelle Riva en Eiji Okada vertolk die hoofrolle. In die novelle is daar Duras
se sinopsis en aantekeninge vir die verfilming, die filmteks en foto’s uit die
rolprent wat belangrik is om die wisselwerking te sien tussen roman- en filmteks.
Wat word uiteindelik uitgelaat? Hierdie film/roman is al ’n ’n studie oor liefde en
oorlog genoem.
’n Onbekende Franse aktrise vertolk, in die somer van 1957, ’n rol in die rolprent
Peace. Die verhaal begin op die dag vóór haar vertrek na Frankryk. Daar is egter
een toneel wat nog geskiet moet word, naamlik haar ontmoeting met ’n argitek.
Dit word nooit aan die kyker onthul nie en volgens Duras is dit belangriker om te
fokus op die effek wat die verhouding het. Ons sien aan die begin van die film
verwronge liggame en die lywe van die liefdemakende karakters. Hulle praat oor
Hirosjima en hy korrigeer haar waarnemings. Volgens Duras illustreer hierdie
toneel die onvermoë om oor Hirosjima te praat. Die Hirosjima-monument word ’n
monument van leegheid en word selde in die film gewys. Teenoor die
verwoestende atoomoorlog, staan die liefdesverhouding van twee getroudes.
Vir Duras is die betekenis van hierdie uitsiglose verhouding in Hirosjima die
volgende: "… but make this horror rise again from its ashes by incorporating it in
a love that will necessarily be special and ‘wonderful’, one that will be more
credible than if it had occurred anywhere else in the world, a place that death had
not preserved” (1961:9).
Tipies van so ’n kortstondige affaire besluit die vrou om die man nooit weer te
sien nie. Tog sien die geliefdes mekaar weer – omdat die slottoneel nog geskiet
moet word. Hy kyk met begeerte na haar en die film eindig met ’n parade
waaraan almal deelneem. Hy neem haar na sy huis. Hulle besef dat hulle albei
gelukkig in hul onderskeie lewens is. Sy praat oor haar jeug in Nevers. Hulle wag
in ’n kafee. Sy moet uiteindelik vertrek. (Daar is ook slim woordspelings met die
begrip nooit.) Dan onthul sy aan hom dat sy in 1944 ’n liefdesverhouding met ’n
Duitser gehad het toe sy twintig was en hiervoor is sy gestraf. Haar hare is
afgeskeer en sy is in ’n kelder gegooi. Alleenlik toe die bom op Hirosjima gegooi
is, kon sy weer haar gesig in die strate wys en bevryd wees. (Die Duitser egter is
later doodgeskiet.)
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Weer vlug sy van die Japannees en sy dink aan haar ongelukkige verhouding met
die Duitser en die verbintenis tussen liefde en oorlog. Die Japannees vra haar om
te bly. Sy weier.
Duras skryf dat dit ’n hopelose, uitsiglose liefde is wat, soos die Nevers-liefde, in
die kiem gesmoor is. Daarom is dit vergete en juis hierom durend. Hulle het niks
meer om vir mekaar te sê nie. Maar vroegoggend keer hy terug na haar
hotelkamer. Niks gebeur nie. Geen beloftes meer nie. Geen verdere gebare nie.
Niks meer nie. Woordeloos. Volgens Duras word hulle die plekke Nevers en
Hirosjima onderskeidelik. Die film eindig met haar wat sê: "Hirosjima, dit is jou
naam.” Die werklikheid is alreeds opgebou deur dit wat ons gelees, gesien of
ervaar het in oorlog of liefde.
Vir die kyker wat Japan al besoek het, word die film ’n besonderse blik op
Hirosjima.
Of ’n skrywer vir die private emosie so ’n ramp of land as metafoor of simbool
mag gebruik, word deur die twee tekste genuanseer: ons leef in die skadu van
die atoomoorlog wat ons almal geraak het.
9

In hierdie verband is Robert Con Davis se essay “Lacan, Poe, and Narrative
Repression” geraadpleeg.
10

Hier word die leser verwys na Jacques Lacan se siening van die naam van die
vader (nom-du-père) soos uiteengesit in sy Ėcrits (1966). Die naam van die
vader staan vir die Orde/Gesag wat taal beheer en by implikasie die
gesagstrukture binne die familie en maatskappy.

11

Oor Oedipus skryf Marjorie Garber in Bisexualities soos volg:
The familiar Oedipus story begins with the hero killing an old man at a
crossroad. The old man is Oedipus's father Laius, who had ordered his
newborn son to be taken to the mountains to die in order to prevent
exactly this event. But the "prehistory" of the myth involves a key episode
in which the young Laius, received graciously at King Pelops's court,
ungratefully repaid his benefactor by abducting Pelops's beautiful son
Chrysippus. It is in fact Pelops seeking reparation for Chrysippus's rape,
who calls down the curse on the house of Labdacus, the prophecy of
Laius's murder by his own son. The myth of Oedipus thus has its origins in
a tale of homosexual seduction - and in Laius's bisexuality. (Garber
2000:176)

12

Lacan se siening oor die konstruksie van die ek in die triadiese verhouding
word in Hambidge (2000:215) volledig behandel. Lacan herdefinieer die
ego/id/superego-triade in die verbintenis tussen Imaginaire, symbolique, réel (die
verbeelde, simboliese en reële). Die derde vlak, die sogenaamde reële, verbind
die simboliese en die verbeelde vlakke. Hierdie derde vlak lê buite woorde, maar
dit is die samesnoerende Orde.

13

Die verfilming van The Odessa File, met Macmilian Schell en John Voigt in die
hoofrolle, het by die kyker ’n intense skokreaksie tot gevolg. Die roman verskyn
in 1972 en die film in 1974. Dit speel af op 22 November 1963, die dag waarop
John F. Kennedy geskiet is in Dallas. Peter Miller, ’n joernalis, agtervolg ’n
ambulans en ontdek dan die lyk van ’n Jood wat selfmoord gepleeg het. So
ontvang hy dan via die polisie die dagboek van die man wat die Nazi-vergrype
van ene Eduard Roschmann vertel. Simon Wiesenthal, die skrywer wat Nazioptrede beskryf het, tree in die film op. Die regisseur is Ronald Neame.
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Stephan Bouwer (1948–1999): ’n
Herwaardering met spesifieke verwysing
na sy poësie-oeuvre
Neil Cochrane
Universiteit van Pretoria

Abstract
Stephan Bouwer (1948–1999): A re-evaluation with special reference to
his poetry oeuvre
Afrikaans poet, actor, stage and television director and literary critic, Stephan
Bouwer, passed away suddenly in July 1999. Despite his significant contribution
to the Afrikaans literary and cultural world, very little has been written on his
work. The overall purpose of this article is to provide a critical perspective on
Bouwer's contribution to the Afrikaans literary and cultural system. First, an
overview of his life and work will be provided since there is a strong relationship
between his personal and professional life and his poetry. Secondly, the most
important components of his poetry will be discussed – the homo-erotic character
of his poetry, the satirical stance in his work, and evanescence as a dominant
motif in his oeuvre. Example texts from his oeuvre will be discussed to illustrate
how these aspects function on the content and technical levels in Bouwer’s
poetry.

Opsomming
Stephan Bouwer (1948–1999):
verwysing na sy poësie-oeuvre

’n

Herwaardering

met

spesifieke

Die Afrikaanse digter, akteur, toneel- en televisieregisseur en literêre kritikus
Stephan Bouwer het skielik in Julie 1999 gesterf. Ten spyte van sy beduidende
bydrae tot die Afrikaanse literêre en kulturele wêreld is daar nog min akademiese
studies oor sy werk onderneem. Die oorkoepelende doel met hierdie artikel is om
’n kritiese perspektief te bied op Bouwer se bydrae tot die Afrikaanse literêre en
kulturele sisteem. Eerstens sal ’n oorsig oor sy lewe en werk gegee word,
aangesien daar ’n noue verbintenis tussen sy persoonlike en professionele lewe
en sy digkuns bestaan. Tweedens sal die belangrikste komponente van sy
digkuns bespreek word – die homoërotiese karakter van sy digkuns, die satiriese
inslag in sy werk, en verganklikheid as dominante motief in sy oeuvre.
Voorbeeldtekste uit sy oeuvre sal bespreek word ten einde te illustreer hoe
hierdie aspekte op inhoudelike en verstegniese vlak funksioneer in Bouwer se
poësie.
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Net ’n gedig, as ons dit durf sê,
beweeg verby ’n foto in ’n album,
’n innige in memoriam
’n grafsteen waarop ligene broei
of ander onklaar sake soos ’n verlore testament.
’n Gedig, ja: onbreekbare, kompromislose
steen wat mos bly vergader.
(Joan Hambidge: Huldeblyk: Stephan Bouwer
(1948–1999), Lykdigte)

1. Inleiding
In ’n huldeblyk oor Stephan Bouwer wat kort na sy premature afsterwe in Julie
1999 verskyn, beweer Aucamp (1999:6) die volgende:
Om Stephan Bouwer ’n digter te noem, sou net ’n halwe waarheid wees:
alles wat hy aangeraak het, het die glans van ’n besielde “maker” (poëet)
gedra, soos byvoorbeeld sy drie aanbiedings van poësie op TV –
Liefdesverse, Kersverse en Fyn net van die woord.
Malan (1999:56) skryf:
So was Stephan: gul in sy waardering vir ander kunstenaars, diep lojaal
teenoor vriende. Ook vrygewig en mededeelsaam. Deur hom het ek Hans
Lodeizen se poësie leer ken; van hom het ek as kado die liriese novelle
van Elizabeth Smart ontvang: By Grand Central Station I sat down and
wept.
Met hierdie twee uitsprake verklap Aucamp en Malan iets van die veelsydigheid
wat Stephan Bouwer se persoonlikheid, professionele lewe en kunstenaarskap
gekenmerk het – as digter, akteur, televisie- en verhoogregisseur,
draaiboekskrywer, dramaturg, resensent, toneelkenner en akademikus lewer hy
’n deurslaggewende bydrae tot die Afrikaanse literêre en kulturele sisteem.
Bouwer was in vele opsigte ’n baanbreker. Hy was een van die eerste Afrikaanse
televisieregisseurs wat klassieke werke van onder meer Shaw, Tsjechof en Ibsen,
kontemporêre werke van onder meer Shaffer, Betti, en Kohout, en werke van
plaaslike dramaturge en skrywers soos Hennie Aucamp, Chris Barnard, Henriëtte
Grové en Karel Schoeman vir Afrikaanse televisiegehore toeganklik gemaak het.
Gedurende die 1970’s en 1980’s voer hy die Musiek-en-Liriek-beweging aan wat
’n vormende invloed gehad het op Afrikaanse kunstenaars soos Laurika Rauch en
Jannie du Toit. Hy was een van die eerste verhoogregisseurs wat Nederlandse
kabaret aan die Suid-Afrikaanse publiek bekendgestel het, met Van Berlyn tot
Bapsfontein (1988).
Alhoewel Bouwer slegs vier digbundels oor drie dekades publiseer, dra hy op
verskeie vlakke by tot die ontwikkeling van die Afrikaanse poësie na 1970. Reeds
gedurende die 1970’s en veral met die publikasie van Portrette, Private dele &
Kanttekeninge (1980), baan hy die weg vir die ontwikkeling van die gay-tematiek
in die Afrikaanse digkuns. Van Vuuren (2000) dui Bouwer se rigtinggewende rol in
dié opsig soos volg aan:
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Waarskynlik sal hy literêr-histories as digter veral
gay-tematiek en veral liefdesverse wat hy reeds
Afrikaanse poësie ingebring het. Hiermee was
baanbreker namens latere digters soos Johann
Hambidge.

onthou word om die
relatief vroeg in die
hy ’n padwyser en
de Lange en Joan

Bouwer se poësie vertoon van die beste voorbeelde van Afrikaanse praatpoësie,
oftewel “kletsverse”, soos hy self daarna verwys het (Aucamp 2001:129). Sy
geselspoësie is pretensieloos, opreg en onopgesmuk. Hy skryf toeganklike poësie
in alledaagse taal en skroom nie om die intieme of persoonlike in verwerkte of
rouer vorm in sy poësie te ontgin nie. Cloete (1981:149) wys op hierdie aspek in
sy bespreking oor Portrette, Private dele & Kanttekeninge: “Die allergewoonste,
alledaagse taal waarin Bouwer hierdie bundel geskryf het, het ’n groot aandeel in
die onderbetoningsidiomatiek van die gedigte.”
Naas gedigte wat die persoonlike, intieme en huishoudelike sfeer belig, vorm
satire ’n belangrike komponent van Bouwer se poësie-oeuvre. In dié opsig kan
byvoorbeeld gedink word aan die skerp satire wat Bouwer in Soldag (1973) en
Portrette, Private dele & Kanttekeninge op die wêreld van akteurs, aktrises,
televisie en die Afrikaanse kultuurlandskap lewer.

2. Doelstelling
Die oorhoofse doel met hierdie artikel is om Bouwer se bydrae tot die Afrikaanse
kulturele en literêre sisteem in perspektief te stel. Om enigsins reg te laat geskied
aan so ’n onderneming is dit eerstens nodig om ’n bestekopname te verskaf van
Bouwer se lewe en werk, aangesien daar ’n verbintenis bestaan tussen sy
persoonlike en professionele lewe en sy digkuns.
Aangesien die hooffokus van hierdie artikel op Bouwer se poësie-oeuvre val, sal
daar tweedens aandag gegee word aan die belangrikste tematiese en
verstegniese kenmerke van sy digterskap. Weens beperkte ruimte sal daar slegs
aan die volgende kernaspekte aandag gegee word: die homoërotiese lading in
Bouwer se digkuns; die satiriese inslag in sy werk; en verganklikheid as
dominante motief binne sy oeuvre. Voorbeeldgedigte sal telkens betrek word om
dié aspekte binne die Bouwer-poëtika op inhoudelike en verstegniese vlak te
illustreer.

3. Biografiese besonderhede en oeuvre1
Johannes Stephanus (Stephan) Bouwer is op 8 Augustus 1948 in Pretoria gebore.
In 1966 matrikuleer hy aan die Hoërskool Menlopark in Pretoria, waar hy NoordTransvaalse kleure in atletiek verwerf. In 1969 voltooi hy ’n BA-graad met
Dramakunde, Afrikaans en Engels as hoofvakke aan die Universiteit van Pretoria.
In 1970 voltooi hy die Lisensiaat in Spraakopleiding en Toneelkuns (OLST) aan
die Universiteit van Suid-Afrika asook die Licentiate in the Theory and Practice of
Speech (LTCL) aan die Trinity College of Music in Londen. In 1971 behaal hy ’n
honneursgraad in Dramakunde (met lof) aan die Universiteit van Pretoria. In
1972 behaal hy ’n MA-graad in Dramakunde aan die Universiteit van Pretoria met
’n verhandeling getiteld Vrouepersone in die dramas van Tennessee Williams.
Van 1968 tot 1972 tree Bouwer as akteur in vyf TRUK-produksies op, waar hy
onder meer die hoofrol speel in As ons twee eers getroud is. Tydens sy nagraadse
studie is hy werksaam as tydelike onderwyser aan Waterkloof Preparatory School
en Laerskool Pretoria-Oos.
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In 1972 vertrek hy met ’n studiebeurs van die Belgiese regering na België, waar
hy navorsing doen aan die Vrije Universiteit Brussel oor die dramakuns van Hugo
Claus, filmkuns in Europa en die Nederlandse/Vlaamse poësie onder leiding van
prof. Jean Weisgerber.
Na sy terugkeer uit België word hy 1973 een van die eerste dramaregisseurs wat
by SAUK-TV aangestel word. Hierna is hy vir 14 jaar verbonde as dramaregisseur
by die SAUK, waar hy die regie van meer as 60 produksies behartig. Hy ontvang
ses SABC Artes-nominasies vir televisieregie en ’n Star Tonight!-toekenning vir
die produksie van Arme Marat (Arboesof).
Van 1988 tot 1997 is hy werksaam as lektor in die Departement
Kommunikasieleer aan die Randse Afrikaanse Universiteit, waar hy veral fokus op
TV- en Filmstudies.
Na 1997 doen hy op vryskutbasis regiewerk vir TV-produksies (vir die SABC en
M-Net). Hy bly bedrywig as joernalis en resensent vir Die Vaderland, Beeld,
Rapport, De Kat en Insig, gee lesings, bied werkswinkels aan en tree as
teksevalueerder op vir die SABC, Owen Burgess Uitgewers en Human & Rousseau
Uitgewers, asook vir die akademiese tydskrifte Communicare en Communicatio.
Hy tree op as regisseur van die volgende verhoogproduksies: The Human Voice
(Jean Cocteau), Gianni Schicci (Giancomo Puccini), Charley’s aunt (Robert Bolt),
A man for all seasons (Brandon Thomas), Skadu’s teen die muur (Koos du
Plessis), Inkleurboek vir twee (P.G. du Plessis) en Mirakel (Reza de Wet). Hy
behartig ook die regie van die volgende saamgestelde produksies: Kort voor lank,
Marié du Toit in Brecht/Eisler Van Blik en Snaar tot Wie Weet Waar, Digters en
digkuns, Op die Hartstog Boulevard en Van Berlyn tot Bapsfontein.
Hy hanteer die regie, verwerking, draaiboek en/of vertaling van die volgende
enkeldramas vir film of video: Liesbeth slaap uit (Hennie Aucamp), La musica
(Marguerite Duras), Juffrou Julia (August Strindberg) en Die dame met die
kamelias (Alexandre Dumas).
Bouwer behartig die regie van die volgende TV-reekse: Meulenhof se mense
(Linda Joubert/Henriëtte Grové), Dokter Dokter (Kobus Louw), Drama Drama
(Kobus Louw), Umtinzini Spa (Kobus Louw), Die voortreflike familie Smit (Anna
M. Louw) en Huisjakker (Leon van Nierop).
Hy tree op as regisseur van die volgende verhoogproduksies: Kort voor lank,
Marié du Toit in Brecht/Eisler, The Human Voice (Jean Cocteau), Gianni Schicci
(Giancomo Puccini), Charley’s aunt (Robert Bolt), A man for all seasons (Brandon
Thomas), Van Blik en Snaar tot Wie Weet Waar, Digters en digkuns, Skadu’s teen
die muur (Koos du Plessis), Van Berlyn tot Bapsfontein, Inkleurboek vir twee
(P.G. du Plessis), Op die Hartstog Boulevard en Mirakel (Reza de Wet).
Radioverwerkings sluit Die verhaal van die wit lyster (Alphonse Daudet), ’n
Klavier in die gras (Françoise Sagan) en Die leier van sy mense (John Steinbeck)
in.
Bouwer se liefde vir poësie vind ook neerslag in videoproduksies soos
Liefdesverse, Kersverse en Fyn net van die woord. Hy hanteer die regie vir twee
videoproduksies van operastukke, by name Die medium (Menotti) en Carmen
(Georges Bizet).
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Sy skryfwerk sluit vier digbundels in, naamlik So sal ons uitpasseer (1969),
Soldag (1973), Portrette, Private dele & Kanttekeninge (1980) en Sirene van
bloeisels (2000), asook ’n dramateks, Die Brummers hou bruilof (1970). Enkele
kortverhale verskyn in bloemlesings soos Blommetjie gedenk aan my (1978) en
Japtrap (1979) en literêre tydskrifte soos Standpunte, Contrast, Tydskrif vir
Letterkunde en Ensovoort.

4. Ontvangs deur literêre kritici
Bouwer se gepubliseerde digbundels lok gemengde reaksie onder literêre kritici
uit. Indien die resensies oor sy werk nagegaan word, kom twee aspekte na vore:
eerstens dat resensente oorheersend óf negatief óf positief reageer op sy
digkuns, en tweedens dat hul reaksies dikwels teenstrydig is. Laasgenoemde blyk
duidelik uit Fanie en Gerrit Olivier se onderskeie uitlatings oor Portrette, Private
dele & Kanttekeninge. Fanie Olivier beskou die bundel as “teleurstellend yl, met
geykte beelde en formulerings”, terwyl Gerrit Olivier homself soos volg daaroor
uitlaat:
Met die subtiele uitbuiting van dubbelsinnighede en geykte dinge, en die
geestige en pretensielose verwoording van emosies is Portrette, private
dele en Kanttekeninge ’n verademing. Ek dink ook dat dit ’n verbetering is
op Bouwer se vroeëre werk.
Reeds met die verskyning van Soldag wys Brink (1973:33) daarop dat Bouwer nie
aan die verwagtinge voldoen wat hy met die publikasie van sy debuutbundel
geskep het nie. Hy kom tot die volgende slotsom:
En in weerwil van enkele sterk momente wat ek probeer aanstip het, is
daar uiteindelik ’n indruk van ylheid wat dit tot die minder onthoubare
bundels van die jonger poësie relegeer.
In sy resensie van Bouwer se laaste bundel, Sirene van bloeisels, sluit Grové
(2000:9) by dié vroeëre uitspraak van Brink aan as hy beweer:
Vergelyk mens die huidige bundel met daardie eersteling, word dit duidelik
dat Bouwer oor die jare nie noemenswaardig ontwikkel het of ’n belangrike
verdieping ondergaan het nie. Miskien is hy in die huidige werk meer
uitgesproke as vroeër, sekerder van homself, gewaagder soms in sy
taalaanwending, meer opsetlik modebewus. Maar wesenlik het ons hier
dieselfde digterfiguur wat ons in die debuut leer ken het.
Van Vuuren (2000) is, soos Grové, van mening dat Bouwer se poësie nie “op
enige merkwaardige manier” ontwikkel het sedert sy debuutbundel nie. Ander
kritici, soos Olivier (1980:19) en Scholtz (1980:10), tipeer Bouwer se werk (meer
spesifiek Portrette, Private dele & Kanttekeninge) as yl, geyk, beperkend en selfs
oppervlakkig.
Hambidge (2000c:14) verskil egter lynreg hiervan: “Stephan Bouwer se spontane
praatverse met ’n allure van dit-is-soos-dit-is (met ’n skeutjie ironie daarby) het
ons digkuns verruim.” In dié opsig sluit Hambidge aan by Olivier (1980:40),
Cloete (1981:149), Aucamp (1999:6) en Odendaal (2000:5), wat eenstemmige
waardering toon vir Bouwer se bemeestering van die praatvers, sy satiriesironiese blik op die televisie- en toneelwêreld, en die geestige, onpretensieuse en
speelse aard van sy poësie.
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5. Die kanoniseringstatus van Stephan Bouwer binne die
Afrikaanse literêre sisteem
Reeds in 1999 (die jaar van Bouwer se afsterwe) waag Aucamp (1999:6) die
volgende voorspelling: "Dood herdefinieer die gestorwene: sy beeld, sy talent, sy
lewe. ’n Mens wil voorspel dat Stephan Bouwer, wat op 8 Julie oorlede is, in die
komende jare herontdek gaan word.”
Ongelukkig het Aucamp se voorspelling gedurende die afgelope nege jaar nie ’n
realiteit geword nie. Ten spyte van die belangrike bydrae wat Bouwer gelewer
het, is nog geen poging aangewend om ’n behoorlike perspektief op of
bestekopname van sy kulturele bydrae en/of poësie-oeuvre te bied nie. Na sy
afsterwe in Julie 1999 verskyn slegs enkele huldeblyke, waarvan die belangrikste
Aucamp se portretstudie in sy bundel Bly te kenne: ’n Bundel portrette (2001) is.
Verder verskyn oorsigtelike beskouings van, of enkele verwysings na, sy werk in
die belangrikste Afrikaanse literatuurgeskiedenisse na 1998, soos Perspektief en
profiel Deel 2 (1999) en Die Afrikaanse literatuur 1652–2004 (2005).
Gevolglik lyk dit tans asof Bouwer en sy kulturele nalatenskap grootliks vergete
is. Een van die redes wat hiervoor aangevoer kan word, het te make met
kanonisering as ’n meganisme wat sekere outeurs en werke uitsluit van die
korpus tekste wat op ’n bepaalde tyd as belangrik beskou word. Daarom is dit
belangrik om binne die bestek van ’n profielstudie en kritiese bestekopname oor
’n bepaalde outeur se werk te bepaal watter kanoniseringstatus die lewende of
reeds afgestorwe outeur (soos in Bouwer se geval) binne ’n bepaalde literêre
sisteem geniet. Ten einde sy/haar kanoniseringstatus te bepaal, kan na twee
belangrike meganismes gekyk word: die prominensie wat hy/sy geniet in
kanoniseringstekste soos literatuurgeskiedenisse en sy/haar opname in
bloemlesings.
Alvorens laasgenoemde aspekte met betrekking tot Bouwer onder die loep
geneem word, is dit belangrik om enkele teoretiese aspekte rondom kanonisering
kortliks in oënskou te neem.
In The Western Canon: The Books and School of the Ages (1994) stel Harold
Bloom ’n aantal uitgangpunte wat vervolgens uitgelig sal word. Eerstens berus
kanonisering op seleksie, “since there is literally not enough time to read
everything, even if one does nothing but read (Bloom 1995:15). Laasgenoemde
kan suiwer as ’n pragmatiese oorweging beskou word deurdat die leser elke keer
’n bepaalde werk uitsluit as hy/sy ’n ander werk lees of uitgebreid herlees (Bloom
1995:30). Tweedens beweer Bloom (1995:16) dat estetiese oorwegings grootliks
individueel eerder as gemeenskapsgerig is, wat daarop neerkom dat die literêre
kritiek as ’n kunsvorm altyd ’n elitistiese bedryf sal wees. Derdens word sekere
genres binne ’n bepaalde era belangriker as ander geag (Bloom 1995:20).
Voorts is dit belangrik om daarop te let dat Bloom hom grootliks distansieer van
die rol wat ideologiese verskille in kanonskepping speel. Hy argumenteer dat die
“individuele self” die enigste metode en standaard vir estetiese kwaliteit is, maar
hy gee wel toe dat die hierdie “individuele self” gedefinieer word teen die
agtergrond van die maatskappy en meedoen aan die konflik tussen verskillende
sosiale klasse as deel van sy stryd teen die gemeenskaplike (Bloom 1994:23).
Om hierdie rede is dit moontlik om toegang tot die kanon te verkry slegs deur
estetiese krag wat bestaan uit die meesterlike hantering van figuratiewe taal,
oorspronklikheid, denkvermoë, kennis en welige taalgebruik (Bloom 1994:29).
Bloom bly in gebreke om die rol van mag in kanoniseringsprosesse duidelik te
omskryf. Willemse (1999:3) toon hierdie rol soos volg aan: “Die begrip kanon,
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soos die begrip dominante kultuur, staan in regstreekse verhouding tot sosiale
beheer en die mag tot kulturele produksie en reproduksie.” Om hierdie rede kan
geen kanon ooit volledig, eensydig of stabiel wees nie, aangesien magstrukture
voortdurend inwerk op ’n bepaalde kanon op ’n bepaalde tyd.
Indien Bloom se uitgangspunte rondom kanonisering op die Afrikaanse literêre
sisteem van toepassing gemaak word, word dit gou duidelik dat die swaar gewig
wat hy op estetiese oorwegings plaas, problematies kan wees. Die rede hiervoor
is dat die Afrikaanse letterkunde deur enkele kanoniseerders en skrywers van
literatuurgeskiedenisse beheer word. In ’n belangrike artikel oor kanonisering in
die Afrikaanse letterkunde getiteld “Kanon en instansies – ’n Afrikaanse
perspektief” toon Ohlhoff (1995:41) die dominante rol aan wat D.J. Opperman
met die samestelling van Groot Verseboek gespeel het om by Afrikaanse lesers ’n
bepaalde, dog eensydige, beeld van die Afrikaanse poësie te vestig.
Die gevolg van hierdie magsposisies is dat die estetiese oorwegings,
waardeoordele en persoonlike smaak van ’n handjie vol individue, soos onder
andere Opperman, John Kannemeyer en Helize van Vuuren, as allesoorheersende
maatstaf gestel word. Willemse (1999:9) toon die beperkinge van Kannemeyer se
kanoniseringsrol (wat nóú by die uitgangspunte van Bloom aansluit) soos volg
aan:
As logiese konsekwensie van sy literêre vertrekpunte konstrueer
Kannemeyer ’n literêre kanon wat deurlopend gerig word deur ’n aantal
aantoonbare kanoniseringskodes: estetisering, ’n geneigdheid tot
periodisering, die voorrang van skriftelikheid, elitisme en intellektualisme,
die klem op kreatiewe oorspronklikheid met ’n gepaardgaande afwysing
van epigonisme en die privilegering van prosa, poësie en drama as literêre
genres.
Hierdeur betree sekere outeurs en werke nooit die Afrikaanse literêre kanon nie,
of verdwyn gewoon van die Afrikaanse literêre toneel. In ’n mate is Stephan
Bouwer ’n goeie voorbeeld om te gebruik ten einde die gevolg van individuele
magsbasisse en kanoniseringskodes aan te toon.
In al drie sy omvangryke literatuurgeskiedenisse (wat grootliks as
kanoniseringstekste beskou kan word), naamlik Geskiedenis van die Afrikaanse
literatuur (1983), Die Afrikaanse literatuur (1652–1987) (1988) en Die Afrikaanse
literatuur (1652–2004) (2005) bied Kannemeyer ’n oorsigtelike perspektief op die
oeuvre van Bouwer sonder om die literêre bydrae van Bouwer op tematiese en
verstegniese vlak oortuigend aan te toon. So byvoorbeeld laat Kannemeyer na
om enigsins Bouwer as ’n belangrike voorloper tot gay-poësie in Afrikaans aan te
dui of om sy unieke praatstyl in aanmerking te neem. In sy beskouings oor die
Bouwer-oeuvre word die tipiese kanoniseringskodes (veral elitisme en
intellektualisme) van Kannemeyer (soos aangetoon deur Willemse (1999:9)
teruggevind, soos uit die volgende blyk:
Johannes Stephanus Bouwer (1948-) debuteer in So sal ons uitpasseer
(1969) met jeugdige liefdesverse wat meestal nog te los van vorm is.
Belangriker is die soms bisarre sienings (“Koue oorlog”) en veral die
satiriese inslag wat voortgesit word in Soldag (1973), in die besonder die
hekeling van toneelspelers en televisiemense, al bevat die bundel ook ’n
aantal liefdesgedigte en verse oor Vlaandere. Bouwer se geslaagdste
poësie staan in Portrette, private dele & kanttekeninge (1980), waarin die
satire op die TV-wêreld verder gevoer word (“Aktrise I en II” en “Drama
Drama”) en van sy beste liefdesverse verskyn (“Winter”). (Kannemeyer
1983:491)
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In haar perspektief op die moderne Afrikaanse poësie (1960–1997), opgeneem in
Perspektief en Profiel: ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis Deel 2 (1999), verwys
Van Vuuren (1999:287) na Stephan Bouwer slegs onder die rubriek gay-poësie,
sonder enige analise of verdere verwysing na die homoërotiese kodes in sy
oeuvre. Hambidge (2000b:49) spreek haar in ’n resensie oor Perspektief en
profiel Deel 1 en 2 sterk uit oor dié oppervlakkige wyse waarmee daar met
Bouwer omgegaan word:
Stephan Bouwer word net so terloops, terloops bygehaal in die rubriek oor
gay-poësie (!). Kon iemand nie hierdie stuk gekorrigeer het nie? Studente
gaan immers hierdie kompendiums bestudeer, naskryf en aanhaal.
In ’n artikel in Stilet onder die titel “A Perspective on Modern Afrikaans Poetry
(1960-2000)” (wat as ’n uitbreiding en beknopte vertaling van Van Vuuren se
perspektief oor die Afrikaanse poësie sedert 1960 in Perspektief en profiel gesien
moet word), bied Van Vuuren (2001:32–50) ’n bepaalde perspektief op die
belangrike ontwikkelings in die Afrikaanse poësie sedert 1960. Sy sonder die
volgende ontwikkelings uit: modernistiese poësie (met die hoofklem op Van Wyk
Louw se Tristia); die surrealistiese vrye vers (met uitsluitlike fokus op
Breytenbach se Die ysterkoei moet sweet); politieke poësie (met die klem op
Breytenbach se Skryt: om ’n sinkende skip blou te verf. Verse en tekeninge);
poësie met ’n outobiografiese inslag; tronkpoësie (weer eens met die uitsluitlike
fokus op Breytenbach); gay-poësie; en godsdienstige poësie. Van Vuuren se
persoonlike waardeoordele spreek duidelik uit die feit dat sy slegs enkele
gekanoniseerde outeurs (en hul gekanoniseerde werke) by haar ondersoek
betrek. Sy verwys op ’n oorsigtelike wyse na die sogenaamde digters van die
Kaapse Vlakte (“The Cape Flat poets”) deur slegs ’n enkele paragraaf hieraan af
te staan, sonder enige noemenswaardige analise of kontekstualisering.
In haar oorsigtelike bespreking van gay-poësie in Afrikaans betrek Van Vuuren
alleenlik De Lange en Hambidge, sonder enige verwysing na Stephan Bouwer as
voorloper tot hierdie ontwikkeling. Dit is interessant dat Van Vuuren (2001:47)
pertinent na die grafiese en eksplisiete aard van De Lange se poësie verwys in
haar waardering van sy literêre bydrae. Dit laat die vraag ontstaan of Bouwer se
subtiele hantering van die homoërotiese ’n bydraende faktor kan wees in die
miskenning van sy bydrae. Van Vuuren (2001:47) beweer voorts dat De Lange se
poësie nie getuig van ’n eng poëtiese visie nie en dat sy poësie ’n veelsydige
karakter vertoon. Hierdie bewering is slegs ten dele waar, aangesien sy poësie
dikwels by die seksueel eksplisiete vassteek. Laasgenoemde is veral van
toepassing op Nagsweet (1991), wat op ’n eensydige wyse met die homoërotiese
omgaan deurdat die spreker in gedig op gedig anonieme seksuele ervarings as
deel van ’n gay-onderwêreld beskryf.
’n Verdere aanduiding van Bouwer se kanoniseringstatus binne die Afrikaanse
literêre sisteem is die opname van sy gedigte in gesaghebbende bloemlesings.
Altesaam veertien verskillende gedigte van Bouwer verskyn in vier bloemlesings,
naamlik Groot Verseboek (1983), Poskaarte: beelde van die Afrikaanse poësie
sedert 1960 (1997), Die Afrikaanse poësie in ’n duisend en enkele gedigte (1999)
en Groot Verseboek 2000 (2000). Die onderstaande tabel gee ’n aanduiding van
watter gedigte van Bouwer in die belangrikste poësiebloemlesings opgeneem is:
Bloemlesing

Gedigte opneem

Groot Verseboek
(saamgestel deur
D.J. Opperman)

“Koue oorlog”
“Graham Greene”
“Vandag sweer ek jou af”
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(1983)

“Epistel i/s J.M.”

Poskaarte
(saamgestel deur
Ronel Foster en
Louise Viljoen)
(1997)

“Waarom sal ek skryf van die wêreld”
“Keersy”
“hy is toe terug na sy ou”

Die Afrikaanse
poësie in duisende
en enkele gedigte
(saamgestel deur
Gerrit Komrij)
(1999)

“Terugflits”
“Koue oorlog”
“Epistel”
“Notas gemaak by ’n geslotebaantelevisiedemonstrasie”
“Exit”
“Broeikas”
“Die boekstutte op die kaggelrak ...”
“Vannag is die bed weer in ’n kryt verander ...”

Groot Verseboek
2000 (saamgestel
deur André P.
Brink) (2000)

“Koue oorlog”
“Graham Greene”
“Vandag sweer ek jou af”
“Epistel i/s J.M.”

Uit bostaande tabel kan afgelei word dat Bouwer relatief goed verteenwoordig is
(veral as sy beperkte oeuvre in aanmerking geneem word). Dit is interessant dat
’n “onafhanklike” bloemleser soos Gerrit Komrij agt gedigte van Bouwer opneem
en slegs in die geval van “Koue oorlog” ander bloemlesers se keuse dupliseer.
Daarmee slaag Komrij daarin om ’n meer verteenwoordigende blik op Bouwer se
tematiek en poëtika te werp. Bouwer se postuum verskene bundel Sirene van
bloeisels is in die geval van Groot Verseboek (2000) buite rekening gelaat,
aangesien die seleksieproses plaasgevind het voor die bundel verskyn het.
Die wisselende reaksies op die keuses wat Komrij gemaak het in die samestelling
van Die Afrikaanse poësie in duisend en enkele gedigte (vergelyk Kannemeyer
1999; Dorsman 1999; Schaffer 1999; Van Woerden 1999 en Glorie 2001) is ’n
aanduiding dat kanonisering ’n komplekse fenomeen is wat grootliks afhang van
die bepaalde literatuuropvattings van die kanoniseerder, asook die verhouding
wat ’n bepaalde kanoniseerder met ’n bepaalde literêre sisteem het.
Laasgenoemde is veral van toepassing op Komrij, wat as Nederlandse bloemleser
’n vernuwende en grensverskuiwende bydrae kon lewer, aangesien hy as
buitestander grootliks onbevooroordeeld teenoor die Afrikaanse literêre sisteem
staan. Dit kan moontlik verklaar waarom hy in staat was om buitekanonieke
genres (soos raaisels, visuele poësie en alfabetryme), minder bekende werke van
gekanoniseerde digters, en werke van randfigure vir sy bloemlesing te selekteer.
In ’n onlangs verskene artikel op LitNet getiteld “Kwessies van kanonisering”
neem Hambidge (2008) krities standpunt in teenoor teenkanonieke praktyke wat
tot gevolg het dat populêre werke en pryswennende romans wat volgens haar
van middelmatige literêre kwaliteit getuig, die heersende kanon binnedring.
Hierin verskil Hambidge grootliks van Komrij in haar opvattings, aangesien
laasgenoemde juis buitekanonieke werke tot die kanon toegelaat het.

6. Enkele kernaspekte in die poësie-oeuvre van Stephan
Bouwer
Vervolgens sal drie belangrike kernaspekte binne die poësie-oeuvre van Stephan
Bouwer breedvoerig bespreek word. Voorbeeldtekste sal deurlopend bygehaal
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word ten einde te illustreer hoe hierdie aspekte op inhoudelike en verstegniese
vlak funksioneer.
6.1 Die homoërotiese lading
In Bouwer se eerste twee bundels is die homoërotiese inslag in ’n groot mate
onopsigtelik, aangesien daar min eksplisiete verwysings na homoërotiese liefde
daarin voorkom. In die meeste gevalle word die geliefde op neutrale wyse as “jy”,
“jou”, “liefling”, “geliefde” en “beminde” aangespreek, wat veroorsaak dat ’n
homoërotiese lesing in ’n groot mate op spekulasie moet berus. Dit is belangrik
om in gedagte te hou dat homoseksualiteit per se gedurende die publikasie van
Bouwer se eerste drie bundels ’n sosiale taboe in Suid-Afrika was. Verder was
homoseksuele seks onwettig in Suid-Afrika, aangesien gays vervolg kon word vir
sodomie, onnatuurlike misdrywe en ander statutêre misdrywe wat in die Wet op
Onsedelikheid (Wet 23 van 1957) ingesluit was. Hierdie onderdrukkende sosiale
konteks kan verklaar waarom Bouwer in breë trekke versigtig met die
homoërotiese in sy werk omgaan. Dit is eers vanaf sy derde bundel dat daar
meer openlik met homoërotiese liefde omgegaan word.
Tog is daar subtiele kodes in die eerste twee bundels aanwesig wat ’n
homoërotiese lesing ’n moontlikheid maak. Die eerste kode kan paratekstueel
afgelei word op grond van die persone aan wie Bouwer sy debuutbundel opdra:
“Vir my ouers en vir jou Roux”. Hier word baie duidelik na Roux Engelbrecht,
Bouwer se jare lange lewensmaat verwys.
Meer belangrik is dat van die liefdesgedigte in Bouwer se debuutbundel sterk
tematiese ooreenkomste toon met die homoërotiese verse van die Nederlandse
digter Hans Lodeizen. Die ooreenkomste tussen die twee digters is nie net gesetel
in die sterk liggaamlikheid, sintuiglikheid en sensualiteit wat beide se werk
kenmerk nie, maar ook in die verowerende aard van hul liefdesgedigte.
Ter illustrasie kan verwys word na Bouwer se gedigte “Eksplorasie” en “Ek
deurreis jou liggaam” uit So sal ons uitpasseer (1969) wat ooreenkomste toon
met Lodeizen se gedig “luister” uit die bundel Het innerlijk behang en andere
gedichten (1952). In al drie gevalle is daar sprake van ’n spreker wat die geliefde
se liggaam wil “deurreis”, verken en verower, maar helaas deur dieselfde liggaam
verower word. Die spreker in “Ek deurreis jou liggaam” wil die geliefde se liggaam
soos ’n toeris tydens ’n eerste Europese besoek verken, maar tog is daar sprake
van verowering in die sin dat die spreker nie weer die geliefde se liggaam
(metafories voorgestel as die Europese kontinent) kan verlaat nie, soos blyk uit
die volgende reëls: “ek weet nie hoe dit is nie/ maar ’n toeris/ gaan nooit weer
huis toe nie” (1969:17). Dieselfde veroweringsidee word in die Lodeizen-gedig
verder gevoer deurdat die spreker totaal verower word deur die geliefde se
liggaam, soos opgemerk kan word uit: “ik ben in zijn ogen gevangen/ ik ben in
zijn oren verward/ ik ben in zijn lichaam verdwaald/ in zijn lichaam verdronken”
(1952:41).
In Bouwer se derde bundel, Portrette, Private dele & Kanttekeninge, word
homoërotiese kodes meer eksplisiet ontgin, sodat die bundel tereg beskou kan
word as ’n belangrike voorloper tot Johann de Lange en Joan Hambidge se
verdere ontginning van die homoërotiek binne die Afrikaanse poësie gedurende
die tagtiger- en negentigerjare van die 20ste eeu. Dit is belangrik om daarop te
let dat geen resensent enigsins melding maak van die sterk homoërotiese kodes
wat in die bundel teenwoordig is nie. ’n Moontlike verklaring kan wees dat
homoseksualiteit gedurende die 1980’s ’n sosiale taboe was waarop resensente
nie graag op wou uitbrei nie.
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Die homoërotiese inslag van die bundel word reeds op ’n paratekstuele vlak deur
die voorbladillustrasie bestendig (sien Figuur 1). Die voorblad is na ’n tekening
van Hans Starcke ontwerp en vertoon ’n aantreklike jong man (bes moontlik ’n
branderplankryer) wat ’n reënboogkleurige handdoek voor sy private dele hou.

Figuur 1. Voorbladillustrasie van
Portrette, Private dele &
Kanttekeninge (1980)

Figuur 2. Platagterteks van
Portrette, Private dele &
Kanttekeninge (1980)

Dit is belangrik om daarop te wys dat die reënboogkleure (blou, pienk, oranje,
geel en groen) op die voorblad sterk verbande toon met die internasionale gayvlag wat in 1978 deur die Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker ontwerp is. Die
gay-vlag beskik oor ses kleure (rooi, oranje, geel, groen, koningsblou en pers),
wat verskil van die kleure wat op die voorblad vertoon word. Laasgenoemde
bevat meer skakerings van die vermelde reënboogkleure, terwyl die gay-vlag
slegs soliede kleure bevat. Alhoewel die gay-vlag nie totaal met die
voorbladillustrasie ooreenkom nie, word daar ’n sterk gay-bewustheid met die
voorblad (veral as dit saamgelees word met die aantreklike jongman) opgeroep.
Hierdie belangrike gegewe word in sy geheel in ’n resensie wat op 9 Julie 1980 in
Die Volksblad verskyn, genegeer as die resensent die volgende beweer: “Die
omslagontwerp van Helmut Starcke met sy kleurspektrum soos ’n verfadvertensie
is ietwat misleidend in sy geskakeerdheid en kleurvolheid.” Dit is jammer dat die
betrokke resensent nooit volkome stel wat presies so “misleidend” is omtrent die
betrokke voorbladillustrasie nie.
Die gedig “hy is toe terug na sy ou” kan as voorbeeld geneem word om aan te
toon dat daar ook op tekstuele vlak meer eksplisiet (vergeleke met Bouwer se
eerste twee bundels) met die homoërotiek in Portrette, Private dele &
Kanttekeninge omgegaan word. Die gedig handel oor die verskuilde liefde tussen
twee mans wat beide verhoudings met ander persone het. Een van die geliefdes
het ’n heteroseksuele verhouding, terwyl die ander een ’n ander homoseksuele
verhouding het. Hierdie onkonvensionele dinamiek blyk uit die eerste twee
versreëls, wat lui: “hy is toe terug na sy ou/ en hy is toe terug na sy vrou.”
Alhoewel die twee mans uiteenlopende verhoudings het, bly hulle aangetrokke tot
mekaar, ten spyte daarvan dat hulle nie fisies bymekaar is nie. Hierdie idee word
deur die motto van Hans Lodeizen, “Ik slaap altijd zonder jou en wij zijn altijd
samen”, ondersteun. Dit is duidelik dat daar ’n bepaalde verstandhouding tussen
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die twee manlike subjekte bestaan, aangesien hul bewus is van die
onkonvensionaliteit van hul verhouding, soos blyk uit die spreker se bewering:
“en dié deurmekaarjaar/ sal hulle altyd onthou/ só ’n snaar plus/ só ’n snaar/
maak maar ’n rare paar” (p. 34). Hul onkonvensionele verhouding isoleer hulle
van dominante heteronormatiewe waardes, wat geaksentueer word deur die
beklemtoning van "só" en deur die woord "plus" wat tipografies verwyderd staan
van só ‘n snaar.
Hul onkonvensionele verbintenis word verder in die volgende reël aangedui deur
die woorde "maar" en "rare". Die feit dat hul verhouding heteronormatiwiteit
uitdaag, veroorsaak dat hul verhouding onder druk verkeer, wat daartoe lei dat
hulle selde fisiese kontak met mekaar het. Die enigste wyse waarop hulle hierdie
sosiale druk om te konformeer te bowe kan kom, is deur konstant aan mekaar te
dink sonder om gereeld fisies saam te wees, soos deur die laaste drie versreëls
aangedui word: “hulle sien mekaar selde/ maar dink aanmekaar/ /aan mekaar”
(p. 34). Die woordspel tussen "aanmekaar" en "aan mekaar" in die laaste twee
versreëls is kenmerkend van Bouwer se styl en werk semanties besonder goed
om die kontinue verwydering tussen die geliefdes te beklemtoon.
Rymwoorde soos “ou”, “vrou”, “onthou”, “deurmekaarjaar”, “snaar”, “paar” en
“aanmekaar” word effektief as bindingselement in die gedig aangewend deurdat
dit beide die fisiese verwydering en die spirituele eenheid tussen die geliefdes
aksentueer. Verwydering, hunkering en disharmonie aan die een kant teenoor
samesyn, vervulling en harmonie aan die ander kant is kenmerkend van Bouwer
se liefdesverse. Benewens woordspel, tipografiese truuks en funksionele rym is
die gebrek aan hoofletters, die vryeversvorm en identifiseerbare gedigtitels nie
net opvallend in “hy is toe terug na sy ou” nie, maar is dit kenmerkend van
Bouwer se poësie-oeuvre.
Alhoewel daar ’n groter mate van openheid en gewaagdheid in Bouwer se derde
bundel na vore tree (vergeleke met die eerste twee bundels), is die meeste
homoërotiese gedigte wat daarin opgeneem is, nie naastenby so eksplisiet soos
Johann de Lange se latere homoërotiese verse nie. By Bouwer moet die leser in ’n
groot mate in staat wees om sekere kodes raak te lees alvorens die gedigte as
homoëroties geïnterpreteer kan word.
’n Aantal van die liefdesgedigte in Portrette, Private dele & Kanttekeninge word in
’n sterk manlike sfeer geplaas en homoërotiese liefde word dikwels gesuggereer
deur beskrywings van die manlike liggaam of aksies wat met konvensionele
manlikheid geassosieer word. Hierdie procédé is reeds in Bouwer se debuutbundel
aanwesig. ’n Treffende voorbeeld is “Klein inkantasie”, waarin die erotiese daad
tussen die twee geliefdes sterk manlik aandoen, soos uit die volgende afgelei kan
word: “Liefling,/ omdat jy jou wit tande/ teen my nek geplaas het/ en ritmies
meedoënloos/ die liefde uit my lyf gesuig het;/ omdat jou dierbare hande/ my
borskas oopgeskeur/ en jy my hart met klein gromgeluidjies/ in jou mond geprop
het” (p. 23).
Die uitbeelding van manlike aggressiwiteit en kragdadigheid binne ’n
homoërotiese konteks, word tot ’n hoogtepunt gedryf in Portrette, Private dele &
Kanttekeninge. ’n Goeie voorbeeld is die gedig “vannag is die bed weer in ’n kryt
verander”, waarin die erotiese daad en die slaapkamer na ’n tradisioneel manlike
ruimte in die vorm van ’n stoeikryt verplaas word. Die twee minnaars word as
“twee vermoeide stoeiers met gekneusde lywe” beskryf, wat onmiddellik ’n
homoërotiese lading vooropstel. Ander gedigte in Portrette, Private dele &
Kanttekeninge waar beskrywings van die manlike liggaam ’n homoërotiese lading
suggereer, is “ek sou jou graag net oppervlakkig wou leer ken het”, “die
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boekstutte op die kaggelrak”, “jy slaap nou”, “Winter” en “By ’n skildery van
David Hockney”.
Alhoewel Bouwer se laaste bundel, Sirene van bloeisels, min homoërotiese
gedigte bevat, beskryf die gedig “Agteruitgang” ’n bepaalde aspek van die gayleefwêreld. Dit is een van die min bitter en algeheel pessimistiese gedigte binne
’n oeuvre wat hoofsaaklik as lughartig, speels, spottend of hoogstens ironiesafstandelik beskryf kan word. Die pessimistiese aard van hierdie gedig moet
binne bundelkonteks verstaan word, aangesien Sirene van bloeisels grootliks
gelees kan word as ’n bundel waarin verganklikheid, nostalgie en verlies
vooropgestel word.
In die betrokke gedig word skreiende kommentaar gelewer op vereensaming
binne die gay-subkultuur. Daar word skerp kritiek gelewer op ’n subkultuur wat
naarstiglik pret najaag en in die proses nie op die eensaamheid van die individu
ag slaan nie, soos wat duidelik uit die volgende reëls blyk: “Wat kan meer
melancholies wees/ as ’n verlate gay kroeg/ op ’n Saterdagaand?/ (Wat kon tog
gebeur het? Was dit gerugverspreiding/ swak diens/ of die feit dat ’n prettiger
plek langsaan oopgemaak het?)” (p. 31).
In die tweede strofe ontstaan daar ’n konflik tussen die opgetowerde beeld van
vrolikheid wat deur die “flikkerligte” en “vrolike musiek” bewerkstellig word, maar
wat nie die harde realiteit van verval, desperaatheid en ontheemding kan
verdoesel nie. Laasgenoemde word konkreet in die volgende reëls geaksentueer:
“Wat ’n mens sien/ is nie skilderye op jong lywe nie/ maar die nare werklikheid:/
die linoleum moet vervang word” (p. 31).
Die ontmensliking van die individu word tot ’n hoogtepunt gedryf in die laaste
twee strofes as die spreker die “enkele eensame mans” in die kroeg vergelyk met
“obeliske” en “afgietsels/ van Lot se vrou” (p. 31). Die spreker skets ’n sombere
prentjie deur die Bybelse interteks van Lot se vrou op ’n gay-kroeg van
toepassing te maak, want hierdeur toon die spreker aan dat die kroeggangers
van alle menslikheid ontneem is, dat hulle soos soutpilare geword het – immobiel
en betreurenswaardig in hul desperate soeke na gemeensaamheid en geluk.
Ander gedigte uit die bundel waarin duidelike homoërotiese verwysings na vore
kom, is “Wat probeer jy amper sê”, “Dit sous al weer”, “Spieëltoertjies”, “Afguns:
een van die doodsondes” en “555 blêrwoorde”. Laasgenoemde is ’n prosagedig
waarin daar eksplisiet verwys word na die intieme en huishoudelike sfeer van ’n
homoseksuele verhouding, soos blyk uit: “ek word een saterdagoggend wakker
met die wete dat ek soos ’n/ skaap blêr ek pomp my minnaar in sy ribbekas en sê
haai jong ek/ blêr soos ’n skaap en hy sê dis oor jy my skapie-wollie-moffie is”
(p. 58). Dit is interessant dat die spreker in hierdie gedig (asook in enkele
gedigte uit Portrette, Private dele & Kanttekeninge) selfspottend en
selfironiserend verwys na neerhalende benaminge soos “moffie” en “trassie”, wat
daartoe bydra dat die geladenheid van hierdie woorde grootliks verlore gaan.
6.2 Die satiriese inslag
Satire kan as ’n kerndeel van Bouwer se poësie-oeuvre beskou word. Die satiriese
inslag in sy werk kan oorhoofs geklassifiseer word op grond van spesifieke
wanpraktyke wat aan die kaak gestel word. Die belangrikste wat in hierdie
verband aangestip kan word, is kleinburgerlikheid binne nasionalistiese
Afrikanergeledere, hebbelikhede van kunstenaars en die skynwêreld van akteurs
en aktrises.
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Die uitbeelding van en hekeling met kleinburgerlikheid is reeds in Bouwer se
debuutbundel, So sal ons uitpasseer, aanwesig en word verder in Soldag
bestendig. Die spesifieke manifestasie van kleinburgerlike waardes en
gepaardgaande hekeling daarvan binne Bouwer se oeuvre kan soos volg
gespesifiseer word: kulturele vervlakking (“Oujaarsaand in Pretoria”, “Durban 15
Julie 1967”, “Kerkplein-opk(n)apping”, “Steeds van monumente gepraat” en
“Maanbesoek: ’n verslag”); verdagte volksideale, patriotisme en nasionalistiese
strewes (“So sal ons uitpasseer”, “Waarom sal ek skryf van die wêreld”, “Epistel”,
“Requiem” en “Dionysia in Wolmaransstad”); onkunde en naïwiteit van
toneelgehore en kultuurleiers (“Macbeth in Wes-Transvaal”, “Dankbetuiging vir
die method actress” en “Notas gemaak by ’n geslotebaantelevisiedemonstrasie”); en dubbele standaarde (“Praatkoor vir ’n pressiegroep”).
In “Oujaarsaand in Pretoria” word sosiale kommentaar op die kleinburgerlike aard
van Pretorianers gelewer. In die gedig word gehekel met die kulturele vervlakking
van alledaagse stadsbewoners en die banale pret wat hulle op Oujaarsaand
najaag, soos blyk uit die volgende: “’n Man en ’n bottel bier/ spring met klere en
al in ’n visdammetjie/ en die leeu braak ’n stroom vuil water op sy kop” (p. 43).
Selfs die polisie verloor geloofwaardigheid, aangesien hulle iemand arresteer
slegs “om gesag te/ demonstreer” (p. 43).
Die klok wat in die ou Raadsaal twaalfuur slaan, impliseer dat die tyd aangebreek
het vir toekomstige vervlakking, met ander woorde dat tyd niks aan die
teenswoordige vervlakking gaan verander nie, want “Terug op Kerkplein verloor
Saartjie/ haar eer/ vir die soveelste keer/ tussen die kannas” (p. 43). Hierdie
momentele najaag van seksuele vervulling word geïroniseer deurdat die spreker
dit in kontras plaas met die “maagdelike loflied” van die nonne “in Bosmanstraat
se katedraal” en ’n Aspoestertjie wat haar glanspantoffel verloor op die
“gekostumeerde bal”.
Deur hierdie drie gebeurtenisse gelyktydig bloot te lê, word die satiriese inslag
geaksentueer, omdat daar geïmpliseer word dat die blindelingse najaag van geluk
deel van die menslike kondisie is, en dat slegs die wyse waarop verskillende
mense geluk nastreef, verskil. Die satiriese inslag word in die slotgedeelte tot ’n
hoogtepunt gedryf deur die boerekryger wat aan die voet van die Paul
Krugerstandbeeld sit en “tuur sonder oë verby die Ou Mutual” (p. 43). Hiermee
word geïmpliseer dat die boerekryger geen belang het by ’n kommersiële
samelewing waarin oppervlakkigheid die botoon voer nie. Deur middel van die
standbeeld word die kontraste tussen hede en verlede belig en die verlange na ’n
meer heroïese verlede opgeroep.
Die lughartige, afstandelik-humoristiese en speelse toon is nie net kenmerkend
van hierdie betrokke gedig nie, maar is ’n uitstaande kenmerk van Bouwer se
satiriese gedigte. As satirikus is Bouwer selde bitter, swartgallig of bytend, eerder
didakties op ’n tong-in-die-kies wyse.
Die hebbelikhede van kunstenaars word in ’n aantal gedigte van Bouwer
gesatiriseer. Die belangrikste voorbeelde is “Gebed vir my ongebore kind”, “By
die tweede asem van middeljarige skrywers” en “Graham Greene”.
Dit is veral in Portrette, Private dele & Kanttekeninge dat skerpsinnige satire op
die skynwêreld van die toneel- en televisiebedryf gelewer word, alhoewel
elemente hiervan in enkele gedigte (“Macbeth in Wes-Transvaal”, “Dankbetuiging
vir die method actress” en “Keersy”) uit Soldag aanwesig is. Daar moet in
gedagte gehou word dat televisie eers in 1976 (vier jaar voor die verskyning van
Portrette, Private dele & Kanttekeninge) in Suid-Afrika sy opwagting gemaak het.
Met die publikasie van Portrette, Private dele & Kanttekeninge in 1980 was die
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Suid-Afrikaanse televisiebedryf in sy kinderskoene, was Suid-Afrikaanse
televisiegehore grootliks visueel ongeletterdheid, en was daar min sprake van ’n
kritiese ingesteldheid onder die algemene kykerspubliek. Verder was die SuidAfrikaanse televisiebedryf relatief klein in vergelyking met internasionale
bedrywe.
Hierdie omstandighede het ’n vrugbare teelaarde geskep vir skerpsinnige satire
op die jong Suid-Afrikaanse televisiebedryf van die laat 1970’s en vroeë 1980’s.
Soveel te meer as die satirikus uit die aard van sy professionele lewe
eerstehandse kennis van die televisiebedryf gehad het. Bouwer word een van die
eerste digters in Afrikaans wat op effektiewe en ingeligte wyse die spot dryf met
’n binnekring wat aan die meeste Suid-Afrikaners van die vroeë 1980’s relatief
onbekend was. Hierdie vormende bydrae wat Bouwer lewer, word soos volg deur
Aucamp (1999:6) aangestip:
In baie opsigte was Bouwer ’n opvolger van Uys Krige. Hy het gestileerde
praatpoësie geskryf wat ’n urbane gees met ’n wye verwysingswêreld
openbaar, nêrens so effektief nie as in sy ironisering van die TV-en die
toneelwêreld.
In “Aktrise I” word die spot gedryf met die kunsmatigheid wat die professionele
lewe van die televisie-aktrise kenmerk. In die gedig word die uitsaaikorporasie in
kunsmatige terme beskryf deur woorde soos “Sentrum”, “Droomfabriek”,
“konstrueer” en “Bedryf”. Die feit dat woorde soos “Sentrum”, “Grimering”,
“Droomfabriek” en “Bedryf” met hoofletters geskryf word, terwyl die res van die
gedig in kleinletters geset is, dra verder by tot die ironisering wat in hierdie gedig
aangetref word. Die televisiebedryf word uitgebeeld as ’n wêreld waarin
transformasie sonder moeite kan geskied, soos die volgende reëls duidelik maak:
“waar sy die Droomfabriek se slim paneelkloppers kry/ wat oë uit sakkies
konstrueer/ en bone-structure uit bry” (p. 8).
Die aktrise word op ’n ironiese wyse ontmenslik deur die pretensie wat sy moet
voorhou, sodat sy as niks anders beskou kan word as ’n robot wat haar dagtaak
vinnig en sekuur verrig nie. Haar lewenslus en energie word in terme van ’n
snelvarende skip beskryf in die volgende reëls: “is sy twee uur later slaggereed/
en vaar soos ’n fregat na Ateljee 5” (p. 8).
In die derde strofe word die skeppingsproses as ’n integrale deel van
kunstenaarskap geïroniseer en ondermyn, omdat die aktrise haarself en
toneelspel as kunsvorm verloën deurdat sy “magic" skep en nie kuns nie. Die
“kuns” waarvan daar in reël 16 gepraat word, word ironies bedoel, omdat dit ’n
soort verbruikerskuns vooropstel wat onmiddellik van aard is, maar oor weinig
oorlewingswaarde beskik. Dit is ironies dat kunsbelewing by die aktrise “groot
inspanning” veroorsaak, aangesien ware kunsbeoefening iets is wat spontaan en
sonder inspanning behoort te geskied. Die kunsmatige aard van die aktrise se
professionele bestaan word in die laaste versreël tot ’n hoogtepunt gedryf as die
aktrise slegs vals emosies na die gehoor projekteer, soos blyk uit: “en huil net
met die oog wat die kamera sien” (p. 8). Hiermee word geïmpliseer dat die
aktrise haar emosionele gedrag vir effek kan manipuleer omdat die medium dit
van haar vereis en nie omdat sy werklik die emosie wat sy voorhou, ervaar nie.
In “Aktrise II” val die fokus meer op die bekrompenheid van ’n plattelandse
gemeenskap wat buite die glanswêreld van die televisie-aktrise staan. Die gedig
dryf die spot met beide stedelike en plattelandse wêrelde deurdat die
verkramptheid van die plattelandse gemeenskap deur middel van ’n informele
brief wat die ambisieuse aktrise aan haar ouers skryf, verwoord word. Die vorm
en toonaard van die informele brief, dagboekinskrywing, nota en gebed is op ’n
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verstegniese en inhoudelike vlak ’n belangrike kenmerk van Bouwer se poësie en
hang nóú saam met die intieme praattoon wat in hierdie gedig domineer.
Bykomende voorbeelde uit sy oeuvre is “Epistel”, “Brief vir ’n beminde”, “Bede”,
“’n Nuwe liedjie op ’n ou deuntjie”, “17h00 Slaapkamer”, en “Epistel I/S J.M.”
Benewens die feit dat daar in “Aktrise II” die spot gedryf word met stiksienigheid
en oningeligtheid, word daar ook gehekel met pretensie en oordrewenheid.
Laasgenoemde geskied deur middel van die wêreldwyse aktrise wat probeer om
van haar plattelandse verlede te ontsnap deur ’n nuwe identiteit in die vorm van
’n verhoognaam, Zizi Gey van Pitius, aan te neem. Die ironie is dat haar nuwe
verhoognaam haar nie noodwendig gaan verlos van die kleinburgerlikheid
waarmee sy grootgeword het of die oppervlakkige aard van die televisiebedryf
nie.
Ander voorbeelde van tekste waarin satiriese kommentaar op die televisie- en
toneelwêreld gelewer word, is “Akteur I”, “Akteur II”, “Seduksie van die TVgasvrou”, “Offer” en “Drama Drama”.
6.3 Die verganklikheidsmotief
Reeds in Bouwer se debuutbundel is die verganklikheidsmotief teenwoordig,
alhoewel dit in sy postuum verskene bundel, Sirene van bloeisels, die duidelikste
vergestalt word. In laasgenoemde bundel is ’n ouer spreker teenwoordig wat
meer intens bewus is van sy eie verganklikheid, maar ook van dié van vriende en
familie wat weens siekte of selfmoord gesterf het. Die jeugdige spreker in die
debuutbundel besin vooruitskouend oor verganklikheid, terwyl die ouer spreker in
die laaste bundel ’n terugskouende blik op die verganklikheid van dinge bied.
Die vooruitskouende perspektief van die jeugdige spreker kom duidelik na vore in
die gedig “So sal ons uitpasseer” as die jeugdige spreker verklaar: “oor ’n paar
jaar/ sal ek my ou vriend Wynand of Paul raakloop/ ons sal oor aandele praat/
asof ons nooit skelm gerook het nie” (p. 27). Tog besef die jeugdige spreker teen
die einde van sy skoolloopbaan dat daar nie te veel waarde geheg moet word aan
“die stempel van Christelik-Nasionale Onderwys” nie as hy die volgende beweer:
“kyk/ hoe breekbaar was dit/ en verganklik soos die liefde” (p. 27). Hierdie gedig
sluit aan by die slotgedig getiteld “Bede” in Bouwer se debuutbundel, waar daar
sprake is van ’n behoefte by die spreker om sy jeugjare te bly koester as hy
verklaar: “Gee tog/ Dat ek nooit my coca-cola jare/ Ontrou sal wees nie” (p. 67).
Hierdie optimistiese, selfs naïewe spreker word in Sirene van bloeisels deur ’n
meer sober en realistiese spreker vervang in die gedig “Weer by die eetplek ‘La
Mama’” as hy die volgende beweer: “Italiaanse liedjies/ uit die jare sestig/ is
bekoorlik/ maar hulle besing/ ’n soort hartstogtelike onskuld/ oor ewige liefde/
wat die jare negentig/ nie kan verduur/ akkommodeer nie (p. 29).
’n Belangrike gedig uit Bouwer se debuutbundel wat met verganklikheid omgaan,
is “Koue oorlog”. Die gedig beskik oor ’n dreigende toon wat reeds in die titel
opmerklik is. Die titel word ironies bedoel, aangesien die gedig niks te make het
met die sogenaamde Koue Oorlog wat sedert die 1950’s tussen die Weste en die
Ooste geheers het nie, maar uitsluitlik die intieme gesinskring betrek by iets wat
hul huislike “warmte” bedreig. Die eerste strofe beskryf in progressiewe terme
presies hoe die huishouding deur ’n naderende koue bedreig word, soos blyk uit:
“Eers was net die water koud/ wat uit die warmwaterkraan gekom het/ sodat my
pa nie kon skeer nie/ Maar toe wou die oond nie warm word/ toe ma wou
soetkoekies bak nie” (p. 29). Die laaste strofe dui aan wat verantwoordelik is vir
die skielike koue en daaropvolgende oponthoud in huishoudelike aktiwiteite, soos
blyk uit: “’n Stalagtiet [sic] van ys het van die son afgehang/ tot op die aarde” (p.
29).
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In die gedig word warmte teenoor koue en son teenoor ys gestel. Die son en hitte
word as positiewe kragte gestel, terwyl ys en koue as negatief geskets word.
Koue, sneeu, winter en ys, maar ook warmte en son is terugkerende en dikwels
opponerende motiewe in Bouwer se digkuns. Addisionele voorbeelde van
laasgenoemde is “Koue dae wat terug wil”, “Eklips”, “Hierdie stad het haar
herfsjapon nou uitgetrek”, "’n Mens kan wel dink dat hier vandag”, “Dis seker in
die Terkamerenbos”, “Hier waar die hemel ’n grys plafon is, “Oor sneeu”,
“Yslandindrukke” en “Deur ’n venster van die Klepp”.
Die gedig “Epistel I/S J.M.” (opgeneem in Portrette, Private dele & Kanttekeninge)
kan as die voorloper gesien word tot die vyftal lykdigte (in Sirene van bloeisels)
wat Bouwer skryf in reaksie tot die afsterwe van goeie vriende. “Epistel I/S J.M.”
is ’n lykdig in briefvorm wat die spreker direk en persoonlik aan God rig om die
afsterwe van sy vriendin June te betreur. ’n Gemaklike, informele en alledaagse
toon domineer in die gedig, soos reeds in die openingsreël blyk: “Here, Here/ ek
skryf vanaand om te verneem hoe dit met June gaan/ te Betere Oorde” (p. 41).
Die alledaagse toonaard word ook in die beelding teruggevind as die spreker ’n
doodnormale beeld van sy gestorwe vriendin in die hiernamaals aan die leser
voorhou, soos blyk uit: “waardeer julle haar daar/ - die begenadigde
moordenaars die hoere en diewe/ die leeus en lammers wat saamlê/ die plomp
gerubyne - en het julle ervaar hoe sy whiskey in die hand/ met ’n saal kan toor?”
(p. 41).
Deur sy skrywe aan God kry die spreker nie net ’n geleentheid om die
belangrikste kwaliteite van sy vriendin aan die leser voor te hou nie, maar
kommunikeer hy op ironiese wyse sy hartseer en bitterheid direk aan God. In
strofe 3 word God as ’n trieksterfiguur getipeer wat deur middel van ’n truuk die
afsterwe van sy vriendin bewerkstellig het, soos afgelei kan word uit: “U wat die
Groot Humoris is/ - en ’n selferkende Jaloerse God daarby - het haar mos ontbied
deur haar die eind-poets te bak/ en ’n giftige spinnekop in haar lyf te laat gedy)”
(p. 41).
In Bouwer se laaste bundel, Sirene van bloeisels, word die verganklikheidsmotief
tot ’n hoogtepunt gevoer. Die bundeltitel suggereer die aanbreek van ’n nuwe
lewensfase, maar beklemtoon terselfdertyd ’n dreigende onafwendbaarheid, sodat
die bundel gelees kan word as ’n voorspelling van Bouwer se eie vroegtydige
dood in Julie 1999. Hambidge (2000c:14) beskou die bundel in sy geheel as ’n
“ironiese lykdig aan die digter self”. Hierdie beskouing word deur Roux
Engelbrecht, Bouwer se lewensmaat, ondersteun as hy in ’n openhartige
onderhoud die volgende beweer: “Ek besef Sirene van bloeisels lees soos ’n
testament, ’n afskeid. Dit is nie toevallig nie. Stephan het dikwels vir my gesê hy
gaan nie die eeuwenteling meemaak nie. Hy het iewers geweet hy gaan nie oud
word nie” (Engelbrecht 2006).
Die bundel staan grootliks in die teken van die tye, aangesien daar in ’n aantal
gedigte ’n dreigende en pessimistiese toekomsblik op die vooraand van ’n nuwe
millennium in die vooruitsig gestel word. ’n Goeie voorbeeld is die kort gedig
“Vriende wat my liefhet”, waar goeie vriende “met hul eie fin de siècle-probleme”
hul bekommer oor die spreker se welstand en gesondheid, want “hulle bel my
broer en bankbestuurder/ só bang is hulle om my onthalwe” (p. 15).
Die gedigte wat in die bundel opgeneem is, kan breedweg as volg gekategoriseer
word: gedigte waar die spreker terugskouend, hunkerend en nostalgies besin oor
die verlede (“Charisma”, “Oor sneeu”, “Arriverderci Roma”); gedigte oor
familielede (“’n Herinnering”, “Familiegeskiedenis”, “Oor diskoers”); homoërotiese
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liefdesgedigte (“Wat probeer jy amper sê”, “Dit sous al weer”, “Spieëltoertjies”,
“Afguns: een van die doodsondes” en “555 blêrwoorde”); gedigte wat die huislike
sfeer belig (“Die diereliefhebber as sieketrooster”, “Ook oor katte”, “Huis-paleispondok-varkhok”; en lykdigte (“Afgesterwe op 08.08.03”, “Treurmare op
05.12.93”, “Oor selfmoord”, “In memoriam: Koos (06.03.94)” en “Gordon
Engelbrecht: Eks-Citizen”).
Soos die geval is met die meeste van die gedigte wat in die bundel opgeneem is,
domineer die geselstoon en alledaagse beelding in die vyftal lykdigte. ’n Goeie
voorbeeld om laasgenoemde te illustreer, is “In memoriam: Koos (06.03.94)”.
Die gedig handel oor die afsterwe van die Afrikaanse skrywer Koos Prinsloo in
1994 aan Vigs. Die alledaagse geselstoon waarmee die ontslape Koos Prinsloo
aangespreek word, blyk duidelik uit: “En dat jy nogal vroeg op ’n Sondagmore na
betere oorde moes verhuis het!/ Dít, jongeling, stem ’n mens tot nadenke jong!”
(p. 55).
Persoonlike en eksplisiete biografiese verwysings na Bouwer, soos “by ons in
Linden”, “Ek roep vir Roux” en “Ek, weer, sien die bravade”, laat die grens tussen
digter en spreker vervaag en lei daartoe dat hierdie gedig, soos vele ander binne
die Bouwer-oeuvre, as persoonlike mededelings aan vriende en familie gelees kan
word, aangesien Bouwer nie skuil agter personas wat die literêre teks bied nie.
Die gedig “Gordon Engelbrecht: Eks-Citizen” sluit grootliks aan by “Epistel I/S
J.M.” aangesien die spreker op ’n alledaagse, selfs naïewe wyse probeer sin maak
van die afsterwe van ’n dierbare vriend deurdat hy in sy verbeelding ’n bepaalde
perspektief op die hiernamaals bied. Die alledaagse sfeer is weer eens opmerklik
deurdat die spreker alledaagse tegnologie jukstaponeer met sy blik op die
hiernamaals en sodanige tegnologie probeer inspan om in verbinding te tree met
sy afgestorwe vriend, soos blyk uit die volgende: “Ons wag nog op sy beloofde
telefoonoproep/ om te verneem/ of hy toe veilig in die hemel aangekom het/ en
nou weer kan huppel soos ’n hert” (p. 57).

7. Ten slotte
In hierdie artikel is ’n bestekopname gedoen van en ’n bepaalde perspektief
gebied op Stephan Bouwer se bydrae tot die Afrikaanse literêre en kulturele
sisteem. Daar is op drie kernaspekte van sy poësie-oeuvre gekonsentreer,
naamlik
die
homoërotiese
lading,
die
satiriese
inslag
en
die
verganklikheidsmotief. Hierdie drie aspekte is breedvoerig bespreek en daar is
aan die hand van voorbeeldgedigte aandag aan tersaaklike inhoudelike,
idiosinkratiese en verstegniese kwessies geskenk.
Die artikel het aangetoon dat Bouwer ’n besondere en unieke styl in sy poësie
handhaaf en dat hy ten spyte van sekere tekortkominge ’n vernuwende en
verruimende bydrae tot die Afrikaanse poësie gelewer het.
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Eindnotas
1

Die bystand van mnr. Roux Engelbrecht (Departement Drama, Rhodesuniversiteit) in die naspeur van biografiese inligting oor Stephan Bouwer word
hiermee erken.
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’n Ander bestekopname van die
Afrikaanse poësie, 2004−2007
Leti Kleyn
Universiteit van Pretoria

[Jou persepsie] hang waarskynlik alles af van hóé wyd jou opvatting van die
poësie is. – Joan Hambidge1

Abstract
A different overview of Afrikaans poetry of 2004−2007
In this article an overview is provided of Afrikaans poetry for the period 2004–
2007. Book publications and activities concerning Afrikaans poetry, such as arts
festivals, radio programmes and websites, are discussed. Background information
on the publishing trade is also provided, and common misconceptions debunked.
The particulars of individual publishing houses and publications are contained in
Appendix A.

Opsomming
’n Ander bestekopname van die Afrikaanse poësie, 2004−2007
Hierdie artikel verskaf ’n oorsig van die Afrikaanse poësie vir die tydperk 2004–
2007. Boekpublikasies en aktiwiteite rondom die Afrikaanse poësie, soos die
verteenwoordiging by kunstefeeste, radioprogramme en webtuistes word
bespreek. Verder word in hierdie artikel heersende wanpersepsies ontbloot en
agtergrondinligting oor die uitgewersbedryf verskaf. Die besonderhede van
individuele uitgewers en publikasies is vervat in Bylae A.

1. Inleiding
Bernard Odendaal (2006d) sowel as Elbie Adendorff (2003 en 2006) bespreek die
stand van die Afrikaanse poësie met direkte verwysing na uitgewerspraktyke en
die boekbedryf – ’n gebruik wat nie algemeen is onder literêre kritici wat hulle
met bestekopnames besig hou nie.2 Die uitgewers in Suid-Afrika speel ook een
van die bepalendste rolle in die ontwikkeling van die letterkunde. As mens na die
aantal digbundels kyk wat in die tydperk 2004–2007 verskyn het en dit met die
inligting in bogenoemde Odendaal- en Adendorff-studies vergelyk, blyk onder
meer watter uitgewers aan die voorpunt van publikasies in dié genre staan,
watter tipe bundels voorkeur bo ander geniet, en hoe die uitgewers te werk gaan
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om jong talent te ontwikkel en sodoende ’n volgende geslag digters na vore te
bring.
In die kort bestek van vier jaar, 2004–2007, het 182 digbundels verskyn,
waarvan 76 deur gevestigde uitgewers3 gepubliseer is, 73 deur randuitgewers4 en
33 deur individue self.5 Dit lyk dus of dit sedert 2004 besonder goed gegaan het
met die Afrikaanse poësie, vergeleke met die benarde posisie waarin dit ’n paar
jaar tevore was (Adendorff 2003, 2006; Odendaal 2006d; Visagie 2007).
Benewens die 179 digbundels het ook enkele klassieke toonsettings, musikale
verwerkings en voorlesings op CD, DVD’s, e-boeke en multimediaprodukte
verskyn. Verder was daar in die media vele berigte oor literêre polemiek, oor
onder meer ’n verspreidingsverbod (sekerlik die eerste noemenswaardige literêre
hofsaak sedert sensuurwetgewing opgehef is), ’n omstrede voorblad, minstens
twee aantygings van plagiaat, en meer verlepte beskuldigings dat die literêre
bedryf ’n “bloedskandelike, benepe affêre” is en geen “nuwe bloed” kry nie
(Marais in Loots 2005a:5).
Daar is weinig sprake van paniek oor die afname in die publikasie van digbundels,
want hóé sleg mens ook al dink dit met die poësie gaan, as jy genres begin
vergelyk wat publikasies betref, besef jy baie gou dat poësie nie die genre is wat
die swaarste kry nie. Hennie Aucamp (2005:15) verduidelik: “[Dit] val op dat
daar dikwels meer poësiebundels per jaar verskyn as kortverhaalbundels,
essaybundels en dramas … Kortom, poësie is in die verlede keer op keer verwen
en begunstig bo ander genres.”
Uitgewer en boekhandelaar Nicol Stassen (2007) voel inderwaarheid sterk
daaroor dat daar te veel digbundels verskyn, en dat die gehalte daarvan nie altyd
prysenswaardig is nie – ’n slaggat waarin hierdie uitgewer oënskynlik self trap,
want die bekroonde digter en joernalis Charl-Pierre Naudé (2004:13) lê twee keer
die toekenning vir die “laagtepunt in die Afrikaanse digkuns” voor Stassen se deur
op grond van die aantal gebreke in bundels en publikasiekeuses.
Resensies van digbundels toon oor die algemeen min genade vir swak inhoud,
afronding en aanbieding. Uitgewers loop skerp onder kritiek deur. Aan die ander
kant bestaan daar uiteenlopende menings oor die literêre kwaliteit en smaak. Die
digter Danie Marais (in Crous 2007:14) relativeer literêre smaak soos volg: “... ek
dink nie mens hoef kritiek ter harte te neem wat jou misverstaan laat voel nie.”
Hoewel aanhangsel A en die statistiek wat daaruit ontleen is, nie aanspraak maak
op volledigheid nie, is dié een van die min studies wat ook fokus op digbundels
wat nié deur die groot uitgewers gepubliseer is nie, maar deur randuitgewers,
instansies en selfpublikasies, en sodoende ’n vollediger geheelbeeld van die
huidige situasie verskaf.

2. Hernude belangstelling in ou digters
In ’n onderhoud oor die poësieproduksie Ouhout sê Rademan en Meyer dat
teatergehore blykbaar steeds agter die “ou name” of sepiesterre aantrek (Smith
2006:16). Dié opmerking is ewe geldig vir die poësie, want in 2004–2007 was
daar hernude belangstelling in veral die ouer Afrikaanse digters. Die ganse oeuvre
van Eugène N. Marais is weer in heruitgawes en herdrukke beskikbaar gestel. Sy
Versamelde werke verskyn saam met die heruitgawe van Dwaalstories, The soul
of the white ant en The soul of the ape in 2006 by Human & Rousseau. Leon
Rousseau se biografie, Die groot verlange (2005), sowel as Die siel van die mier
(2007) word deur Protea Boekhuis herdruk. Johann Lodewyk Marais lewer ’n
bydrae tot die behoud van Marais in die volksgeheue deur die samestelling van
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die geleentheidsbundel Honderd jaar later: Ter viering van die publikasie van
Eugène N. Marais se “Winternag” op 23 Junie 1905 (Praag 2005) en sy bydrae tot
literêre toerisme met die Marais-toere na Pelindaba in September en Oktober
2007. “Eugène Marais – ’n hoorbeeld”, met toonsettings deur Niel van der Watt,
word in 2006 deur Carel Trichardt, Petru Wessels, Ronel Beukes en Linette van
der Merwe by onder meer die Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK)
opgevoer. Voorts verskyn Jacques Coetzee se vertaling van Dwaalstories as The
rainbull and other tales from the San (Human & Rousseau, 2007). Marais se
versamelde gedigte word in Die volledige versamelde gedigte van Eugène N.
Marais (Protea Boekhuis, 2006) gebundel onder redakteurskap van onder andere
J.C. Kannemeyer, maar “onvolledig” en nie foutloos uitgegee nie (Marais
2006:11), ’n lot wat selfs in ’n groter mate die Versamelde gedigte van Sheila
Cussons (Tafelberg, 2006) te beurt geval het (vergelyk De Lange 2006,
Hambidge 2006c en Hugo 2006).
Ook in N.P. van Wyk Louw is daar hernude belangstelling met die publisering van
en polemiek rondom Ek ken jou goed genoeg: Die briewewisseling tussen N.P.
van Wyk Louw en W.E.G. Louw, 1936–1939 (Protea Boekhuis, 2004), ingelei en
versorg deur J.C. Kannemeyer, asook Die oop gesprek: N.P. van Wyk Louwgedenklesings (LAPA, 2006).
Ingrid Jonker herleef met ’n tweede (meer omstrede) dokumentêre prent, Ingrid
Jonker – Her lives and times, deur die filmmaker Helena Nogueira, ’n film rondom
Jonker se rol gedurende Sestig (www.ingridjonker.com, 2007); die publikasie van
Gesprekke oor Ingrid Jonker (byeengebring deur Lucas van der Merwe vir Hemel
& See Boeke, 2006); vyf herdrukke van Ingrid Jonker: Beeld van ’n digterslewe
(Hemel & See Boeke, 2007) en ’n derde (sagteband-) uitgawe van die
Versamelde werke van Ingrid Jonker (Tafelberg, 2006). In 2007 verskyn nuwe
Engelse vertalings van haar gedigte deur Antjie Krog en André P. Brink as Black
butterflies (Human & Rousseau) en stel Hemel & See Boeke die Engelse vertaling
van Ingrid Jonker: Beeld van ’n digterslewe as Ingrid Jonker: A poet’s life in die
vooruitsig vir 2008.
Antjie Krog se literêre statuur het gedurende dié tydperk toegeneem. Van al die
bundels wat in die betrokke tydperk verskyn, word die grootste aantal resensies
en ruimte in die pers aan haar bundels afgestaan. Eerste gedigte (oorspronklik in
1984 deur Human & Rousseau uitgegee) en Lady Anne (oorspronklik in 1989 deur
Taurus uitgegee) word in 2004 deur Human & Rousseau herdruk. Sy vertaal en
bring 37 tekste van San-digters in Die sterre sê "tsau" byeen, wat terselfdertyd in
Engels verskyn – en ten opsigte waarvan Steven Watson haar van plagiaat
beskuldig. Sy publiseer ’n tiende digbundel, Verweerskrif (Umuzi, 2006) – met ’n
eksplisiete omslagfoto deur David Goldblatt – wat terselfdertyd in Engels as Body
bereft verskyn, waarvoor sy in 2007 die Protea Poësieprys ontvang. ’n Keur uit
haar bekroonde bundel Kleur kom nooit alleen nie word deur Robert Dorsman in
Nederlands vertaal en as Wat de sterre zeggen (Podium, 2004) gebundel. Saam
met Alfred Schaffer tree Krog op as medesamesteller van die derde volume in die
debuutreeks Nuwe stemme (Tafelberg, 2005), wat ook ’n werkswinkel met die
voornemende digters behels het.6
Benewens die herdruk en ’n vertaling van Jonker se Versamelde werke verskyn
daar versamelings en keure uit die werk van Breyten Breytenbach (Die
ongedanste dans: gevangenisgedigte 1975−1983, Human & Rousseau, 2005);
Sheila Cussons (Versamelde gedigte, Tafelberg, 2006); Philip de Vos
(Mallemeuleman: ’n keur uit Philip de Vos se versies, Human & Rousseau, 2004);
Elisabeth Eybers (Versamelde gedigte, Human & Rousseau, 2004); Ina Rousseau
(Die stil middelpunt, Human & Rousseau, 2004); Wilma Stockenström (Die
stomme aarde: ’n keur, Human & Rousseau, 2007); en Barend J. Toerien (Om te
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onthou: Versamelbundel ter viering van die digter se 85ste jaar, Protea Boekhuis,
2007).
Tot die Afrikaanse letterkunde word ’n nuwe uitgawe van (en hernude debat oor)
J.C. Kannemeyer se Die Afrikaanse letterkunde, 1652–2004 (Human & Rousseau,
2005) toegevoeg, en ook deel 3 van Perspektief en Profiel: Afrikaanse
literatuurgeskiedenis (Van Schaik, 2006), onder redakteurskap van H.P. van
Coller, waarin een afdeling uitsluitlik aan die poësie van 1998–2003 en die
profiele van tien digters afgestaan word.

3. Die struktuur van die uitgewersbedryf
3.1 Afrikaanse uitgewers in Suid-Afrika
Sedert 2000 het nege (hoofsaaklik) Afrikaanse uitgewers in Suid-Afrika
digbundels gepubliseer.7 Hiervan is die drie grootste uitgewers op grond van
verkope/omset Nasionale Boekhandel (NB), wat ongeveer 70 persent van die
Afrikaanse boekmark besit (Barnard, in Adendorff 2006); LAPA, wat na raming 10
persent van die oorblywende mark besit (Volschenk, 2007), en Protea Boekhuis,
met ongeveer 3 persent van die mark (Stassen, 2007). Die oorblywende 17
persent is afkomstig van ander uitgewers, randuitgewers, tradisioneel nieAfrikaanse uitgewers en selfuitgewers. Hierdie syfers wys dat ’n uitgewer se
katalogus nie as maatstaf vir (finansiële) sukses en volhoubaarheid van
publikasies gebruik kan word nie.
3.2 Die grootste onder die uitgewers: Nasionale Boekhandel, LAPA en
Protea Boekhuis
Nasionale Boekhandel, LAPA en Protea Boekhuis se bestuursmodelle verskil. Elk
het unieke voordele wat bemarkings- en verspreidingsmoontlikhede betref en die
vraag laat ontstaan of dit regverdig sou wees om hierdie maatskappye met
mekaar te vergelyk.
Via Afrika is deel van die mediamaatskappy Naspers, wat op die aandelebeurs
genoteer is. Dié maatskappy omvat ’n aantal onafhanklik funksionerende
uitgewershuise. Onder die NB-uitgewersembleem is daar Tafelberg, Human &
Rousseau,
Kwela
Boeke,
Pharos,
Best
Books
en
die
vyf
liefdesverhaaldrukkersname, Jasmyn, Mirre, Melodie, Hartklop en Satyn. Via
Afrika het ook uitgewers wat hierdie groep verbind word: Van Schaik Uitgewers,
Content Solutions, Lux Verbi Bybelmedia, Jonathan Ball Publishers, Nasou Via
Afrika, en andere. Verder besit Naspers Paarl Media (wat die Paarlse Drukpers
Maatskappy insluit), die On the Dot-verspreidingsmaatskappy, Book Promotions
en Leserskring/Leisure Books, waarby Kalahari.net ingelyf is. Media24 is ’n
afdeling van Naspers, wat die meeste van die Afrikaanse dag- en weekblaaie,
Afrikaanse tydskrifte en gemeenskapskoerante besit.
Riana Barnard (2005:91) plaas NB-Uitgewers se markposisie egter soos volg in
perspektief: “Alhoewel NB-Uitgewers saam met Struik die markleiers is, besit nie
een van die twee meer as 10 persent van die mark nie. Hierdie gegewe is
afhanklik van die feit dat 73 persent van uitgewersinkomste in Suid-Afrika
afkomstig is uit verkope van ingevoerde boeke.8 Daar is dus geen geleentheid vir
NB-Uitgewers om hom as ’n groot rolspeler te gedra of om deur samestellings en
oornames markdominansie as strategie aan te voer nie. Die mededinging van die
buiteland is net té omvangryk, té oorweldigend.”
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LAPA-Uitgewers is deel van die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV), wat
tans ’n ledetal van net oor die 60 000 volwasse lede9 het. ATKV-lede het die
voordeel dat hulle die Afrikaanse kultuurtydskrif Die Taalgenoot ontvang, asook
dat hulle afslag kry op boeke wat deur LAPA gepubliseer word, en toegang tot die
ATKV se vakansie-oorde. Hoewel LAPA nie normaalweg as ’n uitgewer van
digbundels gereken word nie, hou een van hul skrywers, Hans du Plessis, die
rekord vir die digbundel wat die beste nóg in Afrikaans verkoop het: 54 000
eksemplare van Innie skylte vannie Jirre oor ’n tydperk van sewe jaar. Van die
opvolg, Boegoe vannie liefde, is 10 000 oor ’n tydperk van vyf jaar verkoop
(Volschenk 2007).10
Protea Boekhuis is ’n Eiendomsmaatskappy wat uit die uitgewery Protea Boekhuis
en ’n reeks algemene en akademiese boekwinkels in Pretoria, Stellenbosch,
Nelspruit en Potchefstroom bestaan. Volgens Stassen (2007) was van sy
oorwegings om sekere van hierdie winkels te open om sy uitgewery se boeke
meer blootstelling te gee. “As die boeke [Protea Boekhuis s’n] op die rak is,
verkoop dit,” meen Stassen (2007).
Nie een van hierdie uitgewers konsentreer uitsluitlik op die Afrikaanse of die
Afrikaanse literêre mark nie. Al drie het ook al kinder- en jeugboeke, biografieë,
woordeboeke, ekonomiese en filosofiese tekste en boeke oor fotografie,
genealogie, kuns, musiek, politiek, selfhelpboeke, stokperdjies, kookkuns,
populêre sielkunde, teologie, wetenskap en van ’n opvoedkundige aard
gepubliseer.
3.3 Kleiner uitgewerye, instansies en selfuitgewers
Volgens Venter (2006:365–372) se indeling van uitgewershuise kan die meeste
van die kleiner uitgewerye (of hulle by PASA geregistreer is of nie) die beste as
“onafhanklike eenman-uitgewery[e]” geklassifiseer word. Hieronder tel
uitgewerye soos Bent (die inisiatief van Johann de Jager), Snail Press (Gus
Ferguson), Litera Publikasies (Theresa Papenfus),11 Hemel & See ( Petrovna
Metelerkamp), Genugtig! (die Nagtegaal-familie), Praag (Dan Roodt12), Forum
Press (Ian Raper) en Publiself (Jorrie Jordaan).
Al hierdie uitgewers kan egter nie saam gekategoriseer word nie. Veral Theresa
Papenfus en Petrovna Metelerkamp moet uitgesonder word. Die gehalte van hul
publikasies is in alle opsigte – werwing, keuring, taalversorging, ontwerp en
bemarking – veel hoër as dié van enige van die ander genoemde uitgewers,
waarskynlik omdat hulle kundige betrokkenheid vanuit die bedryf bekom. Hierdie
twee uitgewers dra die finansiële verantwoordelikheid vir die titels in hul
katalogusse en het met enkele titels groot sukses behaal.
Uitgewerye soos Bent en Publiself gee selde (indien ooit) boeke uit waarvoor hulle
die finansiële risiko dra (dus “vanity”-uitgewers), en is waarskynlik die uitgewerye
waarna Adendorff (2006:3) verwys wanneer sy praat van “minder ervare
uitgewershuise” waarvan die publikasies gekenmerk word deur “swak
redaksionele begeleiding en tegniese versorging”. Dit is heel moontlik ook hierdie
publikasies waarna Johann Lodewyk Marais en Joan Hambidge (in Adendorff
2006)13 verwys as dié wat mank gaan aan behoorlike keuring, en wat gekenmerk
word deur swak samestelling en die afwesigheid van verantwoordings en/of
inleidings tot bloemlesings (Odendaal 2006; Olivier 2007b).
Die kern van die onderskeid tussen al die uitgewers lê in die gebruik van
professionele dienste. Die professionele uitgeeproses verg ideaal gesproke:
voldoende kapitaal; kundige keurders en manuskripontwikkelaars wat steun op
ingeligte (en aangeskrewe) opinies oor die spesifieke genres en tekste; ’n goeie
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redakteur; ’n professionele redigeerder of taalversorger (nie noodwendig ’n
taalonderwyser nie!); ’n professionele uitlegkunstenaar wat oor kennis van
boekontwerp beskik; ’n voorbladontwerper wat kennis dra van ’n produk se
bemarkbaarheid; ’n tegniese proefleser; ’n drukker wat goeie druk- en
bindgehalte kan verseker; en ’n aktiewe bemarker. In gevestigde uitgewerye
verrig verskillende individue hierdie take. In die geval van selfpublikasies of
kleiner uitgewerye is waarskynlik een of dalk twee persone (of dalk die skrywer
self) vir al hierdie take verantwoordelik.
Die rol van die persoon wat vir manuskripontwikkeling verantwoordelik is,
behoort deeglik ondersoek te word (iets waarvoor daar nie ruimte in hierdie
artikel is nie). Sommige digters is van mening dat die individu wat bemoei is met
die teks, die samestelling, die keuse, die storie, die verloop, en nie net die
taalversorging nie, vir sommiges skrywers een van die waardevolste bydraes is
wat ’n uitgewer tot ’n produk kan lewer.
Omslagontwerp speel weer ’n groot rol in die bemarkbaarheid en verkope van
boeke – iets waaraan die meeste selfpublikasies dikwels mank gaan. Lesers en
resensente sien mooi (en noemenswaardige) ontwerpe raak. Positiewe
kommentaar word gelewer op byvoorbeeld die omslagontwerpe van Jürgen
Fromm (Greeff 2004) en Etienne van Duyker (Aucamp 2007), asook die keuse
van omslagfoto’s deur Strijdom van der Merwe14 en kunswerke deur Karlien de
Villiers (op die omslag van Danie Marais In die buitenste ruimte) (Hambidge
2006a; Nel 2006), Pienaar van Niekerk (op die omslag van Louis Esterhuizen se
bundel Sloper) (Coetzee 2004) en Adriaan van Zyl (op die omslag van Lina Spies
se bundel Duskant die einders) (Loots 2004).
Volgens Adendorff (2003) poog die meeste van die kleiner uitgewerye om ’n
produk saam met die skrywer te ontwerp, soos in die geval van Fenomeen en
Suider Kollege Uitgewers – iets wat gevestigde uitgewers normaalweg ten alle
koste vermy.
Op die selfuitgewerslys tref ons oudergewoonte die name van die bekende
selfgepubliseerde skrywers Floris A. Brown en Johann P. Boshoff aan. Hierdie
digters gee al vir ’n geruime tyd self hul bundels uit. ’n Paar uitsonderings val
egter op, onder wie die reeds gepubliseerde digters Bonaventure Hinwood15 en
Cornelius van der Merwe16 – wat hul digterlike reputasie erg skade aangedoen het
met hul onsuksesvolle selfpublikasies (Odendaal 2004a; Olivier 2005a) – asook
Johan van Wyk,17 Willem Kotzé,18 Wilhelm Knobel19 en Jan de Bruyn.20 Enkele
bundels op die selfpublikasielys en by kleiner uitgewershuise wat positiewe
kommentaar ontlok het, is dié van Jan de Bruyn (John 2004; Groenewald 2005),
Jak de Priester (Bouwer 2006), Joan Hambidge (Liebenberg 2007; Cloete 2007;
Ferrus 2007), Willem D. Kotzé (Malan 2004) en Hennie Nortjé (Hambidge 2007b).
Belangrike kwessies waaraan self- en randuitgewers aandag behoort te gee, is die
gebruik van ’n ISBN, traliekodes, en die lewering van eksemplare aan die
pligleweringsbiblioteke. “[W]hat made something a ‘real book’ … was official
listing through the registration of an international standard book number (ISBN).
As well as being a highly practical tool, this number was a critical sign that the
book had officially entered the real world of bookstores, libraries and searchable
listings of bibliographical data” (Cope & Phillips 2006:5). Dit verklaar ook die
groot diskrepansie tussen navorsers se syfers wanneer ander publikasies as net
dié deur gevestigde uitgewers in berekening gebring word.21 Opname in
biblioteke verseker nie verkope nie. As hierdie publikasies nie in die openbare
domein opgeneem word nie, kry hulle geen blootstelling nie en sal hulle nie
maklik in die handel verkoop nie – iets wat weer negatiewe gevolge vir
kanonisering en verdere publikasiegeleenthede inhou.
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Hans Pienaar (2005:4) wys op die aweregse voordeel wat selfpublikasie vir die
digter inhou – interaksie met sy lesers: “Ek het twee drukke gedoen en elke keer
die gedigte verbeter aan die hand van die lesers se reaksie.” Hy ontken egter nie
dat selfpublikasie die skrywer se reputasie groot skade kan berokken nie – wat
aansluit by Adendorff (2003:73) se uitspraak: “Sonder ’n deeglike
uitgewerstruktuur kan manuskripte nie boeke word nie en kan lesers nie boeke
lees nie. Die uitgewer vervul … die belangrikste rol as mediator tussen die
produsent en die gebruiker.” Sonder hierdie struktuur is daar dus geen “ware”
boekpublikasie nie.
3.4 Die begrip hoofstroomuitgewer
Odendaal (2006d) verwys in sy bestekopname na die aantal titels waarvoor
uitgewers wat digbundels publiseer, in ’n sekere tydperk verantwoordelik was. Op
grond hiervan skep hy ’n rangorde van uitgewers en steun hy Adendorff
(2003:92) se uitspraak dat “Protea Boekhuis … tans as ’n hoofstroomuitgewer
beskou [moet] word”. Adendorff het tot hierdie gevolgtrekking gekom deur te kyk
na die “status” van die individuele skrywers, en Odendaal tot sý gevolgtrekking
na aanleiding van die sukses met die aantal solobundels wat in 2000–2003
gepubliseer is.
So ’n uitspraak is egter in twee opsigte problematies: Die term
hoofstroomuitgewer is uitgedien – en nie sonder ’n politieke konnotasie nie. Dit is
’n term wat gebruik is vir uitgewers wat voor 1994 die hoofstroompolitiek van die
dag ondersteun het. Let in dié verband op die debat rondom die politieke rol van
Nasionale Pers in Beeld se kultuurbylaag, By, in Desember 2007 tot Februarie
2008. Hierteenoor het sogenaamde “alternatiewe uitgewers” soos Taurus en Hond
tot stand gekom – uitgewers wat hulle doelbewus teen die regering se beleid
verset het, andersoortige tekste gepubliseer het en swaar onder
sensuurwetgewing deurgeloop het. Die tweede probleem met so ’n uitspraak is
die feit dat die aantal titels in ’n katalogus nie werklik ’n aanduiding van die
winsgewendheid van die uitgewer se produkte gee nie. As die bemarking en
verspreiding van publikasies nie voldoende aandag geniet nie, gaan dit ’n
negatiewe
invloed
op
die
beskikbaarheid,
sigbaarheid,
verkoopsyfer,
outeursaandeel en kanoniseringsmoontlikhede hê. Die afwesigheid by veral
internasionale boekfeeste beteken ook dat tekste nie maklik vertaal sal word nie.
’n Gevestigde uitgewer is dus vir meer as bloot die publikasie van manuskripte
verantwoordelik; blote publikasie is die rol van rand- en “vanity”-uitgewers.
3.5 Gevestigde uitgewers en die kwessie van “status”
Adendorff (2003) en Odendaal (2006d) verwys na NB-Uitgewers as
“hoofstroomuitgewers”. Dit impliseer die uitgewers met die hoogste status. Soos
reeds genoem, meen albei dat Protea Boekhuis as ’n “hoofstroomuitgewer”
geklassifiseer behoort te word vanweë die feit dat al meer gevestigde en
bekroonde skrywers hierdie uitgewery kies. Dit beteken dat skrywers wat ’n
sekere status in die literêre wêreld besit, status aan ’n uitgewer kan verleen deur
by die betrokke uitgewer te publiseer. Stassen (2007) meen dat die status van ’n
uitgewer ook bepaal word deur die personeel wat in diens van die betrokke
uitgewery staan.
Hierdie kategorisering is nie so eenvoudig as wat dit op die oog af lyk nie. Wat
gebeur byvoorbeeld met “skrywers van status” wanneer hulle by kleiner
uitgewers publiseer? Baat die uitgewers (met min of geen status) by die status
van die skrywers, of neem die skrywers se status outomaties af – veral as die
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kwaliteit van die produkte wat randuitgewers die mark probeer instoot, in ag
geneem word?
’n Selfs nog belangriker statuskwessie kom ter sprake wanneer “gevestigde”
uitgewers “vanity publishing” pleeg deur ’n skrywer se werk onder hul embleem
uit te gee, maar die skrywer self daarvoor laat betaal. Verdien hierdie skrywer die
status wat die uitgewer aan hom of haar verleen as in ag geneem word dat die
produk nie gepubliseer sou gewees het sonder die skrywer se finansiële inset nie?
Het uitgewers dus ’n verantwoordelikheid teenoor kopers om aan te dui dat ’n
publikasie deur die outeur gefinansier is, soos in die geval van ander produkte
waar befondsing “verklaar” word?

4. Hoe vergelyk die huidige syfers met die bestekopnames
van Adendorff (2003 en 2006) en Odendaal (2001 en 2006)?
Volgens Adendorff (2006) is daar heelwat kleiner uitgewers wat ’n groot bydrae
tot publikasiesyfers gelewer het. Van die vier instansies waarna sy verwys –
Gnomic Press (’n drukkersnaam van Snail Press), Bent, Suider Kollege Uitgewers
en Fenomeen – is dit egter slegs Bent wat (ná ’n tydelike sluiting) steeds tekste
publiseer. By Gnomic Press het daar sedert 2000 nie ’n enkele publikasie verskyn
nie; Suider Kollege Uitgewers publiseer ná die dood van Ronnie Belcher in 2006
ook geen tekste meer nie; en Francois Weideman van Fenomeen het die stryd om
poësie gewonne gegee toe hy finansieel in die moeilikheid beland het.
De Jager (2007) van Bent sê hy weens die swak kwaliteit van die manuskripte
wat skrywers graag deur middel van hul “vanity”-dienste wou publiseer,
genoodsaak om die drukkersnaam Bellettris hiervoor te skep. Ook Jorrie Jordaan
(2007) van Publiself verwys na die probleme wat hy met die kwaliteit van tekste
het. Jordaan meen dat van die manuskripte so swak is dat Publiself nie hul naam
daaraan wil koppel nie, uit vrees dat dit hulle ander publikasies en die
maatskappy se naam skade sal aandoen.
Enkele ander gerekende uitgewers tree ook in die betrokke tydperk tot die
publisering van digbundels toe: LAPA publiseer vier bundels deur enkeldigters,22
en Umuzi spog met die nuwe verse van Antjie Krog in Afrikaans én Engels – ’n
tendens wat sedertdien in die Afrikaanse digkuns begin posvat het.23
Maar ook nuwe uitgewersname kom na vore: Genugtig! Uitgewers publiseer die
werk van twee gerekende Afrikaanse vrouedigters, Joan Hambidge (2006) en
Jeanne Goosen (2007), die Genugtig! 2006-bloemlesing vir digters onder 30, en
Roux van Zyl se debuutbundel, Nodelose woorde (2007), sowel as Elna Crouse se
Gestaltes van ’n dogter in konfigurasie; Praag publiseer die Eugène N. Marais
“Winternag”-huldigingsbundel onder redakteurskap van Johann Lodewyk Marais
(2006), asook H.P. van Coller se Afrikaanse keur en vertaling van die
Nederlandse digter Luuk Gruwez (2007); en Litera publiseer in 2004 ’n
eksklusiewe grootformaatuitgawe met tien Boerneef-gedigte en die bladmusiek
van die toonsettings daarvan.
4.1 Rolspelende uitgewers se voornemens
Adendorff (2003) sit in haar studie die uitgewers se toekomsplanne uiteen: NB
poog steeds om die heel beste bundels uit te gee – ’n prestasie wat hulle oor jare
volgehou het. By hulle verskyn die werke van onder andere Breyten Breytenbach
(Human & Rousseau, 2005 en 2007), T.T. Cloete (Tafelberg, 2007), Sheila
Cussons (Tafelberg, 2006), Elisabeth Eybers (Human & Rousseau, 2004), Ingrid
Jonker (Tafelberg, 2006), Antjie Krog (Human & Rousseau en Kwela, 2004), Ina
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Rousseau (Human & Rousseau, 2004) en Wilma Stockenström (Human &
Rousseau, 2007).
Die bydrae wat hierdie (en ander) gevestigde digters lewer tot die totale aantal
publikasies wat verskyn, kan nie onderskat word nie. Teenoor die skrale nege
debuutbundels (vier deur Protea Boekhuis en vyf deur NB uitgegee), verskyn daar
35 digbundels deur enkeldigters (17 by Protea Boekhuis, 12 by NB en ses by
ander PASA-geregistreerde uitgewers).
4.1.1 Nasionale Boekhandel
NB het in 2004–2007 heelwat meer bundels in die mark beskikbaar gestel as in
die vorige vyf jaar – en hard gewerk aan die ontwikkeling van nuwe talent deur
die voortsetting van die Nuwe stemme-projek (waarvan volume 3 onder
redakteurskap van Antjie Krog en Alfred Schaffer verskyn het) (Tafelberg, 2005),
asook die projek DigBy in die bylae By van Die Burger, Beeld en Volksblad. Albei
hierdie inisiatiewe bied ongepubliseerde digters die geleentheid om hulle werk in
te skryf, publikasie in die koerant te haal, en ook die vooruitsig van moontlike
publikasie in ’n bloemlesing wat by Tafelberg gaan verskyn. Hierdie inisiatiewe
bevestig Barnard se uitspraak dat Tafelberg “[i]n moeilike markomstandighede
poog … om geleenthede te skep vir jong Afrikaanse digters” (Loots, 2005b:4).
NB se syfers vir die tydperk 2004–2007 sien soos volg daar uit:

Solobundels
Debuutbundels
Versamelbundels
Bloemlesings
Vertalings
Herdrukke
Groottotaal
33

Human
Rousseau
5
1
4
0
0
4
14

&

Tafelberg

Kwela

5
4
1
1
0
3
14

2
0
0
0
1
0
3

Ander

124
125
2

4.1.2 Protea Boekhuis
By Protea Boekhuis staan sake heel anders. Hoewel dié uitgewery volgens
Stassen tussen 10 en 12 debuutbundels per jaar sou publiseer, en dit sou probeer
opstoot na 15 per jaar (Adendorff 2003), gebeur dit nie. Stassen (2007) verklaar
in ’n onderhoud dat daar te min digters is wie se werk gepubliseer kán word. Hy
voel ook dat uitgewers onder onnodige druk geplaas word om skrywers te
ontwikkel, nuwe talent te ontdek (en te ontwikkel) en digbundels te publiseer –
iets waarvoor uitgewers nie verantwoordelik gehou kan word deur die digters of
die beperkte leserspubliek nie. Volgens hom is die werke wat wel verskyn, en die
kwaliteit daarvan, belangriker as die aantal wat verskyn (Stassen 2007).
NB steek Protea Boekhuis verby met die aantal debuut- en versamelbundels wat
gepubliseer is, maar die twee uitgewers loop min of meer gelyk wat die aantal
bloemlesings en versamelbundels betref. Protea Boekhuis publiseer egter steeds
die grootste aantal vertalings.26 Hulle beperk hul herdrukke tot slegs een, en gee
al meer solobundels van digters uit. Skrywers soos Marius Crous, Louis
Esterhuizen, Joan Hambidge, Daniel Hugo, Marlise Joubert, Kobus Lombard,
Johann Lodewyk Marais, Cas Vos en M.M. Walters publiseer almal meer as een
bundel by dié uitgewer. Ook Zandra Bezuidenhout, die selfgepubliseerde en
bekroonde digter, kry in 2006 ’n tuiste by Protea Boekhuis.
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Hannes van Zyl is van mening dat boeke goedkoper word om te maak, maar
duurder om te bemark (Barnard 2006:37). Nieuwoudt meen die persepsie
bestaan dat Protea Boekhuis min doen om hul boeke te bemark (Adendorff
2003). Stassen (2007) sê egter dat daar reeds veranderinge aangebring is om
hierdie probleem op te los. Volgens my mening gaan bemarking nie noodwendig
’n invloed hê op die toenemend krimpende kopersmark, wat uitgewers soms noop
om klein oplae (200–500) te druk nie.
Protea Boekhuis stig in 2004 ’n nuwe drukkersnaam, Suikerbos, waarmee hulle
volgens Olivier (2004a:13) “hoop om nuwe nismarkte te betree”. Suikerbos
publiseer die twee Afrikaanse vertalings van die Belgiese sanger Stef Bos27 se
bundels (in samewerking met die Belgiese uitgewer Lanoo) en die debuutbundel
van die digter (en Protea se regsadviseur) Piet de Jager. Al drie hierdie tekste is –
in teenstelling met produkte onder die Protea-embleem – in luukse formaat as
volkleur-hardebandbundels gepubliseer, wat duidelik daarop dui dat geldelike
steun betrokke was. Die tekste steun ook swaar op die visuele werk wat daarin
opgeneem is.
Protea Boekhuis se publikasiesyfers sien soos volg daar uit:

Solobundels
Debuutbundels
Versamelbundels
Bloemlesings
Vertalings
Herdrukke
Groottotaal

5. Digdebute
debutante

en

34

die

Protea
Boekhuis
17
3
3
4
3
1
31

verskynsel

van

Suikerbos

1

2
3

bloemlesings

vir

In ’n onderhoud met Danie Marais vra Nel (2006) aan Marais hoe hy oor die
skeiding voel wat daar tussen gevestigde digters en debutante gemaak word. Dit
is ’n geldige vraag, want in resensies oor die Versindaba 2005-bundel,
byvoorbeeld, kan jy jou maar regmaak om van “ringkoppe”, “penkoppe” en
“snotkoppe” (Viljoen 2006b:15) te lees; van “gevestigdes” teenoor “opkomendes”
(Brand
2006:8);
“jonges”
(Coetzee
2005b:13)
en
“ontluikendes”
(Odendaal 2006c:8); of, nog beter, om te sien hoe “die reeds gekanoniseerdes,
dié op pad na kanonisering en dié wat nog net begin het” (Coetzee 2006:27)
gelys word.
Stassen kondig in 2002 aan dat Protea Boekhuis vier debutante se werk gaan
publiseer (kyk in dié verband Adendorff 2003:97), van wie twee afkomstig is uit
die Nuwe stemme-reeks: Petrus de Kock en Toast Coetzer. Die derde
voornemende debutant, Jac Kritzinger, onttrek sy bundel ná probleme met ’n
keurder (Kritzinger 2007), en Marius Crous word die enigste digter wie se
(uiteindelik bekroonde) debuutbundel in dié jaar verskyn. Jac Kritzinger en Petrus
de Kock meen albei die keurder was ’n probleem, maar die uitgewer meen jong
digters wil nie die spreekwoordelike “elbow grease” insit om die gehalte van ’n
manuskrip te verbeter nie (Stassen 2007). Daar verskyn nietemin in die betrokke
tydperk nie minder nie as vyf debuutbundels by NB, vier by Protea Boekhuis en
een by Genugtig!, en heelwat by randuitgewers en as selfpublikasies.

109
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(1) – Augustus 2008
Bloemlesings vir debutante of sogenaamde jong (met verwysing na ouderdom)
digters is ’n interessante fenomeen in die Afrikaanse poësie. Die Nuwe stemmereeks skop in 1999 af met die eerste volume onder die redakteurskap van George
Weideman en Anastasia de Vries. Daarna volg die tweede volume in 2001 onder
die samestellerskap van Petra Müller en Nèlleke de Jager. Soos reeds genoem,
verskyn die derde volume in 2005 onder die samestellerskap van Antjie Krog en
Alfred Schaffer. Altesaam lewer hierdie projek 5628 potensiële debutante op. Van
hulle verskyn egter slegs sewe se debuutbundels: Martjie Bosman (Protea
Boekhuis, 2002), Sarina Dönges (Protea Boekhuis, 2004), Gilbert Gibson
(Tafelberg, 2004 & 2007), Danie Marais (Tafelberg, 2006), Bernard Odendaal
(Tafelberg, 2007), Hans Pienaar (self, 2002) en Ilse van Staden (Tafelberg,
2003). Odendaal (2005c:18) meen (tereg?) dat “die poësiekeurders van NBUitgewers hoofsaaklik korrek was in hulle oordele dat die digters van die Nuwe
stemme-reeks se werk meestal nie ryp was om as solobundels uitgegee te word
nie”.
In 2004–2007 word egter meer debutante wat nié aan die Nuwe stemme-projek
gekoppel was nie, se bundels gepubliseer: Christine Barkhuizen le Roux (Suider
Kollege Uitgewers, 2003), Andries Bezuidenhout (Protea Boekhuis, 2007), Jak de
Priester (self, 2005), Willem Kühn (Human & Rousseau, 2005), Carina Stander
(Tafelberg, 2006), Johannes van Jerusalem (Protea Boekhuis, 2006) en Roux van
Zyl (Genugtig!, 2007).
In 2006 verskyn ’n samestelling van die werk van 12 digters onder die ouderdom
van 30 jaar by Genugtig! Uitgewers, ’n projek wat egter nie in 2007 herhaal is
nie. Dié uitgewer se onbekwame onderrok hang in die uitgewersnota uit: “Na vele
oorwegings is daar besluit om geen redigering aan te bring nie … [die tekste word
geplaas] … soos dit uit verskillende jong skrywers se penne gevloei het ...”
(Genugtig!, 2006).29 Hierdie bundel (en ander bundels deur dié uitgewery) gaan
boonop ook mank aan versorging.
Oor die “boekuitgawe” van Karapaks 5 (saamgestel deur Charl-Pierre Naudé) se
My ousie is ’n blom: Eie stembuigings ontstaan heelwat vrae. Naudé neem die
verse op van sewe gevestigde digters,30 nege skrywers uit die Nuwe stemmereeks31 (van wie agt uit Nuwe stemme 3), beide die samestellers van Nuwe
stemme 3 (vergelyk Odendaal 2006b), en ses “onbekende” digters.32 Waarom
sou hierdie bundel so kort op die hakke van Nuwe stemme verskyn – boonop met
die herhaling van Krog se verse wat in Verweerskrif verskyn het? En hoe beland
Naudé se vertalings van Schaffer se verse skielik in ’n bundel “eiestemmige
Afrikaanse verse”? (Kyk in dié verband na Odendaal 2006b.)

6. Die kwessie van volhoubaarheid
In ’n artikel in ’n onlangse By vra Hambidge (2007e) kritiese vrae oor die
volhoubaarheid van digtalent. Visagie (2007:76) sê tereg dat die tweede
digbundel gewoonlik ’n “groter uitdaging [is] omdat dit ’n aanduiding gee of hy
sal kan voldoen aan die hoë verwagtinge wat deur sy aanvanklike sukses verwek
is” – maar moet daar so lank gewag word vir tweede en verdere bundels?
In 2004–2007 verskyn ’n hele klomp bundels van digters wat vrae oor
volhoubaarheid laat ontstaan. Die langverwagte derde (selfgepubliseerde) bundel
van Jan de Bruyn verskyn 17 jaar ná die tweede; tussen I.L. de Villiers33 se vyfde
en sesde bundel verloop 27 jaar; Jeanne Goosen34 neem 22 jaar om haar derde
bundel die lig te laat sien; Mari Grobler35 se tweede bundel verskyn 14 jaar ná
haar debuutbundel; Melanie Grobler36 neem 13 jaar om haar tweede bundel te
laat verskyn, en Hendrik Januarie37 18 jaar; Chris Lombard38 se derde digbundel

110
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(1) – Augustus 2008
verskyn tien jaar ná die tweede; daar verloop 37 jaar tussen die publikasie van
George Louw39 se derde en vierde bundels, en tien jaar tussen Dolf van Niekerk40
se tweede en derde bundels; dit neem Rudolph Willemse41 23 jaar om weer te
publiseer ná sy “onindrukwekkende” debuutbundel (Odendaal 2005b:6),
Kweekskool, en Anton Goosen 26 jaar ná die verskyning van sy liriekboek,
Liedjieboer, lirieke met ghitaarakkoorde (Tafelberg, 1981), om weer te publiseer
– dié keer Hitte vannie teerpad (Protea Boekhuis, 2007), met ou gunstelinge,
maar sonder die akkoorde. Binne ’n redelik kort tydperk verskyn daar egter vyf
debutante se tweede werke: Christine Barkhuizen le Roux (Suider Kollege
Uitgewers, 2000; LAPA, 2006), Zandra Bezuidenhout (Suider Kollege Uitgewers,
2000; Protea Boekhuis, 2006), Marius Crous (Protea Boekhuis, 2003 en 2006),
Gilbert Gibson (Tafelberg, 2005 en 2007) en Kobus Lombard (Protea Boekhuis,
2001 en 2005).

7. Bloemlesings, versamelbundels, geleentheidsbundels en
vertalings
Stassen beskou bloemlesings as ’n goedkoop wyse om poësie te publiseer; ’n
konserwatiewe manier om risiko’s te omseil (Adendorff 2003). Hoewel Barnard
daarop wys dat versamelbundels as oplossing vir die tekort aan
publiseringsmoontlikhede kan dien (Adendorff 2003), verskyn daar uit ’n totaal
van 33 publikasies in die betrokke tydperk by NB vyf versamelbundels of keure
en twee bloemlesings: Nuwe stemme 3 (Tafelberg, 2005), en vir die
skoleboekmark, Woordreise (Nasou Via Afrika, 2004). Uit die 179 bundels wat in
hierdie tyd verskyn, is 28 bloemlesings. By Protea Boekhuis verskyn vier
bloemlesings, waarvan drie geleentheidsbundels vir Versindaba is, en drie
versamelbundels.
Dit is egter onder die selfpublikasies en by randuitgewers dat versamelbundels
oorheers – en nie altyd met onbekende samestellers nie. Daar verskyn ’n hele
aantal titels by Bent, en een elk by Publiself, Genugtig!, Rapid Access Media
(onder redakteurskap van Louis Esterhuizen en Peter Snyders), Praag (onder
redakteurskap van Johann Lodewyk Marais)42 en Snail Press (onder
redakteurskap van Charl-Pierre Naudé).
Instansies en/of organisasies speel ook ’n groot rol in dié publikasies, maar laat
twyfel oor die volhoubaarheid daarvan. Die Woordgilde, wat elke jaar sedert 1987
bloemlesings uitgee, publiseer jaarliks twee antologieë met werke van hul lede
(volumes 61–68 verskyn in hierdie tydperk); die Breedevallei Dichters publiseer
slegs in 2004 ’n versameling van hul lede se werk; en die Genootskap vir die
Handhawing van Afrikaans (GHA) en die Poetry Institute of Africa43 dra elk twee
bundels tot die statistiek by.
Die versamelde werke van Elisabeth Eybers verskyn in 2004 by Human &
Rousseau, asook dié van Ingrid Jonker (oorspronklik in 1975 uitgegee en in 1983,
1994 en 2006 herdruk), Sheila Cussons (Tafelberg, 2006), Eugène Marais (Protea
Boekhuis, 2005) en Breyten Breytenbach se versamelde tronkgedigte (Human &
Rousseau, 2005).
Op die lysie geleentheidsbundels is daar die drie Versindaba-bundels (2005–
2007) en bundels wat saam met digters se verjaardae verskyn: Phil du Plessis se
Woordweer (Protea Boekhuis, 2004) by geleentheid van die digter se 60ste
verjaardag; Valreep/Stirrup-cup by geleentheid van Eybers se 90ste verjaardag
(Human & Rousseau, 2005); die herdruk (met ’n beperkte oplaag van 200) van
Saad uit die septer (Protea Boekhuis, 2005) by geleentheid van Daniel Hugo se
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50ste verjaardag; en Om te onthou (Protea Boekhuis, 2006) by geleentheid van
Barend Toerien se 80ste verjaardag.
Nie minder nie as nege vertaalde werke verskyn in hierdie tydperk, waarvan vyf
in parallelteks-formaat: Die elektries gelaaide hand, ’n keur uit die werk van
Gerrit Komrij, vertaal deur Daniel Hugo (Protea Boekhuis, 2006); Bandelose
gedigte, ’n keur uit die werk van Luuk Gruwez, vertaal deur H.P. van Coller
(Praag, 2007); Duino-elegieë deur Rainer Maria Rilke, vertaal deur H.J. Pieterse
(Protea Boekhuis, 2007); Valreep/Stirrup-cup, met 15 “Afrikaanse gedigte en 15
Engelse weergawes daarvan, of ’n mens kan ook sê Engelse gedigte met
Afrikaanse weergawes” (Cloete 2005:17); en Swerfsange: Liedere van die
Basotho-mynwerkers. Nog ’n vertaalde bloemlesing is M.M. Walters se
“oorsettings” van Japannese gedigte in Afrikaans via die brugtaal Engels, Aki Nu
Kure (Protea Boekhuis, 2006).
’n Keur uit Wilma Stockenström se verse word deur Johann de Lange vertaal en
verskyn as The wisdom of water (Human & Rousseau, 2007). Beide Antjie Krog
en Charl-Pierre Naudé verwerk, omdig en herskryf self aan hul onderskeie
Engelse vertalings, Body bereft (Umuzi, 2006) en Against the Light (Protea
Boekhuis, 2007).

8. Tydskrifte
Het ons al vergeet watter belangrike rol die sogenaamde “little magazines” en
ander tydskrifte in die ontwikkeling en sigbaarmaking van jong en/of onervare
digters gespeel het? Gilbert Gibson het byvoorbeeld – soos talle duidelik vergeet
het – eintlik sy stem in Standpunte en Tydskrif vir Letterkunde laat hoor, en nie
in Nuwe stemme 2, soos beweer word. nie (Coetzee 2006). Naudé (2004:11)
meen tereg: “[d]aar is miskien ’n ‘halfwegstasie’ tussen die gevestigde
uitgewerye en selfpubliseerders nodig om aspirante van hulp te wees.” Ook
Johann Lodewyk Marais wys op die tekort aan publiseringsgeleenthede wanneer
hy sê dat hierdie geleenthede ook “tydskrifte waarvan ons tans heeltemal te min
het – of wat heeltemal te min benut word”, insluit (Prins 2006:3).
Volgens Adendorff (2003) is die enigste akademiese tydskrif wat kreatiewe
skryfkuns plaas, Tydskrif vir Letterkunde. Wat akademiese tydskrifte betref, word
daar tans publiseringsgeleenthede in Literator, Tydskrif vir Geesteswetenskappe
en Ensovoort gebied. Die maandblad Die Vrye Afrikaan, onder redakteurskap van
die filosoof/skrywer Johan Rossouw, publiseer ook by geleentheid gedigte.44 Die
tydskrif Spilpunt lewer in Mei 2004 tot November 2005 ses uitgawes en staan
heelwat ruimte aan kreatiewe werk, en veral poësie, af.
Ons Klyntji is ’n ongereelde, maar min of meer tweejaarlikse publikasie wat eers
onder redakteurskap van Koos Kombuis gestaan het, maar tans deur Toast
Coetzer en Erns Grundling bedryf word. Hoewel hierdie tydskrif alles van
musiekresensies tot bisarre e-pos-boodskappe dek, tref ons hierin weer die name
aan van digters met wie daar ook in bloemlesings, tydskrifte, aanlynjoernale en
webwerwe kennis gemaak is.45
Ander Afrikaanse tydskrifte wat spesifiek op boeke en/of letterkunde konsentreer,
en veral aan selfpublikasies die nodige blootstelling gee (en wat deesdae ook met
die bemarking en verspreiding van hierdie publikasies behulpsaam is), is:
Kakkerlak, ’n tydskrif wat kwartaalliks verskyn en tans ’n sirkulasiesyfer van 15
000 het (dit staan egter geen noemenswaardige plek af aan dié wat
publiseringsgeleenthede soek nie), en Insig, wat herleef het onder die nuwe
baadjie Boeke-Insig, met Irna van Zyl as redakteur.
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Na my mening is die nismark van tydskrifte wat publiseringsgeleenthede bied,
vervang deur webwerwe waar digters hul werk makliker kan voorlê en vinniger
terugvoer kan ontvang.

9. Gedigte op die internet – PoësieNet vs. www.woes.co.za
Met die publisering van gedigte op die internet is daar ál meer gereeld vrae oor
die kwaliteit van die werk en wat daaromtrent gedoen word. Die gewildste
webwerf vir die publisering van gedigte is die literêr betrokke en kwaliteitgedrewe
LitNet. Dié internetjoernaal bestaan sedert Januarie 1999 en word tans as ’n
gesamentlike onderneming deur Ligitprops 3042 BK en 24.com bedryf, met
Etienne van Heerden as stigterredakteur. Onder die “redaksie” tel tans 447
bydraers, sewe kernmedewerkers en 27 medewerkers (LitNet 2006), en die hele
webwerf bedien gemiddeld 40 000 individue per maand (Bruwer 2007). Sedert
die ontstaan van LitNet het die werk van honderde gepubliseerde en
ongepubliseerde digters (let op die onderskeid wat hulle tref) hier verskyn. Die
digters se werk word deur ’n PoësieNet-redakteur aan kwaliteitsbeheer
onderwerp. Digters kan ’n maksimum van vyf gedigte aan die redakteur voorlê,
maar kry geen terugvoer as die tekste nie vir publikasie aanvaar word nie.
LitNet bied egter die jaarlikse Sanlam|LitNet-aanlynskryfskole aan, wat om die
beurt prosa- en poësiewerke inneem. “’n Kortverhaal of gedig elk van vyf
skrywers of digters word op die internet geplaas, waarna die inwonende skrywers
kommentaar op elkeen van die verhale lewer … Lesers kan die skryf- en
skaafproses, en ook die keurders se kommentaar, enduit op SkryfNet volg”
(LitNet 2007).46
’n Voorbeeld van die sogenaamde “ongereguleerde” webwerwe is dié van die
entrepreneur Willem Gous. Die webwerf www.woes.co.za, wat al twee keer met ’n
Pendoring-toekenning bekroon is, “is ’n eenstop Afrikaanse portaal vir skeppers in
Afrikaans asook alle Afrikaanse organisasies”. Die leuse? “Kreatiewe platform vir
Afrikaans”. Hierdie webwerf (met oor die 250 000 individuele bladsye!) bedien
tans meer as 40 000 individue wat deur middel van ’n registrasieproses toegang
tot inligting en verskillende dienste bekom. In die argief van die gedigteblad lê
meer as 13 800 gedigte – wat met ongeveer 50 gedigte per dag aangroei! Hierdie
webwerf bedien ook 1 550 “skrywers” deur die publisering van hul ongekeurde
(en laegehalte-) tekste – maar met ’n paar bonusse: ’n skakel na waar die leser
terugvoer op individuele tekste kan gee, sowel as ’n “vriendskapskakel” deur
middel waarvan die skrywers as “aanlynvriende” met mekaar kan kommunikeer.
Dié skakel laat ’n skrywer se aanlynvriende weet wanneer daar nuwe werk van
hom of haar op die webwerf verskyn het.
Volgens Gous (2007) is een van Woes se gewildste skrywers Petronella de Beer.
Sy is verantwoordelik vir 60 gedigte en 491 terugvoerstukke, en het ’n
astronomiese 28 695 (!) besoekers en 102 aanlynvriende wat haar werk volg
(Gous 2007). Miskien daarom dat Hans Pienaar (2005:4) vra: “Hoekom … moet
mens aangaan oor die uitgee van digbundels as daar ’n halfmiljoen gedigte op die
internet is?”

10. E-boeke
Hoewel groot verwagtinge gekoester is oor produkontwikkeling op die gebied van
elektroniese boeke en e-bundels, verskyn net twee van hierdie bundels – beide
onder die vaandel van Ian Raper se Forum Press. Klikspringer: 30 digters47 is ’n
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multimedia-bloemlesing met die werk van 30 digters wat ook ’n klankbaan met
enkele voorlesings bevat. Dit is die eerste keer in die geskiedenis van die
Afrikaanse poësie dat ’n bloemlesing “primêr op kompakskyf verskyn” (Viljoen
2006a:15). Maar, soos die meeste produkte wat by randuitgewers verskyn, is
hierdie projek nie volmaak nie. In Klikspringer: 30 digters ontbreek ’n
inhoudsopgawe, op plekke is die klankgehalte swak, en volgens Viljoen
(2006a:15) “benut die skyf nie die moontlikhede van die digitale medium ten
volle nie”. ’n Tweede volume word vir 2008 in die vooruitsig gestel.
Twee van Lieb Sauermann se bundels verskyn in 2005 by Forum-Pers – een in eboek-formaat en een in boekformaat.

11. Toonsettings, musiek en bladmusiek
Ook op die gebied van kommersiële toonsettings vaar die poësie nie so goed as
wat Adendorff in haar opname in 2003 voorspel het nie. Die vier gewildste en/of
bekendste produkte is sekerlik Chris Chameleon48 se Ingrid Jonker-toonsettings,
Herman van den Berg se vertolking van Brel in Afrikaans49 (beide word onder die
etiket van Select Music bemark), Riku Lätti se toonsetting en vertolking van die
werk van die Hertzogpryswenner H.J. Pieterse se verse uit Die burg van Hertog
Bloubaard (Tafelberg, 2000), en Wynand Strydom se toonsettings van 12 Francis
Grobler-gedigte uit die bundel Pyltjies in die sand (Griffel Media, 2007).
Gert Vlok Nel geniet baie aftrek in Nederland met sy vertonings van Beaufort-Wes
se beautifulste woorde – in so ’n mate dat sy debuutbundel weer ná 14 jaar
herdruk word met die oog op internasionale verspreiding.
Op die gebied van klassieke musiek is daar Ferdie Greyling en Linette van der
Merwe se toonsettings van Eugène Marais, N.P. van Wyk Louw en Ingrid Jonker
se werk wat op die CD Droomuur verskyn; Hendrik Hofmeyr se Sinfonia Africana
en Choral music, wat toonsettings van die werk van Boerneef, N.P. van Wyk
Louw, Eugène N. Marais, D.J. Opperman, C.M. van den Heever, Elisabeth Eybers
en Wilhelm Knobel bevat; Dirk de Klerk se toonsettings van enkele verse van
W.E.G. Louw, Eugène N. Marais, Boerneef, I.D. du Plessis, Elisabeth Eybers en
C.Louis Leipoldt vir die uitvoering Vlugge ewigheid; Paul Loeb van Zuilenburg se
toonsettings van ses gedigte van R.K. Belcher en Frans Claerhout; en M.
Veenemans s’n van enkele verse van Van Bruggen, Leipoldt, A.D. Keet en A.G.
Visser.
Net twee CD’s met voorlesings verskyn. Die eerste is Kabous Verwoed se
voorlesing Beenkamers en gange, wat ná vele onsuksesvolle pogings by
musiekmaatskappye sowel as uitgewerye self gefinansier en uitgegee word. Op
hierdie CD lees hy sy eie gedigte voor teen agtergrondmusiek van onder andere
Henry Steel, Schalk van der Merwe, Jonathan Martin, Piet Botha en
Lukraakkitaar. Verwoerd sowel as Breyten Breytenbach se CD’s Mondmusiek en
Lady One kan ook by RhythmRecords se RhythOnline Music Store as enkele snitte
gekoop word. In 2007 bring Nasou Via Afrika ’n CD met die voorlesings van
enkele gedigte in die bundel Versreise (2007) uit. Hierdie CD, sowel as die
oorspronklike publikasie, is hoofsaaklik op die skolemark gerig.

12. DVD’s en visuele werke
Afrikaanse-poësie-rekordhouer Hans du Plessis se bundel Hier neffens my word
reeds in 2003 deur Wicomb getoonset en landswyd opgevoer. In 2004 verskyn
daar ’n DVD-weergawe van een van hierdie opvoerings. Eugène Terre’Blanche
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betree die veld van die digkuns met ’n reusebegrotingproduksie deur die
filmmaatskappy 11.3% Motion Pictures. Hierdie DVD het verskyn ná sy
paroolvoorwaardes verstryk het en hy weer as openbare figuur optree.
LitNet se Vonkverse is ’n unieke multimedia-poësieprojek. “Vonkverse wil ons
plaaslike digkuns vir almal toeganklik maak. Dit behels ’n oudiovisuele vertoning
op ’n groot skerm van die poësie van verskeie digters wat hul werk voorlees,
gekombineer met klank, musiek en grafiese animasie” (LitNet s.j.). Die
Afrikaanse digters wat hieraan deelneem, is Peter Snyders met “Tighten your
belt”, Antjie Krog met “Tafelberg-rondeau in vier dele”, en Jasper van Zyl met
“Op die boggelrûe van hul mak kamele”. Hoewel die oorspronklike vervaardiging
vir die 2006-KKNK was, sou hierdie inisiatief opgevolg word met ander digters.
Die laaste digter verskyn egter op 2 Augustus 2006 – en daarna niemand weer
nie.
Op die visuele front is daar die uitstallings van Willem Boshoff se immergewilde
Kykafrikaans (Harrie’s Pancakes, 2005 en Standard Bank Gallery, 2007); die
gekombineerde foto-en-poësie-uitstallings van Hans Pienaar: Moeg gedroom
(KKNK, 2002 en 2003; Woordfees, 2005) en Uithoeke (KKNK, 2007). Die
konkretepoësie-uitstalling Winkel van wanklanke deur die Pretoriase digter
Hennie Meyer word in 2005 by Aardklop in die Snowflake uitgestal en in Junie
2008 in Pretoria as ’n solo-uitstalling, Spot, aangebied.

13. Kinder- en jeugverse
In die lig van die meningsverskille daaroor of kinder- en jeugliteratuur as
literatuur geag kan word (vergelyk Van Coller 2005 met Morkel 2007), vind ek
my genoodsaak om na die poësiepublikasies te verwys wat van aspatatte die
volgende geslag poësielesers gaan maak.
’n Goeie aantal digbundels wat op die kinder- en jeugliteratuurmark gemik is,
verskyn in die betrokke tydperk (vergelyk De Wet 2005). ’n Vinnige soektog bring
aan die lig dat nie minder nie as 15 boeke in hierdie tydperk gepubliseer, herdruk
en vertaal is.50 Van Antjie Krog verskyn – weer eens in Afrikaans én Engels –
Fynbosfeetjies by Umuzi (2007), met illustrasies deur Fiona Moodie.
Herdrukke van Freda Linde se Eenders en anders (Tafelberg, 1999; in 2005
herdruk), Jasper: My eerste rympiewoordeboek deur Susanna du Preez (Fantasi,
2002; in 2006 herdruk) en Opperman se gewilde Kleuterverse (Tafelberg, 1957;
1971; 1981 en 2000; in 2006 herdruk) verskyn weer. Riana Scheepers versamel
tans aan ’n nuwe versameling rympies vir kleuters – publikasie word vir 2008 in
die vooruitsig gestel.
Wat vertalings betref, lyk dit of net Human & Rousseau uit die internasionale
mark put met titels soos Die blommefeetjies (2005, deur Daniel Hugo vertaal),
Die wolf wat outjie geskree het (2004), Moeder Gans se rympies en stories
(2007) deur Philip de Vos vertaal en berym, soos ook Hik! Hik! Hik! (2004) en
Tyd is om (2004).
Op eie bodem, aan die ontwikkel van eie talent, staan LAPA se gewilde
kinderboekuitgewer Miemie du Plessis. Sy publiseer die veelbekroonde en geliefde
kinder- en jeugboekskrywer Jaco Jacobs se Danie Dreyer se Dinosouruseiers en
ander alfabetpret (2007), sowel as sy rympieboek, Wurms met tamatiesous en
ander lawwe rympies (2005). Ook Marius Titus lewer ’n rympieboek – Steggies:
versies vir voorlees en selflees (Juta, 2004), waarskynlik vir die voorgeskrewe
mark.
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Die immergewilde genre van stories op rym word verken in My sussie se tande
deur Leon de Villiers (LAPA, 2004), Formule Drie! Twee! Een! deur Franci Greyling
(Human & Rousseau, 2007) en Riana Scheepers se Die avonture van Wilde
Willemientjie (Human & Rousseau, 2006), wat ook in 2006 as ’n
kinderteaterproduksie by onder meer die Volksblad-kunstefees opgevoer word, en
in 2007 opgevolg word met ’n tweede produksie in die reeks, Wilde Willemientjie,
’n walvis, ’n seerower en die maan.

14. Woordkuns: Woordfees, Versindaba en kunstefeeste
Adendorff (2006:1) skryf die toename in sogenaamde "performance poetry" –
“poësie as orale vorm” – toe aan die sukses van Versindaba in 2005–2007,
Woordfees, en die toonsettings van gedigte. Verder wys sy ook op die gewildheid
van Bekgevegte by onder meer kunstefeeste, wat egter ongelukkig ná 2004 begin
taan het.
Francois Weideman skryf hierdie taning, sowel as die tekort aan ’n nuwe "little
magazine"-kultuur, deels toe aan die “meer toeganklike internetsituasie … Maar
die feit is dat dit net soveel makliker is om elektronies te share op die legio
poetry groepe, blaaie en blogs daar buite” (Weideman 2007). In ’n gesprek met
Weideman (2007) erken hy egter dat hy, en ander jong digters, waarskynlik uit
die “poetry scene” uit is omdat hy “’n regte job gekry het … en niemand meer
droom om van poetry te leef nie”.
Hoewel die woordkunsproduksies op kunstefeeste nie vol sale trek nie, is daar
steeds ’n wye verskeidenheid woordkunsproduksies op Suid-Afrikaanse
kunstefeeste
beskikbaar.
Benewens
die
boekbekendstellings,
gespreksgeleenthede, voorlesings en sanger/digter-optredes op die feeste se
boekprogramme, spog die feeste deesdae ook met ’n groot aantal
teaterproduksies wat op Afrikaanse poësie betrekking het.

15. Literêre pryse vir die tydperk 2004-2007
Breyten Breytenbach ontvang in 2005 die toekenning vir Lewenslange Bydrae tot
Afrikaans van die Departement van Kuns en Kultuur, en word in 2007 benoem vir
die Nobelprys vir Letterkunde, wat uiteindelik aan Doris Lessing toegeken word.
In 2005 word Petra Müller se bundel Die aandag van jou oë en in 2008 Breyten
Breytenbach se Die windvanger met die Hertzogprys vir poësie bekroon.
Hoewel die Ingrid Jonker-prys min in geldwaarde beteken (R2 000), is dit steeds
’n prestige-toekenning (Adendorff 2003). Soos Hambidge (2007e:13) dit stel, lê
die eer van dié prys in die feit dat dit “’n prys [is] van digters vir ’n digter”. In
2005 ontvang Ilse van Staden hierdie prys vir Watervlerk (Tafelberg, 2003),
waarna haar opvolger ’n “grand slam” (soos Hambidge dit noem) van bekronings
inpalm: Danie Marais, die sterkste digter in Nuwe stemme 3 (Visagie, 2005),
word in 2007 met die Ingrid Jonker-, Eugène Marais- en UJ-prys vir sy
debuutbundel In die buitenste ruimte bekroon. Een van sy voorgangers wat die
Eugène Marais-prys ontvang het, is Melanie Grobler, vir haar omstrede bundel
Waterbreker51 (Tafelberg, 2005).
Die UJ-debuutprys, wat aan enige debuutwerk toegeken word, word twee keer vir
digbundels toegeken: in 2004 (destyds die RAU-prys vir ’n debuutwerk genoem)
aan Marius Crous vir Brief uit die kolonies (Protea Boekhuis, 2003), en in 2007
aan Danie Marais.
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Die toekenning van die M-Net-prys, wat in 2005 aangepas is om al 11 amptelike
tale en alle literêre genres te erken, het geblyk van korte duur te wees vir “alle”
genres. Vir 2007 is dié prys aangepas om net romans, maar steeds in al 11 tale,
te bekroon. Charl-Pierre Naudé loop in 2005 weg met die M-Net-prys in die
kategorie Afrikaanse Poësie vir In die geheim van die dag (Protea Boekhuis,
2004), en I.L. de Villiers in 2006 met Johannesburg tot Jerusalem (Tafelberg,
2005).
H.J. Pieterse word in 2008 met die Nedbank-Akademieprys vir vertaalde werk
bekroon vir die vertaling van Rainer Maria Rilke se Duino-Elegieë.
In 2005 word twee nuwe pryse deur Nicol Stassen van Protea Boekhuis saam met
Versindaba in die lewe geroep. Die Protea Poësieprys (R5 000) word in 2005 aan
Charl-Pierre Naudé toegeken vir In die geheim van die dag (Protea Boekhuis,
2004), in 2006 aan Gilbert Gibson vir sy debuutbundel Boomplaats (Tafelberg,
2005), en in 2007 aan Antjie Krog vir haar Verweerskrif (Umuzi, 2006). Die
Akker-toekenning vir ’n lewenslange bydrae tot die Afrikaanse poësie word in
2005 aan Ronnie Belcher toegeken, en in 2006 aan George Weideman. Die prys is
nie in 2007 toegeken nie, en sal in die toekoms net al om die tweede jaar
toegeken word.

16. Gevolgtrekking
Hoewel daar ’n paar jaar gelede heelwat kommer uitgespreek is oor die stand van
die Afrikaanse poësie, spesifiek met verwysing na die aantal publikasies wat
verskyn (Adendorff 2003 en 2006; Odendaal, 2006d; Visagie, 2007), wil dit
voorkom of die situasie sedertdien aanmerklik verbeter het. As ’n mens na ander
vorme van publikasies (soos selfpublikasies en dié deur randuitgewers), klank- en
musiekopnames, toonsettings, DVD’s, kunstefeeste en tydskrifte (“gevestig” en
alternatief) kyk, kry jy ’n beter geheelbeeld van die werklike stand van sake. Met
meer as 180 digbundels wat in 2004–2007 verskyn het, webwerwe waarop onder
meer die poësie beoefen word, en ook ’n oplewing in en bewusmaking van dié
genre, lyk die pad van Afrikaanse poësie besonder rooskleurig. As dit verder met
genres soos Engelse poësie, kortverhaalbundels en dramatekste vergelyk word, is
dit duidelik dat die Afrikaanse digkuns nie meer aan die spreekwoordelike
agterspeen suig nie. Die digter, resensent en kritikus Joan Hambidge (2004:60)
stel dit só: “Dit gaan nie sleg met ons digkuns nie. Daar verskyn wel minder
bundels, maar tog is die koor van stemme interessant, opwindend, hier en daar
vals, maar ook suiwer en vól belofte.” Drie jaar later sê Visagie (2007:76): “Dit
kan nie sleg gaan met ’n taal as sy digters so bedrywig is nie.”
As ’n mens begin boekhou van die poësie, leer jy ook ’n paar waardevolle lesse,
waarvan die eerste sekerlik is dat dit belangriker is om na die kwaliteit van
digbundels te kyk as na die aantal wat verskyn. Vir ’n letterkunde waar tot 13
jaar gelede – in ’n vorige politieke bedeling – Afrikaanse boekaankope ’n verpligte
minimum van 50 persent van alle aankope moes uitmaak (Barnard 2005:87),
gaan dit nou besonder goed. As ’n mens daarby in ag neem dat minder as vyf
persent van alle mense in Suid-Afrika boeke koop – wat ’n skamele 0,007 persent
van huishoudelike uitgawes verteenwoordig (Gray s.j.) – lyk die situasie selfs
beter.
Luister jy na die wêreldwye gemor oor boeke, verkope, literêre pryse, populêre
kultuur, leeskultuur, die krimpende lesersmark en die vervlakking van die mens,
staan jy skielik dankbaar teenoor die skrywers van 7de Laan wat ’n boekwinkel
deel van hul sepie maak; uitgewers wat aanhou publiseer; digters wat nie
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ontmoedig word deur al minder publiseringsgeleenthede nie, maar self inspring
en hul digbundels publiseer; musici wat steeds terugval op klassieke tekste vir
toonsettings; en buitelandse filmmakers, die internet en lesers wat tot die poësie
bydra. Want eers wanneer ons daarsonder is, kan ons kla dat dit sleg gaan met
die Afrikaanse poësie.
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Eindnotas
1

In antwoord op Lina Spies. “Daar is meer as een soort feminisme”. Die Burger,
22 Julie 2006, p. 2.

2

Kyk in dié verband na die werk van Hugo (1996), Odendaal (2001), Ohlhoff
(1999) en Van Vuuren (1999), asook literatuurgeskiedenisse van Van Coller
(samesteller van Perspektief en Profiel 1–3, 1998−2006) en Kannemeyer (1978;
1983; 1984; 1988; 1990; 1998 en 2005).

3

Ek beskou gevestigde uitgewers as dié wat in enigeen van die 12 kategorieë by
die Publishing Association of South Africa (PASA) geregistreer is. Gevestigde
uitgewers word gebruik eerder as die uitgediende term hoofstroomuitgewers, wat
in 3.4 bespreek word.

4

Uitgewers wat nie lede van PASA is nie. Al die uitgewers wat publikasies die lig
laat sien waarvan die bibliografiese inligting ’n pleknaam en “uitgewer” aandui, tel
hieronder. Outeurs wat “self” hulle bundels onder ’n “uitgewersnaam” of dié van
’n instansie publiseer, val in hierdie kategorie, hoewel hulle streng gesproke
selfuitgewers is.

5

Bundels wat pertinent aandui dat die skrywer self as die uitgewer opgetree het,
óf bundels waarin geen uitgewer vermeld word nie.

6

Krog geniet heelwat aandag buite die poësiesfeer. Sy publiseer van haar essays
saam met David Goldblatt se foto’s in die heruitgawe van Some Afrikaners
revisited (Umuzi, 2007), wat oorspronklik onder die titel Some Afrikaners
photographed (1975) deur Sandhurst gepubliseer is. Haar politieke teks, A
Change of Tongue (Random House, 2003), word as ’n Ander tongval (Tafelberg,
2005) in Afrikaans uitgegee en die Gordon Institute of Business Science verfilm
die dokumentêr An evening withAntjie Krog, 6 July 2004.

7

Nasionale Boekhandel (Human & Rousseau, Kwela, Tafelberg en Van Schaik);
Protea Boekhuis; Kagiso Education; Juta Gariep (’n drukkersnaam van Juta);
Gamsberg Macmillan (’n drukkersnaam van die MSA-groep); LAPA en Umuzi (’n
drukkersnaam van Random House).

8

Volgens Barnard (2005:91) is die syfers soos volg: 59% uit Brittanje, 11% uit
die VSA, 2% uit Australië en 1% van elders.

9

As ATKV-lede se gesinne ook in berekening gebring word, is daar sprake van
ongeveer 200 000 lede (Volschenk, 2007).

10

Ook Frans van Rensburg se Die Tsotsi-evangelie (LAPA, 2006) behaal groot
sukses, en kry ook aftrek as teaterproduksie by die KKNK in 2006, waar dit in
samewerking met die Departement Korrektiewe Dienste opgevoer is.

11

’n PASA-geregistreerde uitgewer.

12

Venter (2006) kategoriseer Praag as ’n alternatiewe onafhanklike uitgewery.
Myns insiens is daar in Praag se katalogus steeds meer literêre as politieke tekste
gelys en staan dit soos die reeds genoemde uitgewers onder die bestuur van ’n
individu.
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13

Kyk in dié verband die resensies van Hambidge (2007b), Naudé (2004),
Odendaal (2004a; 2005a; 2005b; 2006a en 2007) en Olivier (2005a; 2005b en
2007d).

14

Boeke soos dié van Chris Lombard (Malan, 2005; Hambidge, 2005b), Kobus
Lombard (Gibson, 2006c) en Mari Grobler (Hambidge, 2005c) word pertinent in
resensies genoem.

15

Hierdie digter debuteer met Smeulvuur (Van Schaik, 1981) onder die
skuilnaam Hewitt Visser, en volg dit op met Sonvis (Van Schaik, 1988) onder die
naam Bonaventure Hinwood − ’n naam waaronder hy ook Soenoffer (Van Schaik,
1991), Serafyn (Bent, 2004) en Afskynsels (Bent, 2007) publiseer.
16

Van der Merwe debuteer met Geboorte is nodig in 1968, waarna die bundel
Witsig by Human & Rousseau (2000), Breuk-dele (2004) en Icarus (2007) by
Bent Uitgewers verskyn.
17

Dié bekende avant-garde-digter en medesamesteller van SA in Poetry / SA in
Poësie (1988) gee self sy vier bundels, waarvan drie by Human & Rousseau en
een by Perskor verskyn het, as sy versamelde werke onder die titel Gedigte
(1976–1996) uit.

18

Hy het as skrywer bekendheid verwerf vir sy stories oor die Kalahari, en het
self sy debuutbundel, Stemme in die Kalahari (2004), gepubliseer.

19

Knobel debuteer met die bundel Bloedsteen (Human & Rousseau, 1966),
waarna Mure van mos (Human & Rousseau, 1970) verskyn. Sy nagelate gedigte
− ook die titel van die betrokke bundel − word twee jaar ná sy dood in 1976 deur
Perskor uitgegee. In 2006 verskyn daar by die uitgewersnaam Bel Monte ’n
bundel gedigte, Twee siklusse, wat deur sy broer, Deon Knobel, byeengebring is.
Die komponis Hendrik Hofmeyer toonset en verwerk enkele van die gedigte tot
die liederesiklus En skielik is dit aand, wat in 2005 tydens Versindaba op
Stellenbosch uitgevoer is.
20

Hy debuteer met Vuurtent in die sneeu (Human & Rousseau, 1984), waarna Te
bruin vir groen (Human & Rousseau, 1987) en Witvuurlig (Chiron, 2004) verskyn.
21

Hoewel nie een van hierdie studies daarop aanspraak maak dat dit volledig is
nie, kan gelet word op die aansienlike verskille in die digbundelpublikasiesyfers
wat deur die volgende drie navorsers verskaf is:

Rudy
Venter*
Bernard
Odendaal**

2000
33

2001
32

2002
34

2003
20

2004
39

2005
27

2006
−

2007
−

24

27

34

11

−

−

−

−

Leti
−
−
−
−
54
41
57
29
Kleyn***
*Venter (2005). **Odendaal (2006d). ***Kleyn (2007) – vergelyk Aanhangsel A.
22

Roset van Christene Barkhuizen le Roux (2006); F. van Rensburg se Tsotsievangelie (met enkele gedigte en verwerkings) (2006); Musiek en lirieke van
Lucas Maree (2006); en Johan Steyn se tweede bundel, Geboorte is ’n ongerief
(2007).
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23

Wilma Stockenström se jongste bundel, Die stomme aarde: ’n keur (Human &
Rousseau, 2007) en Antjie Krog se verwerkings van die /Xam-gedigte (Kwela,
2004) en haar bundel Verweerskrif verskyn tegelykertyd in Afrikaans en Engels,
terwyl Charl-Pierre Naudé se eie verwerking van die bundel In die geheim van die
dag (Protea Boekhuis, 2004) in 2007 by dieselfde uitgewer as Against the light
verskyn.
24

Hierdie bloemlesing het by Nasou Via Afrika verskyn.

25

Hierdie vertaling het by Van Schaik Uitgewers verskyn.

26

M.M. Walters (2006) se vertaling van Japannese gedigte; Daniel Hugo (2006)
se vertaling van Gerrit Komrij se verse; en H.J. Pieterse (2007) se vertaling van
Rilke.

27

Adendorff (2003) dui Bos as ’n Afrikaanse debutant aan. Albei Bos se bundels is
Afrikaanse vertalings van sy Belgiese bundels. Bos debuteer in 1998 in België met
sy liedtekste, Meer dan papa.

28

Die totale aantal digters is 57, maar Vernie Plaatjies is in beide die 1999- en
die 2005-volume opgeneem.

29

In hierdie bundel verskyn die werk van Toast Coetzer, Vicky Davis, Marelize
Leyden, Theo Kemp, Kobus Kotze, Karen Kuhn, Annalie Mans, Willem Mulder,
Milla Pritchard, Clive E. Smith, Adolph van Coller en Kabous Verwoed. Slegs een
van hierdie digters, Toast Coetzer, het deel gevorm van Nuwe stemme.

30

Breyten Breytenbach, Marius Crous, Louis Esterhuizen, Mari Grobler, Marlise
Joubert, Antjie Krog en Marlene van Niekerk.

31

Cornel Judels, Ronelda S. Kamfer, Liesel Kruger, Danie Marais, Loftus Marais,
Hans Pienaar (uit Nuwe stemme 2), Gerhard Rasch en Jasper van Zyl.
32

Chris Brunette (wat ook sy debuut maak in LitNet se Vonk-projek), Corné
Coetzee, Leti Kleyn, Alex Rondganger, Yabadaka Shamah en Riedwaan Solomons.

33

De Villiers debuteer in 1972 met Leitourgos (Tafelberg; herdruk in 1980).
Daarna verskyn Manna oor die duine: Gebede (Tafelberg, 1974), Gelykenisse en
ander verse (Tafelberg, 1975), Leviet en vreemdeling (Tafelberg, 1978) en
Johannesburg tot Jerusalem (Tafelberg, 2005).
34

Goosen debuteer met ’n Uil vlieg weg (Tafelberg, 1971; herdruk in 1988),
waarna Orrelpunte (Perskor, 1975) en Elders aan diens (Genugtig!, 2007)
verskyn.

35

Mari Grobler debuteer in 1990 met Wat sigbaar is in amber (Tafelberg); daarna
verskyn Eggo’s in bewolkte water (Protea Boekhuis, 2004).

36

Melanie Grobler debuteer in 1991 met Tye en swye in die lewe van Hester H.
(Tafelberg), waarna Die waterbreker (Tafelberg, 2005) verskyn.

37

Januarie debuteer in 1989 met Pro rata (Perskor), waarna Nagjakkals (Kwela,
2007) die lig sien.
38

Lombard debuteer in 1991 met Tussen die malgasse op die kaai (Human &
Rousseau), waarna Millennium (Human & Rousseau, 1994) en Driemaster (Protea
Boekhuis, 2004) verskyn.
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39

Louw debuteer in 1959 met Die trekpad (Culemborg). Daarna verskyn
Koggelstok (Human & Rousseau, 1963), Opstand verby (Human & Rousseau,
1969) en Kraai (Human & Rousseau, 2006).

40

Van Niekerk debuteer in 1975 met Karoosange (Tafelberg), waarna Dubbelster
(Tafelberg, 1996) en Nag op ’n kaal plein (Human & Rousseau, 2006) die lig sien.

41

Willemse debuteer in 1982 met Kweekskool (Perskor), waarna hy in 2005 sy
tweede bundel, Middelman, self publiseer.
42

Marais neem die verse van 50 digters op, van wie 22 reeds gepubliseerde
digters is. Ses digters uit Nuwe stemme tree weer hier na vore: Karen de Wet,
Neels Jackson, Angie Kleijn, Danie Marais, Bernard Odendaal en Johannes Prins.

43

Hierdie instituut blyk die produktiefste van almal te wees. Hoewel hulle
hoofsaaklik op die Engelse mark konsentreer, publiseer hulle ook Afrikaanse
versamelings.

44

Verse van Breyten Breytenbach, Heilna du Plooy, N.P. van Wyk Louw, CharlPierre Naudé, Pablo Neruda (deur Hennie September uit Spaans vertaal) en
Yabadaka Shamah verskyn hierin.

45

Andries Bezuidenhout (Maart, 2005 en 2006), Toast Coetzer (Maart, 2005),
Clinton V. du Plessis (Maart, 2005), Leti Kleyn (Maart, 2005), Jac Kritzinger
(Maart, 2006), Danie Marais (Maart, 2006), Loftus Marais (Maart, 2006), Adolph
van Coller (Maart, 2006) Johan van Wyk (Maart, 2006), Kabous Verwoed (Maart,
2005). Ook die werk van bekende prosaskrywers word hier aangetref − o.m.
Kleinboer, Emile Joubert en Jaco Botha.
46

Nie een die digters wat deelgeneem het aan dié skryfskool het sedert die
ontstaan daarvan gedebuteer nie. Johannes Prins debuteer wel met 11 verse in
2001 in Nuwe stemme 2, en Illona Edwards, Cornel Judels, Ronel Scheffer en
Jasper van Zyl in 2005 in Nuwe stemme 3.
47

Reeds gepubliseerde digters wat ook werk tot die hierdie projek bygedra het, is
René Bohnen, Louise Boshoff, Peter Louw en Rosa Smit. Digters van wie daar
vroeër in hierdie artikel melding gemaak word en wat ook op hierdie CD verskyn,
is Jan de Bruyn, Leti Kleyn, Hennie Meyer en Cornelius van der Merwe.
48

Hy het ’n Erepenning vir Ligte Afrikaanse Musiek van die Akademie vir
Wetenskap en Kuns hiervoor ontvang.
49

Die vertaling is deur Bernard Odendaal en Naomi Morgan behartig.

50

Skoolboekuitgewers se publikasies van voorgeskrewe werke is nie nagevors
nie.
51

Ná die aantygings van plagiaat weens die sterk ooreenkomste met die tekste
van Anne Carson en Anne Michaels gee Grobler die prys vrywillig aan die
Akademie vir Wetenskap en Kuns terug, en die uitgewer staak die boek se
verspreiding. In dieselfde jaar verskyn daar egter twee van haar verse in die
Versindaba-bundel.
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1

1.  Bos, S. Gebroke sinne

10

1. # Dönges, S. In die tyd
van uile
2. Du Plessis, P.
Woordweer: gedigte uit
die twintigste eeu
3. Esterhuizen, L. Liefland
4. Grobler, M. Eggo’s in
bewolkte water
5.  Hambidge, J. Die
buigsaamheid van
verdriet: ’n honderd of
wat gedigte
6.
Hugo, D. (samest.)
Land van sonlig en van
sterre: ’n bundel gedigte
oor Namibië
7. Lombard, C. Driemaster
8. Marais, J.L. Plaaslike
kennis: gedigte
9. Naudé, C.P. In die
geheim van die dag
10. Walters, M.M. Satan ter
sprake

2.

0

6

Esterhuizen, L.
(samest.). Versindaba
2005
12. [ ] Goosen, A. hitte
vannie teerpad: songs
van die liedjieboer
13. Hambidge, J. En skielik
is dit aand
14. Lombard, K. Tussen
wysvinger en duim
15.  Marais, E.M. Die
volledige versamelde
gedigte
16.  Van der Merwe, D.
(pseud. Daniel Hugo).
Saad uit die septer

11.

2005

2

3.  Bos, S. JA!
4. # De Jager, P. Ouhout

8

17. Bezuidenhout, Z.
Aardling
18. Crous, M. Aan ’n
beentjie sit en kluif
19.
Joubert, M.
(samest.). Versindaba
2006
20.  Komrij, G. Die
elektries gelaaide hand
[vertaal uit die
Nederlands deur Daniel
Hugo]
21.  Toerien, B. Om te
onthou: Versamelbundel
ter viering van die digter
se 85ste jaar
22. #Van Jerusalem, J.
Eros ontbind
23.  Walters, M.M. Aki no
kure: herfsskemering
[vertaal uit die
Japannees]
24. Weideman, G.
Verskombuis: ’n
kookboek met gedigte

2006

7

25. #Bezuidenhout, A.
Retoer
26.
Joubert, M.
(samest.). Versindaba
2007
27. Joubert, M. Passies
en passasies
28. Esterhuizen, L.
Sloper
29. Laurie, T. Sonskyf
30.  Rilke, R. Duinoelegieë (vertaal uit die
Duits deur H.J.
Pieterse)
31. Vos, C. Die afdruk van
ons hande

2007

 − versameling of keur; ♫ − toonsetting; ; − voorlesing; [♪] − liedtekste of lirieke;  − bladmusiek;  − herdruk;  − vertaling; # −
debutant;
− bloemlesing; ! − dvd;  − e-digbundel; [*] polemieke
Hierdie lys is saamgestel uit biblioteekkatalogusse van universiteite, NALN, National Library of South Africa, LitNet, Forum Pers, Huis vir
Afrikaanse poësie, Woordgilde, Kakkerlak, webtuistes van uitgewers, SA Media-databasis, privaat korrespondensie, privaat versameling,
Exclusive Books, Fascination Books.

Suikerbos
(Drukkersmerk
van Protea
Boekhuis)

Protea
Boekhuis

2004

’n Ander bestekopname van die Afrikaanse poësie, 2004−2007: Bylae A

3

31

Bylae A
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Kwela

1.

Tafelberg

1

1.  [*] Krog, A.
(samest.). Die sterre sê
"tsau". /Xam-gedigte
van Diä!kwain, Kweitenta-//ken, /A!kúnta,
/Han?kass’o en //Kabbo

0

1.  De Vos, P.
Mallemeuleman: ’n keur
uit Philip de Vos se
versies
2.  Eybers, E.
Versamelde gedigte
3.  Krog, A. Eerste
gedigte
4.  Krog, A. Lady Anne
5.  Rousseau, I. Die stil
middelpunt
6. Spies, L. Duskant die
einders
6

H&R

2.

0

5

1

3. Sôls, L. Die faraway
klanke vanne hadeda

7. Cussons, S.
Versamelde gedigte
8.  Jonker, I.
Versamelde werke van
Ingrid Jonker
9. # Marais, D. In die
buitenste ruimte
10.  Nel, Gert Vlok. Om
te lewe is onnatuurlik:
eenvoudige
spoorwegstories
11.  Olivier, F.
(samest.). Die mooiste
Afrikaanse
liefdesgedigte
12. # Stander, C. Die
vloedbos sal weer vlieg:
sewentig vry verse
6

2

4
2. Aucamp, H. Dryfhout:
40 verse
3. De Villiers, I.L.
Jerusalem tot
Johannesburg
4. #Gibson, G. Boomplaats
5. [*] Grobler, M. Die
waterbreker
6. #
Krog, A. en A.
Schaffer (samest.).
Nuwe stemme 3

11. Louw, G. Kraai
12. Van Niekerk, D. Nag
op ’n kaal plein

7.  Du Toit, A., D. Hugo,
P. Snyders, E. van
Heerden. Brekfis met
vier
8.  Breytenbach, B. Die
ongedanste dans:
gevangenisgedigte 1975–
1983
9. Eybers, E.
Valreep/Stirrup-cup
10. #Kühn, W. In die oog
van stilte

1

4. Januarie, H. Nagjakkals

3

13. Cloete, T.T. Heilige
nuuskierigheid
14. Gibson, G. Kaplyn
15. # Odendaal, B.
Onbedoelde land

2

13. Breytenbach, B. Die
windvanger
14.  Stockenströhm, W.
Die stomme aarde: ’n
keur

3

14

14
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PASA
geregistreerde
uitgewers

6. Zandberg, C. Die maan
bloei. [Gamsberg
Macmillan]

1

1. [♪] De Villiers, P.
Boerneef sing:
komposisies van
uitgesoekte verse: 10
siklusse [Litera]
2. De Vos, P. Limericke vir
die lekkerte [Kagiso
Education]
3.  Mokitimi, ’Makali
I.P. Swerfsange: liedere
van Basothomynwerkers [Van
Schaik]
4.
Vermaak, A.
(samest.). Woordreise
[Nasou Via Afrika]
5. # Wentzel, J.
Optelgoed [Gamsberg
Macmillan]

5

4

7. Barkhuizen le Roux,
C. Roset [Lapa]
8. [*] Krog, A.
Verweerskrif [Umuzi]
9. [♪] Maree, L. Musiek en
lirieke: verwerkings vir
kitaar en klavier [LAPA]
10. Van Rensburg, F.
Tsotsi-evangelie [LAPA]

1

11. Steyn, J. Geboorte is ’n
ongerief [LAPA]

11
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Toonsettings
en digitale
werk

6. ♫ Chameleon, C. Ek
herhaal jou (toonsettings
van Ingrid Jonker)
[Select music]
7.  De Klerk, D. Vlugge
ewigheid: ’n liedsiklus op
Afrikaanse gedigte (met
toonsettings van W.E.G.
Louw, E. Marais,
Boerneef, I.D. du Plessis,
E. Eybers, C. Louis
Leipoldt)
8.  Hofmeyr, H. En
skielik is dit aand: per
voce media e pianoforte
(5 gedigte van Wilhelm
Knobel) [Hendrik
Hofmeyr]
9. ♫ Hofmeyr, H. Choral
music. Selections (met
toonsettings van
Boerneef) [H. Hofmeyr]
10.  Hofmeyr, H. Drie
gedigte van Elizabeth
Eybers: per contralto o
mezzosoprano e
pianoforte [H. Hofmeyr]
11.  Loeb van
Zuilenburg, P.
Kelderliedekens: vir 6
mans-stemme (6 gedigte
van RK Belcher) [A−Z]
12. ! Terre' Blanche, E.
Inktrane [11.3% Motion
Pictures (Edms.) Bpk.,
DVD]
13. ♫ Veenemans, M.
Lentelied [toonsettings
van J.R.L. van Bruggen;
C. Louis Leipoldt; A.D.
Keet; A.G. Visser −
Cesar's Sound]
8

1.  Hofmeyr, H. Die
spokewals: per coro
maschile (TTTTBBBB) (2
gedigte van Boerneef)
[Hendrik Hofmeyr]
2.  Hofmeyr, H. Vier
gebede by jaargetye in
die Boland = Four
seasonal prayers, per
voce acuta e pianoforte,
(N.P. van Wyk Louw)
[Hendrik Hofmeyr]
3.  Hofmeyr, H. Die
dans van die rëen: per
coro misto (SSAATTBB)
(Eugène Marais)
[Hendrik Hofmeyr]
4. ♫ Hofmeyr, H. Sinfonia
Africana (met
toonsettings van E.
Marais, D.J. Opperman,
C.M. van den Heever)
[Cape Philharmonic
Orchestra]
5. ! Wicomb, R. Hie
neffens my −
Griekwapsalms en ander
tekste deur Hans du
Plessis [Trio Records]

5

2

14. ♫ Hofmeyr, H. Lieder
(toonsettings van E.
Eybers; N.P. van Wyk
Louw; Wilhelm Knobel)
[Hendrik Hofmeyr]
15.  Loeb van
Zuilenburg, P.
Kromdraai: klein
liedersiklus vir tenoor
en klavier op gedigte by
tekeninge van Frans
Martin Claerhout [A–Z]

6

16. ♫ Lätti, R. Die burg van
die Hertog Bloubaard
[toonsetting van die
gedigte van Henning J.
Pieterse, Radio-Lava]
17. ♫ Stander, C. & Le
Roux, F. vyftien
musiekverse [self]
18. ♫ Van der Merwe, L. en
F. Greyling. Droomuur
[Janus Musiek]
19. ♫ Van den Berg, H.
Herman van den Berg
sing Brel in Afrikaans
(vertaal deur Bernard
Odendaal en Naomi
Morgan) [Select music]
20. ; Versreise [Nasou Via
Afrika]
21. ; Verwoed, K.
Beenkamers en gange
[self]

21
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Ander

61 [Woordgilde]
62 [Woordgilde]
Biebelblom:
kompetisiebundel [Bent]
4.
Breedevallei dichters
Poëzie nacht van die
muse. Vol. II
[Breedevallei Dichters]
5.
Eeu 21
apporteerverse 2003:
kompetisiebundel [Bent]
6.
Flikkerligte / As die
wiel draai [Poetry
Institute of Africa]
7.
Naakte waarheid:
Versameling gedigte uit
die harte van Madeliefies
[Bent]
8. Absalom, M.
Koesnaatjie in my gatsak
[MAU]
9. Botha, Y. Ashoop vol
goggas [Highland
Panorama Nuus]
10. De Bruyn, J. Witvuurlig
[Chiron-Uitgewers]
11. Dreeckmeier, T. Op
pad [CcE Books]
12. [♪] Du Plessis, K.
Erfdeel [Sun Media]
13. Helberg, G. Fasette
[Publiself]
14. Hinwood, B. Serafyn
[Bent]
15. [♪] Strydom, A.
Kaalvoet: liedtekste
[Genugtig!]
16. Swart, T.E. Blou
Desember [Cloverville]
17. Van Aardt, L.
Lugborrels en lugleegtes
[Publiself]
18. Van der Merwe, C.
Breuk-dele [Bent]
19. Wels, L. en E.
Kleynhans Cochlea
[Bent]
20. Wels, L. Násomervlug

1.
2.
3.

63 [Woordgilde]
64 [Woordgilde]
As die wiel draai: ’n
bundel van gedigte deur
jong Suid-Afrikaners
tussen die ouderdom
13−18 jaar [Poetry
Institute of Africa]
24.
Stemme uit die
Suiderland: bloemlesing
vir poësieterapie [GHA
Uitgewers]
25. Bezuidenhout, G.
Dansmusiek [Content
Solutions]
26. De Nysschen, L. Lied
van die see [Lany
Uitgewers]
27. Jordaan, J. Volkse
verse [Publiself]
28. Morgam, A. Epulum
[Bent]
29. Pollea. Prys van die
lewe – prosaïese
digbundel. [GMA
Productions]
30.  Raper, I. (samest.).
Klikspringer: 30 digters
[Forum-Pers]
31.  Sauermann, L.
Donker Doem die nag
[Forum-pers]
32. Sauermann, L. Psalms
in ons tyd [Forum-pers]
33. Sauermann, L. Donker
Doem die nag [Forumpers]
34. Schoonraad, P. Kom
saam: gedigte [United
Church Ministry]
35. Schulze, R. Herskapene
[Publiself]
36.
Snyders, P. en L.
Esterhuizen (keurders).
Ek het ’n vis gesien: en
ander gedigte deur die
studente van die
Universiteit van

21.
22.
23.

65 [Woordgilde]
66 [Woordgilde]
Stemme uit die
Suiderland II: ons eie
bloemlesing [GHA
Uitgewers]
43.
Genugtig! 2006
[Genugtig! Uitgewers]
44. Asvat, F. Bra Frooks …
[Piquant]
45. Benade, A. Kontoere
van die lewe [Bent]
46. Engelbrecht, M. Speel
vir tyd [Forum-pers]
47.
Erasmus, H., P.
Oosthuizen, D.
Mahoney. Die drie
kleure van grys
[Publiself]
48. Hambidge, J. Dad
[Genugtig! Uitgewers]
49. Knobel, W. en skielik
is dit aand (Wilhelm
Knobel): per voce
media e pianoforte [Bel
Monte]
50. Knobel, W. Twee
siklusse − Wilhelm
Knobel: Die
ongewapende man op
70 [Bel Monte]
51. Liebenberg, H.
[iKreativ]
52.
Marais, J.L.
(samest.). Honderd
jaar later: ter viering
van die publikasie van
Eugène Marais se
“Winternag” op 23 Junie
1905 [Praag]
53.
Naudé, C.P.
(samest.). My ousie is ’n
blom: eie stembuigings
[Snailpress −
bloemlesing]
54. Prins, H. Oop- en
toeskryf : gedigte
[Tamarisk]

40.
41.
42.
61.
67 [Woordgilde]
62.
68 [Woordgilde]
63. Calitz, A. Vierkant rond
[Kreativ]
64. Coetzee, H.
Kronkelpaaie [Forumpers]
65. #Crouse, E. Gestaltes
van ’n digter in
konfigurasie [Genugtig!
Uitgewers]
66. De Jager, T. Sprokkel
[Woordgilde]
67. De Wet, R. Psalms van
Hansie Slim [BLIK
uitgewers]
68. Goosen, J. Elders aan
diens [Genugtig!]
69. Grobler. F. Pyltjies innie
sand [Griffel Media] & ♫
Strydom, W. Pyltjies
innie sand [toonsettings]
70.  Gruwez, L. Bandelose
gedigte 1977–1990
(vertaal uit die
Nederlands deur Van
Coller, H.P.) [Praag]
71. Hinwood, B. Afskynsels
[Bent]
72. Van der Westhuizen, J.
Sintels [2de bygewerkte
uitgawe, Forum-pers]
73. # Van Zyl, R. Nodelose
woorde [Genugtig!
Uitgewers]
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[Bent]

20

19

Stellenbosch [Rapid
Access Publications]
37.  Van Wyk, J. Gedigte
(1976–1996) [CSSALL]
38. Vlam. Uit die siel van ’n
vrou [Publiself]
39. Willemse, R.
middelman [Togauitgewers]

55. Prins, J. Altijd de
liefde = Altyd die liefde
[F.A. Brown]
56. Schoonraad, P. Op
pad: gedigte [United
Chrurch Ministry]
57. Schoonraad, P.
Opwaarts: gedigte
[United Church Ministry]
58. Van der Merwe, C.
Icarus. [Forum-pers]
59. Van der Westhuizen,
J. Sintels [Forum-pers]
60. Van Staden, P.
Rasterwerk [Scribamus
CC]
21
13

73
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Self

10

1. Boshoff, J.P. Skryfsels
[self]
2. Botha, P.R. Gedaantes
en dinge, of,
Pendelversies [self]
3. Brown, Floris A. Die
woudmaker [FAB]
4. Fourie, B. Orkaandans
[self]
5. Grootboom, A. Die
dans van die
skoenlapper [self]
6. Jordaan, H. Ligtoring
[self]
7. # Kotzé, W. Stemme
uit die Kalahari [self]
8. Stof. ’n Bondel splinters:
gedigte omnibus uit die
splintersreeks [self]
9. Stof. Psigoët [self]
10. Van Dyk, E. Die klank
van vlerke [self]

5

11. # De Priester, J.
Heuning in die mond
[self]
12. Engelbrecht, S. Te
veel, nooit te min [self]
13. Fire Griffen en Light
Raven. Vuur, skadu en
drome / Fire, shadow and
dreams [self]
14. Olivier, J.A.K. VuurpligFirensula [self]
15. Voight, T. Nuwe lewe
[self]

13

16. Alexander, J. King vs.
Mandela: ’n digbundel
[self]
17. Boshoff, J.P. Dag van
die bloeisel [self]
18. Boshoff, J.P. Klankdig
[self]
19. Boshoff, J.P. Skryfsels
2 [self]
20. Engelbrecht, S.
Noodlot [self]
21. Ferrus, D. Ons kom
vandaan [Diana Ferrus
Uitgewers]
22. Joubert, P.A. Kaapse
kleingeld [self]
23. Klein, A. Tot die
hoenders agteruit vlieg
[self]
24. Meyer, W. Waaruit ek
na vlerke reik [self]
25. Nortje, S. Diaskoop:
gedigte [self]
26. Prinsloo, K. Voetspore
deur my gedagtes
27. Stof. Stofnibus [self]
28. Van der Berg, B. M.
Die plesier parade [self]
en
Van den Berg,
M. Plesierparade (eie
toonsettings van
gedigte) [self]
5

29. Kamfer, L. Uurglas [self]
30. Kunzmann, M. Ode aan
die liefde [self]
31. Lategan, M. Van soeklig
tot spieëlbeeld: landelike
verse [self]
32. Meyer, H. winkel van
wanklanke [beperkte
oplaag van 20]
33. Nortjé, H. Die maan is ’n
witrug ratel [self]
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Beeldvorming in geleentheidsgedigte op
gedenkkeramiek oor die Nederlandse
koningshuis
Gerard de Kamper en Reneé Marais
Universiteit van Pretoria

Abstract
Representation in occasional verse on ceramics commemorating the
Dutch royal house
In various countries across the globe, both events and individuals are
commemorated by means of a variety of commemorative articles. In the
Netherlands, various ceramic articles have been specially crafted since 1574 to
commemorate the royal House of Orange. Some of these commemorative items
also contain text. Twelve poems have thus far been uncovered on various items
dating between 1674 and 1943. These were studied in order to determine what
image of the House of Orange and the Netherlands they convey. Three
assumptions were formulated: firstly, that the texts would reveal a positive
attitude towards the House of Orange; secondly, that they would reflect key
historical events accurately; and thirdly, that they would convey a Protestant
Christian religious conviction. These assumptions all proved to be true.

Opsomming
Beeldvorming in geleentheidsgedigte
Nederlandse koningshuis

op

gedenkkeramiek

oor

die

In verskeie lande regoor die wêreld word gebeurtenisse en individue by wyse van
verskillende soorte memorabilia gedenk. In Nederland is daar al in 1574 begin om
die koningshuis, die Huis van Oranje, met spesiaal vervaardigde
keramiekvoorwerpe te gedenk. Sommige van hierdie gedenkvoorwerpe bevat ook
teks. Twaalf gedigte is tot dusver gevind op verskillende items wat van 1674 tot
1943 dateer. Hulle is ontleed om vas te stel watter beeld van die Huis van Oranje
en Nederland hulle oordra. Drie aannames is geformuleer: die eerste is dat die
tekste ’n positiewe ingesteldheid jeens die Huis van Oranje sou openbaar; die
tweede is dat hulle belangrike historiese gebeurtenisse akkuraat sou oordra; en
die derde is dat hulle ’n Protestants-Christelike geloofsoortuiging sou weerspieël.
Al drie hierdie aannames het waar geblyk te wees.
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1. Motivering en probleemstelling
In verskeie lande en kulture bestaan daar ’n goedgevestigde tradisie om mense
te eer en belangrike gebeurtenisse te gedenk1 by wyse van boeke, gedigte,
liedere, skilderye, medaljes, borde, bekers, lepels, vingerhoede, ens. Hierdie
voorwerpe, of memorabilia, word dikwels deur privaat versamelaars en museums
bymekaargemaak, en volledige versamelings en skaars versamelstukke verkry
mettertyd groot finansiële waarde. Hierdie versamelings, en die items wat daarin
opgeneem is, is egter nie net finansieel waardevol nie; hulle is ook
kultuurhistories van belang. As kunsvorm of kulturele uitdrukkingswyse wat as
blywende “monument” van die geskiedenis moet dien, word gedenkkeramiek
(soos ander versamelings) vanuit verskillende vakgebiede en invalshoeke
bestudeer omdat hulle interessante en insiggewende inligting kan oplewer oor die
mense, die bestaanswyse en die politieke en kulturele ideologieë van die
samelewing waarbinne hulle geskep is.
Keramiekvoorwerpe wat die Nederlandse koningshuis gedenk, word reeds sedert
1574 gemaak, en is in talle versamelings in en buite Nederland opgeneem. Op
heelparty van hierdie voorwerpe (borde, bekers, vase, ens.) kom teks in die vorm
van ’n leuse, ’n spreuk of ’n gedig voor. Soms is die identiteit van die digter (of
die bronteks) bekend, maar in verreweg die meeste gevalle is die identiteit van
die outeur onbekend.
In hierdie ondersoek na gedigte wat op gedenkkeramiek oor die Nederlandse
koningshuis voorkom, val die klem nie op die literêre of estetiese meriete van die
teks nie – hierdie gedigte, waarin eindrym die mees opvallende verstegniese
kenmerk is, sal nie noodwendig as “goeie poësie”2 bestempel word nie. Die tekste
wat op die gedenkkeramiek verskyn, is hoofsaaklik interessant vanweë die
sosiohistoriese inligting wat hulle oordra. Veral die anonieme gedigte bied
interessante
navorsingsmateriaal,
onder
meer
omdat
hulle,
as
geleentheidsgedigte, die opvattings van Jan Alleman vanuit ’n historiese
perspektief verwoord: sentimente wat nie noodwendig in die amptelike
geskiedskrywing neerslag sou vind nie.3 Dié artikel wil dus hoofsaaklik lig werp op
hoe die kunstenaar en die gewone burger gevoel het oor die historiese gebeure
van hulle tyd en oor die koninklikes wat hulle regeer het; die verstegniese
eienskappe van die gedigte is bysaak.
Twaalf geleentheidsgedigte, afkomstig uit die regeringstyd van drie verskillende
Nederlandse vorste, sal teen die agtergrond van die Nederlandse geskiedenis
bespreek word.4 Hierdie navorsing val binne die kader van die interdissiplinêre
vakgebied kultuurstudie (kyk byvoorbeeld Meijer 1996:85 e.v.), en kan as ’n
beeldvormings- en (in mindere mate) representasie-ondersoek (kyk byvoorbeeld
Jensen 2005) bestempel word. Laasgenoemde benaderings ondersoek die
verhouding tussen teks en konteks, en geskied meestal aan die hand van ou
tekste.
Hierdie
navorsing
oor
geleentheidsgedigte
op
Nederlandse
gedenkkeramiek berus, soos Meijer Drees en ander se navorsing oor die beeld
van Nederland in die sewentiende eeu (Meijer Drees 1997; Meijer Drees en
Stronks 2002; en De Kruif, Meijer Drees en Salman 2006) hoofsaaklik op tekste
wat nie tot die literêre kanon behoort nie. Daar moet ten slotte gewys word op
die feit dat die geleentheidsgedigte wat hier ondersoek word, nie beeldgedigte is
nie, want ofskoon hulle op kuns-artefakte verskyn, is hulle nie “geïnspireerd op
een werk uit de plastische kunst” nie (Van Gorp 1986:45).
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2. Terminologie
In kunsteoretiese sin dien die term keramiek as versamelnaam vir aardewerk,
steenwerk en porselein.
Aardewerk is, volgens Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal
(Den Boon en Geeraerts 2005), verskillende soorte voorwerpe, soos vate, skottels
en bekers, wat gevorm is uit grond (hetsy leem, ’n kleiagtige grond met meer as
20 persent sand, of – meestal – klei, dit is grond wat hoofsaaklik uit afsettings
van aluminiumsilikaat gemeng met plantaardige en dierlike stowwe bestaan) en
dan by ’n lae temperatuur gebak (“laag gevuur” is); met of sonder glasuur (’n
glasagtige, glinsterende laag wat bo-oor die klei aangebring is). ’n Kenmerk van
aardewerk is dat dit (selfs indien geglasuur) altyd poreus is, dit wil sê
vloeistowwe absorbeer.
Steenwerk is keramiekvoorwerpe wat by ’n hoër temperatuur as aardewerk gebak
is. Steenwerk is nie poreus nie. Dié vorm van keramiek is van ’n beter kwaliteit
as aardewerk, maar meer bekostigbaar as porselein.
Porselein is fyn, wit, halfdeurskynende aardewerk wat gemaak is van klei wat
gemeng is met allerlei bymiddels, waarvan kaolien (ook bekend as
“porseleinaarde”) die belangrikste toevoeging is. Porselein word by ’n baie hoë
temperatuur (1 200–1 400 grade Celsius) gebak, en het meestal ’n ongekleurde,
sterk glimmende glasuur.
Britse roomware is keramiek wat in die bakproses, en nie danksy glasuur nie, ’n
kenmerkende wit kleur aanneem. Dit Britte kon hierdie keramiek reeds in die
laaste deel van die agtiende eeu maak, toe die Nederlanders nog slegs
gryskleurige keramiek met wit glasuur kon maak (kyk die afdeling oor stadhouer
prins Willem V).
Gedenkkeramiek is keramiekvoorwerpe wat gemaak is om ’n persoon of
gebeurtenis te gedenk. Nederlandse gedenkkeramiek is om twee redes uniek. In
die eerste plek word dit reeds oor ’n baie lang tydperk gemaak: die oudste stuk
Nederlandse gedenkkeramiek wat opgespoor kon word, is ’n Siegburger-snelle, of
-beker, wat uit 1574 dateer en die wapen van prins Willem I dra (Lunsingh
Scheurleer 1994:14). Die tweede unieke faktor is dat daar ’n groot
verskeidenheid gedenkstukke bestaan wat in wisselende hoeveelhede vervaardig
is. So is daar byvoorbeeld tussen 1898, toe koningin Wilhelmina die troon bestyg
het, en 1948, toe sy ten gunste van haar dogter Juliana geabdikeer het, meer as
1 100 verskillende stukke gedenkkeramiek gemaak. De Porceleyne Fles, ’n
maatskappy in Delft, het in die dekade 1923–33 nie minder nie as 22 800 stukke
geproduseer (Van Erkel 2006:1–8). Die Nederlanders sit hierdie tradisie van
gedenkaardewerk ter viering of herdenking van geboortes, troues, troonopvolging
en oorloë tot vandag toe voort. Die Nederlandse gedenkkeramiek bied dus ’n
oorsigtelike beeld van belangrike gebeurtenisse in die Nederlandse geskiedenis
van die afgelope 434 jaar.

3. Die geskiedenis van die Nederlandse koningshuis
Die Nederlandse koningshuis – die Huis van Oranje-Nassau – se geskiedenis strek
900 jaar terug na die Huis van Nassau, wat in 1100 n.C. tot stand gekom het. Die
band tussen die Huis van Nassau en Nederland ontstaan 300 jaar later, toe Graaf
Engelbrecht I van Nassau in 1403 met Johanna van Polane, dogter van die heer
van Breda, in die huwelik tree (Het Koninklijk Huis: Oranje en Nassau 2008). Die
Nassaus van Breda verkry hoë funksies in diens van die Boergondiese en
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Habsburgse hertoë, wat groot dele van die Nederlande as landhere bestuur. Graaf
Hendrik III van Nassau (1483–1538)5 trou met die Boergondiese edelvrou Claudia
van Chalon, en hulle seun René erf die soewereine prinsdom Oranje van sy oom
Philibert van Chalon.
Toe René in 1544 op 26-jarige ouderdom kinderloos sterf, laat hy sy besittings
aan sy elfjarige Duitse neef Willem van Nassau (1533–84) na. Keiser Karel V keur
hierdie erflating goed, maar stel die voorwaarde dat Willem sy opvoeding aan die
keiserlike hof in Brussel moet voltooi én dat hy Katoliek grootgemaak moet word.
Willem se Lutherse ouers, graaf Willem van Nassau en Juliana van Stolberg, stem
hiertoe in. Naas René se besittings erf Willem ook die titel Prins van Oranje6 en
word, as prins Willem I, stamvader van die Huis van Oranje-Nassau. Sy bynaam
was Willem de Zwijger; hy was optimisties en welsprekend, en is “de Zwijger,
naar hedendaagse betekenis meer huichelaar, genoemd vanwege zijn onduidelijk
verhulde standpunten, hij bleek over diplomatieke gaven te beschikken” (Japikse
1937:65; kyk ook Willem van Oranje: Jeugd (1533–1555), 2008).
Die Huis van Oranje-Nassau begin dus eers onder prins Willem I ’n polities
belangrike rol speel. Willem I het ’n uitstekende verhouding met keiser Karel V
gehad, maar ofskoon Karel V se opvolger, sy seun Filips II van Spanje, prins
Willem I tot stadhouer7 van Holland, Zeeland en Utrecht benoem, versleg
betrekkinge tussen hulle, onder andere omdat Willem I nie die vervolging van die
Protestante steun nie. In 1568, twee jaar ná die “beeldenstorm”, waarin
opstandige Protestante die afbeeldings en simbole in die Rooms-Katolieke kerke
vernietig het, verklaar prins Willem I die provinsies Holland, Zeeland en Utrecht
onafhanklik van Spanje, en gee só die eerste tree na die totstandkoming van ’n
volwaardige Nederlandse koningshuis. Dié onafhanklikheidsverklaring lui ook die
Tagtigjarige Oorlog teen Spanje (ook bekend as Die Opstand) in. In 1572 kom die
Unie van Utrecht tot stand, in die lewe geroep deur Willem I se broer graaf Jan de
Oude. Drie van Willem se vier broers sou in hierdie oorlog op die slagveld
omkom, en Willem self sou in 1584 in Delft deur ’n sluipskutter in diens van
Spanje vermoor word. Die Tagtigjarige Oorlog sou eers in 1648 tot ’n einde kom,
toe die Nederlandse Republiek sy onafhanklikheid by die Vrede van Münster
(Westfalen) verkry het.
Ofskoon prins Willem I die eerste tree tot die totstandkoming van die
Nederlandse koningshuis gegee het en die koningslyn van hom afstam, was hy
(soos sy titel aandui) nie ’n koning nie, maar ’n stadhouer, dit wil sê iemand wat
in die plek van ’n vors ’n deel van daardie vors se ryk bestuur. In Nederland sou
die koningskap eers in 1813, met die bewind van koning Willem I, begin. Voor
1568 het die reg op die grondgebied aan die Katolieke koning Filips II van Spanje
behoort. Van 1568 tot 1806 was Nederland ’n republiek en het die verskillende
Nederlandse provinsies onder die bestuur en beheer van verskillende stadhouers
(afstammelinge van die Huis van Oranje-Nassau, wat prinse genoem is) gestaan.
Van 1806 tot 1813 het Nederland as die Koninkryk Holland bekend gestaan, met
koning Lodewyk Napoleon, die broer van die Franse keiser, as heerser. In 1813
het Nederland ’n konstitusionele monargie geword, en van toe af is die titel
koning of koningin gebruik om na die regerende vors te verwys.
Die chronologie van stadhouers en konings in die Huis van Oranje-Nassau kan
skematies soos volg voorgestel word:
Regeerder

Regeringstyd Leeftyd

1

Prins Willem I (Willem de Zwijger)

1572–1584

1533–
1584

2

Prins Filips Willem het in naam geregeer, maar in die praktyk 1584–1618

1554–
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het sy broer, prins Maurits, as regeerder opgetree. 8

1618

3

Prins Maurits

1618–1625

1567–
1625

4

Prins Frederik Hendrik (halfbroer van Maurits)

1625–1647

1584–
1647

5

Prins Willem II

1647–1650

1626–
1650

Eerste stadhouerlose tydperk (behalwe in Friesland)

1650–1672

Prins Willem III (ook koning van Engeland, Skotland en
Ierland; sterf kinderloos)

1672–1702

Tweede stadhouerlose tydperk (behalwe in Friesland)

1702–1747

9
Erfstadhouer en prins Willem IV (eerste stadhouer oor alle
provinsies van die Republiek)

1747–1751

Willem V erf die amp van stadhouer, maar was drie jaar oud
toe sy vader, prins Willem IV, oorlede is. Terwyl hy
minderjarig is, tree sy moeder, Anna van Hannover, en na
haar dood (in 1759) die hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel
(tot 1766), as regente op.

1751–1766

Erfstadhouer en prins Willem V (ná die Franse inval in 1795
wyk Willem V na Engeland uit en bring sy laaste vyf
lewensjare in ballingskap in Duitsland deur)

1766–1795

Twintig jaar lank is daar weens die Napoleontiese
heerskappy nie ’n stadhouer in Nederland nie.

1795–1815

Koning Willem I (eerste koning van die Koninkrijk der
Nederlanden)

1815–1840

1772–
1843

10 Koning Willem II

1840–1849

1792–
1849

11 Koning Willem III

1849–1890

1817–
1890

6

7

8

9

1650–
1702

1711–
1751

1748–
1806

Regentes koningin Emma (vrou van koning Willem III en
moeder van die toe nog minderjarige koningin Wilhelmina)

1890–1898

12 Koningin Wilhelmina (abdikeer ten gunste van haar dogter
Juliana)

1898–1948

1880–
1962

13 Koningin Juliana (abdikeer ten gunste van haar dogter
Beatrix)

1948–1980

1909–
2004

14 Koningin Beatrix

1980–

1938–

4. Beeldvorming op grond van die gedigte
Soos reeds aangedui is, word die enigste twaalf gedigte wat tot dusver (na die
navorsers se beste wete) op gedenkkeramiek oor die Nederlandse koningshuis
en/of koninklikes gevind is, vervolgens bespreek om vas te stel watter feite en
opvattings daaruit afgelei kan word. Drie gedigte het betrekking op prins Willem
III en die periode toe hy stadhouer was, vyf gedigte handel oor prins Willem V en
sy stadhouerskap, en twee gedigte handel oor koningin Wilhelmina en haar
regeringstyd. Die laaste twee gedigte het onderskeidelik betrekking op twee van
koningin Wilhelmina se kleindogters, Irene en Margriet, susters van die huidige
Nederlandse vors, koningin Beatrix.
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Daar is reeds genoem dat die gedigte wat op gedenkkeramiek voorkom,
geleentheidsgedigte is. Sover bekend, is geeneen van die stukke wat vervolgens
bespreek gaan word, in opdrag van die stadhouer óf die koningshuis gemaak nie.
Die identiteit van tien van die twaalf tekste se outeurs is onbekend, sodat
aangeneem kan word dat die siening wat uit die teks spreek, dié van die digter
“als persoon of als lid van een gemeenschap” is (Van Gorp 1986:158). Op grond
hiervan kan die volgende veronderstel word: 10
1. Aangesien die tekste op gedenkkeramiek voorkom, sal hulle die Huis van
Oranje en die stadhouer/koninklike wat gehuldig word, in ’n positiewe lig
stel.
2. Daar sal ’n sterk verband gelê word tussen historiese gebeurtenisse en die
stadhouer/koninklike wat aan bewind was toe daardie gebeurtenisse
plaasgevind het. Die gedigte sal hoofsaaklik na roemryke historiese
gebeurtenisse verwys. Die verwysings na historiese feite wat in die tekste
voorkom, sal akkuraat blyk te wees wanneer dit teen historiese bronne
geverifieer word.
3. Die gedigte sal ’n godsdienstige, pro-Protestantse inslag vertoon.
4.1 Gedigte
regeringstyd

oor

stadhouer

prins

Willem

III (1650–1702) en sy

Die oudste keramiekvoorwerp wat die Nederlandse koningshuis gedenk, is in
1574 gemaak. Honderd jaar later, in 1674, het ’n gedig vir die eerste keer
voorgekom op ’n keramiekvoorwerp wat die koningshuis gedenk: ’n kannetjie met
prins Willem III van Oranje-Nassau se wapen en portret op die voorkant en 'n
gedig op die agterkant. Die gedig, wat ook op twee ander stukke aangebring is
(Lunsingh Scheurleer 1994: 46), lui soos volg:

3

6

9

12

Louwijs die trockt velt
Hij wist hoet was gestelt
Met witte en met groote
wenst louwijs tot haer
heer
Oranie gans ter neer
Men seit hij most gaen
koote
Danck sij den opperheer
Oranie herstelt weer,
na geen Louwijs begeere
nogh wit of groots
geslaght
die haddent niet gedaght
Lof sij den heer der
heere.

Figuur 111

Sonder kennis van die Nederlandse geskiedenis sal hierdie op die oog af
eenvoudige twaalfreëlige gedig grotendeels onverklaarbaar bly. Sodra die leser
egter besef dat dit betrekking het op die gebeure van 1672, wat in Nederland as
“die rampjaar” bekendstaan, word dit moontlik om die vier persone na wie die
gedig verwys, te herken:
r. 1, 4, 9:

Louwijs

verwys na

Lodewyk XIV
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r. 3, 10:

witte

verwys na

die broers Johan en Cornelis de Witt

r. 3, 10:

groote

verwys na

Pieter de Groot

r. 5, 8:

Oranie

verwys na

die Huis van Oranje, verteenwoordig
deur stadhouer prins Willem III

Kennis van die geskiedenis maak dit moontlik om “witte” en “groote”, wat in die
gedig met kleinletters geskryf is, as vanne (en nie as soortname of adjektiewe
nie) te herken. Laat ons dus vervolgens in meer besonderhede op die geskiedenis
van hierdie tyd ingaan.
Prins Willem II se onverwagse dood in 1650 lui die eerste stadhouerlose era in,
wat tot 1672 sou duur. Agt dae na Willem II se dood skenk sy vrou, die Engelse
Princess Royal12 Mary Henrietta Stuart, die lewe aan hulle seun, Willem III. In
Januarie 1651 besluit die State-Generaal tydens ’n spesiale vergadering (die sg.
Groot Vergadering) om nie ’n opvolger vir prins Willem II aan te wys nie; in plaas
daarvan word Johan de Witt in 1653 as raadpensionaris13 aangestel. In 1654, aan
die einde van die Eerste Anglo–Nederlandse Oorlog, word daar ingevolge die Akte
van Seklusie van 4 Mei 1654 (wat herroep is in 1660, die jaar toe Willem III se
moeder oorlede is), besluit dat Willem III nooit stadhouer sou word nie; en in
1667 bepaal die Ewige Edik dat die stadhouer en die kaptein-generaal
(opperbevelvoerder van die leër) van die Republiek nooit een en dieselfde
persoon mag wees nie.
Al is die Tagtigjarige Oorlog teen Spanje in 1648, twee jaar voor Willem III se
geboorte, uiteindelik beëindig, was daar nie van durende vrede sprake nie,
aangesien ’n magstryd tussen die Katolieke Frankryk en die Katoliekgesinde
Engelse koning Charles I enersyds, en die Protestantsgesinde Nederland
andersyds ontstaan het. Die Eerste Anglo–Nederlandse oorlog is in 1654 beëindig.
In 1660 het Lodewyk XIV van Frankryk roeringe begin veroorsaak met sy
imperialistiese beleid. Raadpensionaris De Witt kon nie daarin slaag om op goeie
voet met die Franse koning te bly nie. Drie jaar ná die Tweede Anglo–
Nederlandse Oorlog (1665–7) sluit Frankryk in 1670 in die geheim ’n verdrag met
Engeland om die Republiek van die Verenigde Nederlande aan te val. Dit gee
aanleiding tot die rampjaar van 1672: Engeland, Frankryk, Münster en Keulen
(almal Katoliekgesind) beleër Nederland op land én val hom op see aan.
Willem III word in Februarie 1672 tot kaptein-generaal benoem; en ná ’n
volksoproer waarin die Oranjegesindes die mag oorgeneem het, word die amp
van stadhouer in Julie opnuut ingestel en word Willem III in dié amp aangestel.
Die Oranjegesindes beskuldig Johan de Witt daarvan dat hy kop in een mus met
die Franse sou wees, en sy broer Cornelis dat hy ’n sluipmoordaanval op
Willem III sou beplan. Op 20 Augustus 1672 word dié broers deur ’n groep
oproeriges gegryp en letterlik geslag. Pieter de Groot, van 1669 tot 1672 die
Nederlandse gesant aan die hof van Lodewyk XIV in Frankryk, word as gevolg
van sy gesantskap daarvan verdink dat hy met die Franse sou saamgesweer het
om Nederland binne te val, maar hierdie vermoede blyk onwaar te wees, en in
1676 word De Groot van enige misdade vrygespreek.
Uit bostaande historiese gegewens is dit duidelik dat die gedig wat hier bo
aangehaal is, die verloop en uitslag van die rampjaar beskryf. Die spelling en
skryfwyse, en die arbitrêre gebruik van hoof- en kleinletters en leestekens, maak
dit egter moeilik om die gedig eenduidig te interpreteer, ofskoon die digter
waarskynlik nie bedoel het dat die gedig meerduidig moes wees nie. Dit is
duidelik dat die spreker in die gedig hom met die Huis van Oranje (met prins
Willem III as verteenwoordiger) vereenselwig, en dat strofe 1 vanuit die Franse
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perspektief, en strofe 2 vanuit die perspektief van die Huis van Oranje (en die
Oranjegesinde spreker), geskryf is.
Reël 1 stel die feit dat Lodewyk XIV met sy leërmag teen Nederland te velde trek.
Dit doen hy, volgens die spreker, met die vermeende hulp van die twee De Wittbroers en De Groot (r. 2–3). Ofskoon die eerste drie versreëls van strofe 1 ’n
betekeniseenheid vorm, moet reël 3 sintakties as die eerste deel van die
volgende betekeniseenheid (r. 3–5) gelees word: Lodewyk wens, saam met die
De Witts en De Groot, dat Oranje tot ’n val moet kom. Die spreker se suggestie
dat die De Witt-broers en De Groot dislojaal teenoor die Huis van Oranje (prins
Willem III) is, is vir albei lesings geldig. Die verwysing na “haer heer” in reël 5
lewer egter interpretasieprobleme op. As “heer” as ’n foutiewe spelling van “heir”
(leër) gelees word, kan gesê word dat Lodewyk wens dat sy leër Nederland
(“Oranie”) moet oorwin (“terneerslagen”, d.w.s. onderwerp). In hierdie lesing
lewer die woord “haer” (r. 4) egter probleme op. Die “haer” word waarskynlik as
voornaamwoord in die derdepersoon-meervoudsvorm (hun/hulle) gebruik, dit wil
sê “haer” verwys terug na die De Witt-broers, De Groot en koning Lodewyk XIV.
Dit lei tot die interpretasie dat genoemde persone tot God (“haer [H]eer”) bid
(“wenst”) dat Hy hulle in staat sal stel om die oorwinning oor Nederland te
behaal. Dié interpretasie word ondersteun deur die feit dat die bondgenote wat
teen Nederland opgetrek het (Engeland, Frankryk, Münster en Keulen) almal
Katoliek was, en die Huis van Oranje Protestants.
Die betekenis van reël 6 is eweneens nie duidelik nie: Waarna verwys “most gaen
koote”? Selfs die Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT) gee nie uitsluitsel
nie, maar dit lyk sterk op ’n verwensing. Ten spyte van die onvolledigheid (of
meerduidigheid) van die interpretasie van hierdie strofe is dit egter duidelik dat
die strofe in die geheel die historiese feit belig dat Frankryk Nederland aan hom
wou onderwerp.
Strofe 2 is ’n lofprysing wat met ’n danksegging aan die “opperheer” begin. Die
waarskynlike interpretasie is dat “opperheer” na God verwys. Verskeie redes kan
hiervoor aangevoer word: eerstens is die gebrek aan hoofletters in die woorde
“opperheer” (r. 7) en “heer” (r. 12) nie betekenisonderskeidend nie, aangesien
die eiename in reëls 3, 4 en 10 ook met kleinletters geskryf is – ’n argument wat
reeds ’n rol gespeel het in die interpretasie van “heer” in reël 4 as ’n verwysing
na God; tweedens kom die bewoording van die slotreël, “Lof sij den heer der
heere” inhoudelik en metries ooreen met die slotreël van Lied 184 in die huidige
Afrikaanse Liedboek van die Kerk (2001), waarvan die oorspronklike teks, uit
1680, aan Joachim Neander toegeskryf word; 14 en derdens is dit baie duidelik dat
die frase “Heer der here” (ook) in daardie tyd met verwysing na God gebruik is.
Strofe 2 toon ook (soos reeds genoem is) dat die spreker in die gedig pro-Oranje
is en die (wan)opvatting deel dat die De Witt-broers en Pieter de Groot met
Frankryk teen Nederland saamgesweer het. Die spreker verwoord dus sy dank vir
die herstel van die stadhouerskap van Willem III (“Oranie”, r. 8), die feit dat
Lodewyk XIV se wens om Nederland te verower nie vervul is nie, en dat die De
Witt-broers en De Groot se vermeende planne nie geslaag het nie. In die slotreël
word God geloof omdat Nederland deur sý genade sy onafhanklikheid kon behou.
Die konteks waarbinne die gedig gebruik is, maak egter ook ’n tweede lesing
moontlik. Die gedig verskyn saam met prins Willem III van Oranje-Nassau se
wapen en portret op ’n keramiekstuk wat die Huis van Oranje gedenk. Die
kannetjie se doel is dus om prins Willem III te eer omdat hy, met God se hulp,
die Franse aanslag teen Nederland die hoof kon bied. Hierdie interpretasie behels
dat die woord “opperheer” (r. 7) as ’n verwysing na prins Willem III gelees word.
Die historiese feite ondersteun hierdie lesing, aangesien Willem III in 1672, die
“rampjaar” waarna die gebeure in die gedig verwys, tot kaptein-generaal
(opperbevelvoerder van die leër) benoem én in die heringestelde amp van
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stadhouer aangestel is. Taalkundig is hierdie lesing ook moontlik. Die WNT (De
Vreese en Boekenoogen, 1910: 1088–9) gee drie betekenisonderskeidings vir die
lemma opperheer aan: 1. “opperste heer en meester”, in die betekenis van “mijn
man en opperheer”; 2. “vors”, met as voorbeeld “de Koning van Frankrijk is mijn
wettig Opperheer”; en 3. “God”, wat in die voorafgaande lesing van die gedig
gebruik is. Prins Willem III was dus inderdaad opperheer ooreenkomstig die
tweede betekenis van die woord: as opperbevelvoerder van die leër wat Frankryk
verslaan het én as Nederlandse “vors” en verteenwoordiger van die Huis van
Oranje. In hierdie hoedanigheid word hy by wyse van die kannetjie vereer.
Hierdie interpretasie neem nie weg dat lof en dank (in r. 12) uitgespreek word
omdat God Nederland gehelp het om die oorwinning te behaal nie; trouens, dit
bevestig die simbiotiese verhouding tussen die Huis van Oranje-Nassau en die
Protestants-Christelike geloof: die Huis van Oranje dien God en God beskerm die
Huis van Oranje.
Die rampjaar 1672 word ook by wyse van ander
aardewerk-stukke gedenk. Een so ’n stuk is ’n fles wat
deel uitmaak van die versameling in die Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Hierdie
bolvormige fles bevat ’n portret van Willem III in ’n
medaljon, en nie minder nie as twee gedigte.
Die eerste gedig, waarvan die versreëls gesentreer en
met ’n ovaalvormige medaljon omraam is, verskyn reg
onder Willem II se portret (dieselfde portret as wat op
die kannetjie wat hierbo bespreek is, verskyn). Die
gedig, met die titel “Nasou getrou” en die datum 1675,
lui soos volg:
Figuur 215

4

8

Oranie des standaert plant int aensen der vijant
Louijs verlant16 en ruimt het open velt met schant
So toompt ment hollant peart alst na geen spoor en luistert
Oranien’s eer die rijst Louijs sijn eer verduistert
Veart voort o’brave vorst vermeet u laure bladere
En volght het selfde spoor van u aloude vadere
Verlost u vaderlant van de franse tijranij
Brenght haren vorst to vree en maeckt ons
Landen vrij17
1675

Die gedig kan soos volg verklaar word: die Huis van Oranje word weer eens in die
persoon van die stadhouer vergestalt, dus plant Willem III se portret (wat op die
fles verskyn) as ’t ware sy vaandel (“standaert”, r. 1) in die aangesig van die
vyand. Hierdie vaandel is heel moontlik die koninklike standaard of wapenskild.
Die plant van die standaard dui hier op die feit dat Oranje geseëvier het: die
oorwinning blyk duidelik uit die tweede versreël, wat beskryf hoe Lodewyk XIV
onder ’n wolk van skande – omdat hy die onderspit gedelf het – uit Nederland
terugval. Die eerste twee reëls verduidelik dus die historiese milieu van die gedig.
Daarna volg ’n eerbetoon aan die Nederlandse provinsies en aan Willem III. Die
eerbetoon aan die mense van Nederland (“hollant”, r. 3) is vervat in die beeld
waarmee die digter hulle beskryf: hulle is soos ’n perd wat nie toelaat dat ander
hom ’n toom aansit en hom daarmee beheer en onderwerp nie. Van reël vier af
word eer aan Willem III betoon. Oranje se eer “rijst” (styg of neem toe): die
digter druk dit uit by wyse van die metafoor van die opkomende son wat aan die
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hemel rys. Die opkomende son is ’n simbool wat tot vandag toe dikwels met
betrekking tot die Huis van Oranje gebruik word. Teenoor die opkomende son van
Willem III (Nederland) daal Lodewyk XIV se eer: dit “verduister”, soos die son
wat ondergegaan het. Van reël 5 af het die gedig ook ’n aansporingsfunksie:
Willem III word aangespoor met die woorde “Gaan voort, o dapper vors,
versamel nog meer lourierblare, en volg in die spore van u voorvaders van lank
gelede. Verlos u vaderland van die Franse tirannie, dwing haar vors tot vrede en
maak ons lande18 vry.” Oorwinnaars word sedert die Antieke Tyd met lourierblare
gekroon, dus gee die gedig te kenne dat Willem III moet voortgaan om
oorwinnings (soos dié oor Frankryk) namens Nederland te behaal. Die verwysing
(in r. 6) na die voorvaders het moontlik regstreeks betrekking op Willem de
Zwijger (prins Willem I, stigter van die Huis van Oranje-Nassau) en prins Maurits
(en sy broer Frederik Hendrik), wat Nederland van Spanje bevry het.
Die tweede gedig wat op bogenoemde fles verskyn, is (met die versreëls weer
eens gesentreer) aan weerskante van Willem III se portret aangebring:

4

8

12

16

20

24

28

32

Doen tromp de vloot van brittenlant
Verioegh versloegh en stack in brant
En Askui nam die mere en sueght
Sijn vlagh hem gaf met geen plesier
Doen wast menheer o soon van tromp
Het Engels swaert dat maeckt ghij stomp
Ghij sijt heer van Nephtuinis plas
En heldt als eertijs davidts was
Die tienmael duisent hebt veriaeght
Want hij bleeft altijt onvertsaeght19
Daer van kreegh hij de grootste eer
Sight penne stil en schrijft niet meer
Want doen de Ruiter schielick vloot
Ja wenste dickmaels om sijn doot
Wanneer hem tromp niet bij en quam
En doe de vijant vier en vlam
Op hem met groot gewelt uitspoogh
Nuw krijght het wreck een ander oogh–20
Nuw neempt men tromp en stoot hem heen
Als of hij was een mof of deen
Men sight hij verstaet Reght nogh Reen
Hij wort als met de vott getreen
Had daer geen witten tongh geweest
Soo was ons tromp niet eens bevreest
Eij besiet eens hoe dit verdraeijt
En overt jaer soo ons ghepaeit
Ja tromp soo over boort gegooit
En oock Jan hangels
Heft berooijt
Roept met gewelt en groot geluit
Het heele wreck dat is verbruit
Ten kan noght sal noght niet gean
Soo onsen tromp niet raeckt aen slaen
Want als de witte meester sijn
Soo raeckt ons lant in volle pijn

Hierdie gedig verwys eweneens na die rampjaar 1672, maar verskuif die klem na
die seegevegte teen Brittanje en die verraad wat, volgens die digter, teen
Cornelis Tromp gepleeg is weens die politiekery tussen die twee kampe in die
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Nederlandse vloot, wat destyds ’n prominente rol in Nederland gespeel en hoë
aansien geniet het. Kennis van die aanloop tot die rampjaar en die politieke
situasie van die tyd is nodig om die gedig te kan interpreteer. Die openingsreëls
sluit by ’n historiese gegewe aan: Cornelis Tromp se lof word op uitvoerige wyse
in die eerste elf reëls van die gedig besing. Die eerste vier reëls noem die
historiese feite wat van Tromp ’n held gemaak het: hy het die Britse vloot tydens
die Tweede Anglo–Nederlandse Oorlog (1665–7) verjaag, verslaan en aan die
brand gesteek (r. 2) en die Britse admiraal, sir George Ayscue, se skip, die Royal
Prince, in die Slag van St. James-dag buitgemaak (r. 3). Dat Ayscue die skip
moes oorgee, verklaar waarom die vierde reël sê dat sy vlag hom geen plesier
meer gegee het nie.
Die digter sit sy lofuitinge aan Cornelis Tromp voort deur te noem dat hy die seun
is van ’n beroemde vader (r. 5), admiraal Maarten Harpertszoon Tromp, wat vóór
Michiel Adriaenszoon de Ruyter admiraal van die Nederlandse vloot was. Die
daaropvolgende lof aan Cornelis Tromp is oorvloedig: hy het die Engelse swaard
stomp gemaak (r. 6); hy was heerser oor die see (“Nepthuinis21 plas”, r. 7) en ’n
held soos die Bybelse koning Dawid, wat tienduisende verslaan het. 22
In reël 12 neem die gedig ’n wending wanneer die lofdigter sy pen wil neerlê en
niks meer wil skryf nie. Die rede hiervoor word ook uit die historiese feite
duidelik. Na die Tweede Anglo–Nederlandse Oorlog, wat van Tromp ’n held
gemaak het, het hy en admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter (r. 13) stry
gekry, waarskynlik deels omdat De Ruyter jaloers was op die heldeverering (soos
in r. 1–11 van die gedig) wat Tromp te beurt geval het. Die onmin was só erg dat
Tromp die vloot tydens die rampjaar (1672) verlaat het. Die digter skryf,
beskuldigend en misnoegd, dat De Ruyter in bevel is van die vloot (r. 13), terwyl
die meeste ná admiraal Maarten Tromp se dood (in 1653) geglo het dat sy seun
Cornelis die pos sou kry. Hy suggereer dat De Ruyter waarskynlik graag vir
Tromp dood sou wou sien (r. 14), en dat Tromp se afwesigheid van die
Nederlandse vloot (r. 15) die vyand in staat stel om wild en wakker tekere te
gaan (r. 16).
Kennis van die Nederlandse politieke situasie vóór die dood van die De Wittbroers, dit wil sê voor Willem III in Julie 1672 die mag as stadhouer teruggekry
het, werp verdere lig op belangriker faktore as persoonlike jaloesie wat gemaak
het dat De Ruyter van Tromp ontslae geraak het. Nederland was destyds in twee
kampe verdeel: een kamp (dié van raadpensionaris De Witt) wou met die
stadhouerstelsel (en dus met die Huis van Oranje-Nassau) wegdoen, en die ander
was Oranjegesind. De Ruyter was ’n aanhanger van raadpensionaris De Witt;
maar Tromp was, soos sy pa, ’n getroue Oranje-ondersteuner. Die feit dat De
Ruyter en Tromp tot twee polities verskillende kampe behoort het, verklaar die
gegewens in die res van die gedig. Die digter is ooglopend Oranjegesind. Hy
beskryf De Ruyter en die anti-Oranjegesindes as “de vijant” wat “vier en vlam/
Op hem [d.w.s. Tromp] met groot gewelt uitspoogh” (r. 16–7). Tromp word opsy
geskuif asof hy ’n Duitser23 of ’n Deen24 sou wees. Sonder reg óf rede (r. 21),
onverdiend in die lig van sy heldedade, word Tromp “oorboord gegooi” (r. 27);
alles, volgens die digter, deur die toedoen van raadpensionaris De Witt (“Had
daer geen witten tongh geweest/ Soo was ons tromp niet eens bevreest”, r. 23–
4).
Die digter betrek ook die gewone volk met die verwysing na “Jan hangels”
(r. 28). Dit is ’n vervorming van "Jan Hagel", wat ’n sinoniem is vir "Jan Rap" en
wat “gespuis”, “gepeupel” of “skorriemorrie” beteken (Nederlands Woordenboek
2008). Hy beskryf die volk as “berooit”, dit wil sê “ontbloot van geld en goed,
arm; radeloos en verbysterd” (Tanap 2008). Hierdie paar versreëls van die gedig
is moeilik eenduidig interpreteerbaar weens die gebruik van sewentiende-eeuse
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Nederlands en die afwesigheid van leestekens en hoofletters wat as merkers van
sinne en sinsdele optree. Wat wel duidelik is, is dat enorme ontevredenheid (“Ten
kan noght sal noght niet gaen”, r. 32) met “gewelt en groot geluit” (r. 30)
uitgebars het. Die oproerige volk is aan die kant van “onsen Tromp” (r. 33) en is
daarvan oortuig dat Nederland “volle pijn” (r. 35) sal verduur solank De Witt in
beheer is (r. 34).
Dit is uit die geskiedenis bekend dat daar ’n volksoproer plaasgevind het waarin
die Oranjegesindes die mag oorgeneem het, en dat dit daartoe gelei het dat prins
Willem III in Julie in die amp van stadhouer herstel is. Hoewel die gedig dit nie
vermeld nie, het ’n groep oproerige Oranjegesinde landsburgers (lede van die
gewone volk) die twee De Witt-broers, Johan en Cornelis, op 20 Augustus 1672
wreed vermoor (’n verwysing na hierdie gebeurtenis is met betrekking tot die
eerste gedig in hierdie afdeling bespreek).
Hierdie fles met sy portret van Willem III en die gedigte wat daarop verskyn,
gedenk die Huis van Oranje op verskillende maniere. Die eerste gedig besing die
leër se oorwinning oor Frankryk. Die tweede gedig besing die lof van die
Oranjegesinde Cornelis Tromp, wat Engeland deur sy roemryke dade op see
oorwin het. Kritiek word uitgespreek teen die anti-Oranjegesinde faksie in
Nederland, wat in die gedigte in die De Witt-broers en De Ruyter beliggaam is.
Dit toon dat die volk hom aan die kant van die Huis van Oranje skaar en dat
almal – mense en moondhede – wat oorlog teen die koningshuis verklaar het,
verslaan en vernietig is, en dat Nederland sy vryheid en onafhanklikheid behou
het.
Nederland het Frankryk en Engeland se herhaalde pogings tot magsuitbreiding
trouens nie net afgeweer nie, maar later, danksy die Huis van Oranje, sy mag oor
Engeland uitgebrei. Prins Willem III, wie se moeder ’n Engelse prinses was, is in
1677 met sy niggie Mary Stuart (1692–1695), dogter van die Katolieke koning
Jacobus II getroud. In 1688 het die Engelse Protestante Willem III se hulp teen
die Katolieke ingeroep, en in die sogenaamde “Glorious Revolution” is Jacobus II
van die troon verdryf. Stadhouer prins Willem III en sy vrou is in die
daaropvolgende jaar tot koning en koningin van Engeland, Skotland en Ierland
gekroon. Willem III het egter kinderloos gesterf, en is in Engeland deur sy
skoonsuster opgevolg.
In Nederland het Willem III sy regte en besittings aan sy Friese neef, prins Johan
Willem Friso (1687–1711) nagelaat, maar die erflating is deur die Pruisiese
koning Frederik Willem I (’n kleinseun van die vierde stadhouer, prins Frederik
Hendrik) betwis. Op pad na Den Haag om oor die erflating te onderhandel,
verdrink Johan Willem Friso in “het Hollands Diep”.25 Sy weduwee slaag daarin
om die Huis van Oranje-Nassau se aanspraak te handhaaf (Het Koninklijk Huis:
Stadhouders 18e eeuw 2008) totdat haar seun, prins Willem IV, in 1747 die
eerste stadhouer van alle provinsies van die Nederlandse Republiek kon word.
Willem IV sterf egter net vier jaar later, maar aangesien die stadhouerskap van
hierdie tyd af volgens erfopvolging in die manlike en vroulike lyn oorgedra is (Het
Koninklijk Huis: Prins Willem IV (1711–1751) 2008) was dit vanselfsprekend dat
sy seun Willem V hom sou opvolg sodra hy mondig was. 26
4.2 Gedigte oor stadhouer prins Willem V (1748–1806) en sy
regeringstyd
Toe stadhouer prins Willem IV in 1751 sterf, was sy seun, Willem V, drie jaar
oud. Aangesien Willem V eers op sy agtiende verjaarsdag die stadhouerskap kon
opneem, word Nederland vanaf Willem IV se dood in 1751 vyftien jaar lank deur
regente regeer: eers deur sy moeder, Anna van Hannover, en na haar dood in
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1759 deur Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel en waarnemende
hoof van die leër.
Soos prins Willem III voor hom, het Willem V in sy regeringstyd met ’n politieke
gekonkel en militêre stryd te kampe gehad. Anders as Willem III kon Willem V
egter nie daarin slaag om as oorwinnaar uit die stryd te tree nie. In Nederland kry
hy sterk teenkanting vanuit die geledere van ’n groep wat hulleself die Patriotte
genoem het. In 1792 breek oorlog tussen die Franse revolusionêre republiek en
die koalisie van Oostenryk, Pruise, Nederland en Engeland uit. Toe Franse magte
Nederland in 1795 binneval, vlug Willem V met sy gesin na Engeland. Hy bring
uiteindelik die laaste vyf jaar van sy lewe in ballingskap in Duitsland deur (Het
Koninklijk Huis: Prins Willem V (1748–1806) 2008). Dié gebeure het ook ’n
regstreekse invloed op die Suid-Afrikaanse geskiedenis uitgeoefen. In 1795
verloor Nederland beheer oor die Kaap, herwin dit kortstondig in die Bataafse tyd
(1803–6), en staan die Kaapkolonie dan finaal aan Brittanje af.
Ten spyte van bogenoemde gebeure was Willem V, en veral sy vrou, Wilhelmina
van Pruise, uiters geliefd by die Nederlandse volk. Hierdie gewildheid blyk duidelik
uit die groot aantal keramiekvoorwerpe wat tot Willem V se eer gemaak is. Die
meeste van die keramiek wat die prins en sy vrou uitbeeld, dateer uit die jare
1785–1805, toe die Patriotte die oorhand gehad het, Willem V in ballingskap was
en sy ondersteuners gehoop het op die herstel van die Huis van Oranje-Nassau se
mag.
Die vroegste voorbeelde van gedenkkeramiek met ’n gedig wat na Willem V
verwys, kom op minstens vyftien verskillende Britse roomware-borde27 en
verskeie Delftse teëls voor. Die Paleis Het Loo in Apeldoorn besit ’n roomwarebord met hierdie gedig, ’n blomkrans en die datum 1785 daarop,28 terwyl die
Delftse teëls, met Willem V se wapen daarop, in die Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis in Brussel bewaar word. Ofskoon die gedig wat op die
verskillende borde en teëls voorkom se inhoud dieselfde bly, verskil die spelling
telkens; trouens, op die teëls word daar selfs van die Franse spelling gebruik
gemaak: couleur in plaas van kleur. Dit is moontlik dat hierdie teëls deur ’n
Franse fabriek vervaardig is, hoewel die Franse weergawe moontlik ook verklaar
kan word op grond van die feit dat heelparty Nederlanders in daardie tyd Frans
gepraat het. Die gedig lui soos volg (hierdie weergawe, met dié spelling, is
afkomstig van ’n bord in die Museum Buren & Oranje in die stad Buren): 29

3
6

Zo lang als Zon en maan Zal Staan
Zal nooijt de Oranje kleur vergaan
Dit zag ik in dees middagstond
Juist in het teken van ’t verbond
Met Eerbied daar ik God moest loven
Daar zag ik doe Oranje boven.
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As die gedig binne die konteks van die konflik
tussen die Huis van Oranje-Nassau en die
Patriotte gelees word, val dit op dat ’n sterk proOranje-standpunt ingeneem word. Die son, wat in
die eerste reël genoem word, is ’n bekende
simbool van die Huis van Oranje, en die gedig
eindig met ’n eweneens bekende slagspreuk oor
die Huis van Oranje: “Oranje boven!”.31 Die digter
verklaar, te midde van ’n tyd van ernstige konflik
met die Patriotte, dat die Huis van Oranje vir ewig
en altyd sal voortbestaan (r. 1) omdat God ’n
verbond met dié koningshuis opgerig het (r. 4).
Ook
hierdie
gedig
lê
dus
op
bykans
Figuur 330
vanselfsprekende wyse ’n verband wat te kenne
gee dat God die Huis van Oranje-Nassau beskerm.
In 1786 neem die Patriotte die stad Utrecht oor. In 1787 word prins Willem V
deur die Pruise in sy posisie as stadhouer van die provinsie herstel. Dié
gebeurtenis word met ’n groot hoeveelheid keramiekware gedenk. Een van die
voorwerpe is ’n blou-en-wit bord, wat in Delft vervaardig is, met die gesig van
Willem V, die afkorting PWD5 (vir “Prins Willem De 5de”) en die volgende gedig
op die cavetto: 32
De Prins herstelt, Vrij van gewelt, Geen blijder dag: Ik nimmer zag; 33
Bostaande kwatryn, in paarrym maar met die versreëls
langs mekaar geskryf, op hierdie Delftse bord in die
versameling van die Paleis Het Loo in Apeldoorn, beeld
(soos die voorafgaande gedig) ’n sterk pro-Oranjegevoel uit: die spreker het nog nooit ’n blyer dag beleef
as hierdie een, waarop die prins sonder geweld in sy
pos as stadhouer van die provinsie Utrecht herstel is
nie.
Die Paleis Het Loo besit ook ’n tweede bord wat hierdie
gebeurtenis herdenk: ’n groot, blou-en-wit Delftse bord Figuur 434
waarop hierdie gedig (in gesentreerde versreëls)
verskyn:

4

8

God schonk
door pruisens magt den prins
zijn regte weer
en veste neerlands heijl door weldaan
keer op keer
nu wij met engeland en pruisen
zijn verbonden
blijft vrijheid steeds bestaan en
Godsdienst ongeschonden
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In die slotreëls van dié gedig word daar, soos
in die meeste van die gedigte wat op gedenkkeramiek verskyn, ’n verband tussen die Huis
van Oranje en vryheid gelê; trouens, hierdie
twee begrippe word feitlik as sinoniem gesien.
Die onderliggende, ware rede vir die proOranje-gevoel, wat gewoonlik nie eksplisiet
gestel word nie, word hier wel eksplisiet in die
laaste versreël verwoord: die Nederlandse
volk se godsdiensvryheid is onaangetas.
Vryheid, en veral godsdiensvryheid, is dus dié
dinge waarmee die kunstenaars en digters
wat die keramiekstukke gemaak het, die Huis
van Oranje vereenselwig het. In hierdie tyd,
wat voorafgegaan is deur ’n fel en dikwels Figuur 535
gewelddadige stryd tussen die Protestante en
die Katolieke, wat met die Hervorming in 1517 begin het, is albei gelowe in
Nederland (anders as in baie ander lande) aanvaar, ofskoon die Huis van OranjeNassau Protestants was.36 In hierdie gedig word dit ook eksplisiet gestel dat die
prins van Oranje se magte danksy sy huwelik (in 1786) met Wilhelmina van
Pruise herstel is. Verstegnies is hierdie gedig interessant omdat dit die eerste van
al die tot dusver bespreekte gedigte is wat nie van paarrym gebruik maak nie,
maar waarvan slegs reëls 3 en 5 (en die voorlaaste woord in reël 8), en reëls 7
en 9 op mekaar rym.
In 1788 word ’n bord met ’n gesentreerde gedig en ’n geel randmotief uitgereik.
Eksemplare van hierdie bord is in drie museums te sien: die Van Tilburg-museum
aan die Universiteit van Pretoria, die Zeeuwse Museum in Middelburg, Nederland,
en die Museum Buren & Oranje in Buren. Die borde is deur ’n Delftse fabriek
vervaardig. Die gedig (met die datum 1788 onderaan) lui:

4

8

Wat Zijn
Gods werke wonder groot
wie had dat kunne denken
dat God úít Zulke groote nood
aan ons nú weer komt schenken
Wie had dat voor een jaar gedogt
Wie Zou God nú niet looven
’d oranje Vorst heft ons bezogt
oranje is weer boven

Hierdie lofgedig (wat, soos die voorafgaande, uit
nege versreëls bestaan, maar dié keer met ’n
kruisrymskema oor die laaste agt versreëls)
besing die werke van God. Die digter dank God
oorvloediglik vir sy wonderwerke wat Nederland
uit groot nood verlos het; en op grond van die
geskiedenis en die inhoud van die gedig kan
hierdie “nood” niks anders wees nie as die feit
dat Willem V sy stadhouerskap in die provinsie
Utrecht verloor het. Die wonderwerk is dat God,
terwyl niemand dit ’n jaar tevore (net voor die
herstel van die stadhouerskap in 1787) sou
gedink het nie, die Oranje-vors teruggebring en Figuur 637
die Huis van Oranje se heerskappy herstel het.
Die einde van die gedig lê klem op die slagspreuk van Oranje. 38
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Volgens Lunsingh Scheurleer (1994:97) is daar ook Engelse roomware-bordjies
waarop albei die voorafgaande gedigte (sowel “Wat zijn Gods werke wonder
groot” as “God Schonk Door Pruisens magt”) op één bord voorkom.
’n Vyfde gedig oor die herstel van Willem V se stadhouerskap verskyn op verskeie
borde van Britse roomware saam met ’n afbeelding van Willem V en sy vrou,
Wilhelmina van Pruise, se portrette aan weerskante van ’n kers. Die stuk onder
bespreking behoort aan die Museum Simon van der Gijn in Dordrecht, en is seker
die keramiekstuk waarvan die meeste eksemplare vervaardig is. Die gedig lui
soos volg:

3

ik brand Ligt
Voor de Pruis Zijn Nigt
En ook voor de Oranje Spruit
Die Het Niet wil Zien
die blaast Het Uit

Soos genoem, handel ook hierdie gedig oor
die stryd om beheer van Nederland wat die
bondgenote “Pruise” en “Oranje” (dit wil sê
die Huis van Oranje) teen die Patriotte
gevoer het. Die afbeelding van die kers
illustreer dat die lig (r. 1) ’n kersvlam is
wat doodgeblaas (r. 5) (kan) word. Die
twee afgebeelde portrette identifiseer die
bloedverwant (“Nigt”, 40 r. 2) van Pruise en
die afstammeling (“Spruit”, r. 3) van
Oranje as Wilhelmina van Pruise en prins
Willem V van Oranje. Die oënskynlik
eenvoudige vyfreëlige gediggie lewer egter
meerdere interpretasiemoontlikhede op.
Die eerste moontlikheid is dat die kers as Figuur 739
simbool van die heerskappy van Willem V
en sy vrou gebruik word, en dat die doodblaas van die kers (r. 4–5) op die
oorwinning deur die Patriotte en, uiteindelik, die beëindiging van Willem V se
stadhouerskap (en die gesag van die Huis van Oranje) in 1795 dui. Die tweede
moontlikheid is dat die kers wat vir Willem en sy vrou gebrand word (soos in die
Katolieke tradisie), kan beteken dat God se beskerming oor hulle afgebid word,
omdat daar anti-Oranjegesindes is wat die lig van die Huis van Oranje wil uitdoof
(r. 4–5). Die derde (en mins waarskynlike) moontlikheid, wat deur Lunsingh
Scheurleer geopper word, is dat die spreker verklaar dat hy sy lig vir Oranje laat
brand omdat hy Oranjegesind is (r. 1–3), en vervolgens (in r. 4–5) maan dat
enigiemand wat “dit nie wil sien nie” (nie daarvan hou nie, d.w.s. antiOranjegesind is) se lig doodgeblaas sal word.
Selfs in die geval van die eerste interpretasie, wat die negatiefste lyk, maar
moontlik net ’n historiese feit stel, is dit duidelik dat die spreker sy lojale trou aan
die Huis van Oranje uitspreek: “Ik brand licht” (my beklemtoning en
modernisering van die spelling) vir Willem V van Oranje en sy vrou Wilhelmina
van Pruise. Die trou word ook ikonies vergestalt deurdat die solidariteitsverklaring
met die Huis van Oranje (r. 1–3 – drie reëls) langer is as die teksgedeelte wat
(ingevolge interpretasies 1 en 2) na die Huis van Oranje se magsverlies verwys
(r. 4–5 – twee reëls). ’n Laaste opvallende aspek van die gedig is dat Wilhelmina
van Pruise se naam vóór haar man s’n genoem word, wat haar gewildheid onder
die Nederlandse volk bevestig.

150
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(1) – Augustus 2008
In die voorbeelde wat tot op hierdie stadium van die geskiedenis/chronologie
aangehaal is, het die meeste van die keramiekvoorwerpe met gedigte op nie
spesifiek die lede van die Huis van Oranje in hulle persoonlike hoedanigheid
geloof nie, maar hoofsaaklik die dade wat hulle verrig het. Die keramiekstukke
het gebeurtenisse gedenk wat veral met betrekking tot politiek en oorlog
belangrik was. Hierdie verskynsel sou heel moontlik as ’n uiting van die vrees vir
oorlog gesien kon word, soos duideliker sal blyk wanneer daar vervolgens na
gedenkkeramiek uit ’n latere regeringstyd gekyk word.
Ná die tyd van prins Willem V is daar ’n droogte van ongeveer 130 jaar
waartydens geen keramiekstukke met gedigte daarop gevind is nie. Verskeie
redes kan hiervoor aangevoer word. Die eerste rede is ekonomies: toe die
Nederlandse Goue Eeu tot sy einde kom, moes baie van die maatskappye wat
hierdie soort keramiek vervaardig het, noodgedwonge sluit. Prins Willem V se
opvolgers, koning Willem I en koning Willem II, moes in hulle regeringstyd nog ’n
stryd voer om Nederland as konstitusionele monargie te vestig. Dit was ook nie
net die produksie van keramiekstukke met gedigte daarop wat afgeneem het nie;
die produksie van alle soorte keramiekstukke het gedaal. Hoewel koning Willem
III nie ’n baie gewilde koning was nie, kan sy mindere gewildheid nie as die
enigste rede vir hierdie daling beskou word nie. Die vervaardiging van
gedenkkeramiek het eers weer belangrik geword met Wilhelmina se geboorte in
1880 en haar troonbestyging in 1898 – en in die agtien jaar tussenin, toe Emma
as regentes opgetree het.
4.3 Gedigte oor koningin Wilhelmina (1880–1962) en haar regeringstyd
Soos die tabel oor die Huis van Oranje-Nassau aandui, was prins Willem V se
seun, koning Willem I, dié heerser wat die Nederlandse monargie amptelik in
1815 begin het. Ingevolge die gewone opvolgingshiërargie – van vader na
(oudste) seun – is koning Willem I deur koning Willem II opgevolg, en Willem II
deur sy seun, koning Willem III. Willem III se twee seuns, Willem en Alexander,
by sy eerste vrou, is oorlede voor hulle hul vader, Willem III, kon opvolg. Toe
Willem III se vrou ook te sterwe kom, trou hy ’n tweede keer – met Emma van
Waldeck – en uit hierdie huwelik is ’n dogter, Wilhelmina, in 1880 gebore. Nadat
Willem III in 1890 te sterwe kom, tree Emma tot 1898, met Wilhelmina se
agtiende verjaardag, as regentes op: op 18 was sy volgens wet oud genoeg om
koningin te word. As eerste koningin van Nederland lui Wilhelmina ’n era in
waarin drie vorstinne (Wilhelmina, Juliana en Beatrix) vir die volle duur van die
twintigste eeu opeenvolgend oor Nederland sou regeer. (Hierdie era sal tot ’n
einde kom wanneer koningin Beatrix se oudste seun, Willem-Alexander, die
huidige prins van Oranje, haar opvolg.)
4.3.1 Gedigte oor koningin Wilhelmina
In 1923 vier koningin Wilhelmina haar 25ste regeringsjubileum. Om hierdie
gebeurtenis te vier gee die Petrus Regout-fabriek in Maastricht ’n gedenkbord uit
met Wilhelmina se persoonlike wapen en ’n gedig in blou op wit daarop
uitgebeeld. Die gedig lui:
Myn schilt ende betrouwen
Syt Ghy o Godt myn Heer
Op u soo wil ick bouwen
Verlaat my nimmermeer
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Hierdie vier reëls is dadelik herkenbaar as ’n gebed
waarin God se ewige hulp en bystand gevra word.
Dit is egter nie ’n nuwe gedig nie, maar die eerste
vier reëls van die “Wilhelmus” se sesde strofe.
Hierdie gedig, met die oorspronklike titel “Een
nieuw Christelick lied”, het tussen Oktober 1568 en
1571 ontstaan (Antonissen 1986:160). Ofskoon
hierdie teks, wat uit vyftien agtreëlige strofes
bestaan, soms anoniem gepubliseer word, word dit
aan die Vlaamse edelman Philip van Marnix, heer
van St. Aldegonde en sekretaris van Willem de
41
Zwijger, toegeskryf (Waarom is het Geuze en geen Figuur 8
Gueuze? 2008).
Dié teks, volgens opdrag “gemaeckt ter eeren des Doorluchtichsten Heeren,
Heere Wilhelm Prince van Oraengien, Grave van Nassou, Patria Patriae, mijnen G.
Forsten ende Heeren”, is dus gemaak net voordat prins Willem I – Willem de
Zwijger, “Vader des Vaderlands” – in 1572 stadhouer geword het. Die bewoording
wat die gedig se titel voorafgaan, skets die volgende historiese konteks: “Corts
na dat Graef Lodewijc van Groeningen opghebroken, ende van Gemminghen
verdreven was, is de Prince van Oraengiën na de Maze42 ghetoghen” (Antonissen
1986:160). Die gedig is ’n akrostigon: die beginletters van die openingsreël van
elke strofe vorm die naam Willem van Nassou (met ’n v in plaas van ’n u, soos
gebruiklik was). Die slotstrofe van die gedig (voorafgegaan deur die woord
“Prince”, asof dit ’n toneelaanwysing in ’n drama is) is geskryf in die vorm van ’n
geloofsbelydenis waarin die Prins van Oranje sy gehoorsaamheid en trou aan God
(her)bevestig.
Die gedig staan dus duidelik in die tradisie van die mags- en godsdiensstryd
tussen die Spaanse Katolieke onder koning Filips II en die Nederlandse
Protestante (insluitende dié in die suidelike Nederlande, of die huidige Vlaandere),
wat minagtend deur die Spanjaarde vir “geuzen” uitgeskel is. Die woord geus
(wat “bedelaar” beteken) dateer terug na April 1566, toe 200 edelmanne te voet
na die koninklike hof in Brussel gestap het om ’n versoekskrif met duisende
handtekeninge aan landvoogdes Margaretha van Parma, die halfsuster van koning
Filips II, te oorhandig om te vra vir laer belasting en groter godsdiensvryheid.
Een van Margaretha se raadgewers, Charles, graaf van Berlaymont, sou in
antwoord op haar verbasing omdat die edelliede nie te perd was nie, gesê het:
“N’ayez pas peur Madame, ce ne sont que des Gueux” (“Moenie bang wees nie,
Mevrou, dit is net bedelaars”) (Geuzennaam 2008; hierdie gegewens stem ooreen
met De Vries 1889:1880–2, wat na die edelmanne as “verbonden Edelen” verwys
en die spelling “Barlaymont” gebruik). Op 8 April het Hendrik van Brederode
hierdie beledigende benaming met ’n heildronk tot eretitel verhef.43 Die benaming
Geus het (soos die woord Boer, wat oorspronklik deur die Britte as ’n skeldnaam
in die Anglo-Boereoorlog gebruik is) spoedig die status van ’n eretitel (veral onder
Protestantse Nederlanders) verkry en is in die Nederlandse leksikon opgeneem.
Die WNT (De Vries 1889) meld ook dat geus aanvanklik ’n soortnaam was, maar
later ’n eienaam geword het.
Hierdie teks is sedert die Tagtigjarige Oorlog deur Protestante gesing as een van
’n groot korpus liedtekste wat later as geuseliedere bekend sou staan. Dit het
mettertyd as die “Wilhelmus” bekend geword op grond van sy openingsreëls,
“Wilhelmus van Nassouwe,/ ben ick van Duytschen bloet,/ Den Vaderlant
getrouwe/ Blijf ick tot in den doet [“dood”]”. Hierdie lied is in 1932, in die
regeringstyd van koningin Wilhelmina, tot nasionale Nederlandse lied (volkslied)
verhef.
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Die keuse van hierdie teks is in verskeie opsigte besonder interessant. In die
eerste plek trek dit die historiese lyn van koningin Wilhelmina (die eerste vroulike
Nederlandse vors) terug na Willem de Zwijger, die eerste prins en stadhouer van
Oranje-Nassau. Dit wys dus op die lang, deurlopende geskiedenis van die Huis
van Oranje-Nassau. In die tweede plek bevestig dit die band tussen die Huis van
Oranje-Nassau en die Nederlandse staat. In die derde plek, en besonder
betekenisvol, herbevestig hierdie teks (as geuselied) die Huis van Oranje-Nassau
se godsdienstige verband, deur eeue heen, met die Protestants-Christelike geloof.
Hierdie drieledige band tussen God, die Huis van Oranje en die Nederlandse staat
spreek ook uit twee ander gedigte wat in hierdie artikel bespreek is, naamlik
“Louwijs die trockt velt” (uit 1674, die oudste herdenkingsgedig uit die tyd van
prins Willem III) en “Zoo lang als Zon en maan Zal Staan” (uit die tyd van prins
Willem V) – ’n mens sou gevolglik kon argumenteer dat dit bykans as ’n topos (in
verruimde betekenis) beskou kan word.
’n Ander bord uit Wilhelmina se regeringstydperk wat regstreeks op haar as
individu betrekking het, is ’n blou-en-wit bord wat deur De Porceleyne Fles
gemaak is. Hierdie bord is deel van De Porceleyne Fles se versameling by hulle
fabriek in Delft, en volgens inligting in die maatskappy se argief is daar 710
eksemplare van hierdie bord gemaak.. Die bord is met blommotiewe versier, en
bevat ook die naam "Koningin Wilhelmina” en die datum “1880 * 31 Aug * 1930”.
Hierdie bord is dus op Wilhelmina se 50ste verjaarsdag uitgegee. In die middel
van die bord staan die volgende gedig:
Een ieder roeme welgezind
Den onverbreekb’ren band,
Die Neerland en Oranje bindt,
Vorstin en Vaderland
Die ooreenkoms tussen die boodskap van
hierdie kwatryn en die boodskap wat die vier
reëls uit die “Wilhelmus” (hier bo bespreek)
oordra, is opvallend: die onverbreekbare band
tussen die staat en die vorstehuis, Nederland
en die koningin, as verteenwoordiger van die
Huis van Oranje, word beklemtoon (en die
band met God word, op grond van die topos
van
"God–Huis
van
Oranje–Nederland"
geïmpliseer).
Wilhelmina, wat Nederland as regerende vors
deur die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog
gelei het, het ongekende gewildheid geniet. Elf
44
jaar nadat sy koningin geword het, is haar Figuur 9
enigste kind en troonopvolger, Juliana, in 1909 gebore. Koningin Wilhelmina was
steeds op die troon toe haar vier kleindogters tussen 1938 en 1947 gebore is. Sy
abdikeer in 1948, ’n jaar na die geboorte van haar jongste kleindogter, ten
gunste van haar dogter, koningin Juliana. Daar sal vervolgens ten slotte na twee
gedigte oor twee van koningin Wilhelmina se kleindogters gekyk word.
4.3.2 ’n Gedig oor prinses Irene
Prinses Juliana se oudste kind en troonopvolger, prinses Beatrix, is in 1938
gebore (en het die troon in 1980 bestyg). Op 5 Augustus 1939 is prinses Juliana
se tweede kind, Irene, gebore. Ter herdenking aan Irene se geboorte maak
C.C. Enschede,45 ’n pottebakker oor wie daar niks bekend is nie, ’n blou-en-wit
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bord, versier met ’n ooievaar wat ’n kindjie bring, en met klokke al om die rand.
Op die binnerand van die cavetto van die bord
verskyn die volgende gedig, deur
’n onbekende digter, gesentreer en in hoofletters
geskryf:
Weer klinkt de blijde maar, hier is de ooievaar
steeds hechter wordt hier door de band
die Oranje bindt aan volk en land
Die “klinkt” in reël 1 van dié anonieme gedig is
meerduidig. In die eerste plek klink “Weer klinkt de
blijde maar” soos ’n baie ou frase47 wat vertaal kan
46
word as “Weer klink die blye tyding op”. In die Figuur 10
tweede plek roep “klink” die gelui van die klokke, wat in die bord se randpatroon
geskilder is, op. Dit dui waarskynlik op die Nederlandse tradisie om die
kerkklokke te lui wanneer ’n kind in die Huis van Oranje gebore word. Die “hegter
band” (r. 2) verwys na die feit dat die geboorte van ’n tweede kind die band
tussen Nederland en die Huis van Oranje verstewig. Omdat daar vir die eerste
keer in ’n baie lang tyd in die Huis van Oranje meer as een kind was wat die
troon sou kon bestyg, was daar groot blydskap in Nederland. Die hooftema van
die gedig is dus blydskap omdat die voortbestaan van die koningshuis deur ’n
tweede kind versterk is.
4.3.3 ’n Gedig oor prinses Margriet
Die derde van prinses Juliana se vier dogters, Margriet, is op 19 Januarie 1943
gebore – nie in Nederland nie, maar in Ottowa, Kanada, waar Juliana tydens die
Tweede Wêreldoorlog in ballingskap gewoon het. Ter viering van haar geboorte
gee die Netherlands Aid Society ’n bord uit wat deur die fabriek Scammell's
Lamberton in Trenton, New Jersey, in die Verenigde State van Amerika gemaak
is. Hierdie bord is tot vandag toe nog een van die volopste Nederlandse
gedenkstukke, met die grootste getal eksemplare ter wêreld in omloop. Die
skilderwerk op die bord self bestaan uit afbeeldings van die kaarte van Nederland,
Suriname en Indonesië: die moederland en die twee kolonies van Nederland, wat
al drie deur die oorlog geraak is. In die middel van die bord, met gesentreerde
versreëls, verskyn ’n gedig wat deur J.A. van Heurne geskryf is. Dit maak hierdie
gedig die enigste (naas die “Wilhelmus van Nassouwe”) op gedenkaardewerk
waarvan die digter bekend is. Dit lui soos volg:

4

8

Oranje Kindje
Zoo ver van Huis
God geve U Drie Geschenken
Een Haantje dat Holland Victorie Kraait
Een Vaantje dat Vrij voor Oranje waait
Twee Klompjes om te staan op Hollands grond
Als ons Volk U juichend zijn Liefde verkondt
God geve die Drie Geschenken
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Die “Oranje Kindje” verwys na prinses Margriet, wat
in Kanada, “Zoo ver van Huis” (Nederland) gebore
is. Die wens word uitgespreek dat God aan hierdie
kindjie drie geskenke sal gee: ’n haan, wat met sy
gekraai Nederland se oorwinning sal aankondig, die
vaandel van die Huis van Oranje, wat weer sal
wapper sodra Nederland sy vryheid van Duitsland
teruggewen het, en twee klompe om weer op
Nederlandse grond mee rond te loop. Wanneer dit
gebeur, sal die Nederlandse volk juigend sy liefde
aan Margriet betoon. Behalwe dat die twee klompe
’n bekende simbool van Nederland is, was dit ook Figuur 1148
die Netherlands Aid Society se kenteken. Oor
hierdie vereniging (en oor die digter, Van Heurne) is daar egter geen ander
besonderhede bekend nie. Die gedig spreek die duidelike wens uit dat Nederland
en die Huis van Oranje weer vryheid sal smaak. Hierdie versugting na vryheid is
amper sterker verwoord as die blydskap oor die nuwe prinsessie se geboorte. Die
reeds aangetoonde drieledige band tussen Nederland en die koningshuis, die wil
en beskerming van God, en vryheid word dus ook in hierdie gedig beklemtoon.

5. Samevatting en gevolgtrekkings
’n Ontleding van die twaalf gedigte op Nederlandse keramiek wat die Nederlandse
koningshuis gedenk, so ver bekend die enigste geleentheidsgedigte wat oor die
afgelope 434 jaar op hierdie manier “uitgegee” is, bevestig dat al drie aannames
wat aan die begin van hierdie beeldvormingsondersoek geformuleer is, waar is.
Aanname 1 was dat die gedigte die Huis van Oranje en die stadhouer/koninklike
wat gehuldig word, in ’n positiewe lig sou stel. Dit is deurgaans die geval – al die
gedigte is pro-Oranje, selfs in tye van krisis, toe die Huis van Oranje sy mag
verloor het (byvoorbeeld in die tyd van prins Willem V). Onder daardie
omstandighede vervul die gedigte ’n bemoedigende rol. Enersyds beklemtoon die
gedigte die band tussen die Huis van Oranje en die spesifieke
stadhouer/koninklike, met die klem wat meestal sterker op die Huis van Oranje
as op die individuele vors in sy of haar persoonlike hoedanigheid val (selfs in die
gedigte oor die geboorte van prinses Irene en prinses Margriet: al was hulle nie
eerste aanspraakmakers op die troon nie, het hulle geboorte telkens ’n langer
troonopvolgingslyn geskep). Andersyds speel die persoonlike gewildheid van die
vors wel deeglik ’n rol as daar na gedenkkeramiek as globale verskynsel (d.w.s.
na alle stukke, ook dié sonder gedigte) gekyk word: in die eerste plek is gedigte
net oor die gewilde heersers geskryf, en in die tweede plek dui die hoeveelheid
gedenkkeramiek wat in ’n vors se regeringstyd gemaak is (eerder as net die
inhoud van ’n gedig), aan hoe gewild daardie vors in sy of haar persoonlike
hoedanigheid was. Die gedenkkeramiek het immers ’n kommersiële kant ook
gehad, deurdat die fabriek sy finansiële belegging in die maak van hierdie stukke
uit die verkope moes verhaal.
Aanname 2 was dat die gedigte ’n sterk verband tussen die heerser en
belangrike, hoofsaaklik roemryke, historiese gebeure uit sy/haar regeringstyd sou
lê; en dat die verwysings na historiese feite akkuraat sal blyk te wees. Ook
hierdie aanname is deur ’n noukeurige lees van die gedigte en nagaan van die
historiese verwysings bevestig.49 Trouens, veral die gedigte uit die tyd van Willem
III is oninterpreteerbaar sonder kennis van die historiese feite. Wat in hierdie
verband ook interessant is, is dat belangrike, Oranjegesinde individue soos
admiraal Tromp, wat roemryke dade verrig het, ook vereer word op grond van die
rol wat hulle gespeel het om die toekoms van die Huis van Oranje te verseker.
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Terselfdertyd word diegene wat nie Oranjegesind was nie (soos De Witt), fel
veroordeel en as skurke uitgebeeld. Talle van die gedigte beklemtoon spesifiek
die historiese lyn van die Huis van Oranje, soos wanneer daar op ’n gedenkstuk
vir koningin Wilhelmina uit die “Wilhelmus” aangehaal word. Deur op die lang
geskiedenis van die Huis van Oranje te wys, word ook gesuggereer dat sy
toekoms verseker is.
Aanname 3, dat die gedigte ’n Christelike, en spesifiek Protestantsgesinde inslag
sou vertoon, is ook waar bewys. Meer nog: verskeie gedigte het getoon dat die
vryheid om hulle eie geloof te beoefen, baie belangrik was vir die Nederlandse
Protestante; en dat die drieledige band tussen God, die Huis van Oranje en die
Protestantse deel van die Nederlandse volk as onverbreekbaar beskou is. Hierdie
oortuiging strek van die oudste gedig (“Louwijs die trockt veld”, 1674) tot die
jongste (oor prinses Margriet se geboorte, 1943). Trouens, as die “Wilhelmus”
(op grond van die 1923-gedenkbord vir koningin Wilhelmina) bygereken word,
gaan hierdie verbintenis terug na die ontstaan van die “Wilhelmus” (omstreeks
1568–71) en die eerste prins van Oranje, Willem de Zwijger.
Daar kan ook verdere afleidings op grond van die bestudeerde tekste gemaak
word, soos dat aanvaar kan word dat die gedenkkeramiek wel die gevoel van die
algemene publiek oordra. Die feit dat verreweg die meeste gedigte anoniem is, en
die mening in die gedig dus nie aan ’n spesifieke persoon toegeskryf kan word
nie, versterk hierdie indruk. Verder is dit ook duidelik dat hoewel die digter
anoniem mag wees, die gedigte wyd bekend was: sommige gedigte is oor en oor
op ’n groot aantal verskillende keramiekstukke gebruik.
Verskeie aspekte van hierdie gedigte op gedenkkeramiek is egter steeds
onaangeraak en/of onbekend. Daar is van meet af aan gesê dat die gedigte nie as
literêre tekste beoordeel sou word nie. Tog val enkele eienskappe op, soos dat die
gedigte oor prins Willem III se inhoud patroonmatig opgebou is: ’n historiese
skets lei die gedig in, en daarna volg ’n eerbetoon aan die stadhouer as
verteenwoordiger van die Huis van Oranje. Dit val ook op dat daar van
tradisionele eindrymskemas gebruik gemaak is, veral van die ietwat dreunerige
paarrymskema. Verskillende verklarings kan hiervoor gegee word: eerstens dat
die digters ’n tradisionele siening van die digkuns gehad het; tweedens dat die
makers van die tekste nie bedrewe digters was nie (want paarrym is die
“maklikste” rymskema om te gebruik); derdens dat die digters ook mense wat nie
literêr geskoold was nie, met die gedigte wou bereik. Verskeie ekonomiese
faktore dui daarop dat die gedenkstukke waarskynlik vir die middelklas en die
rykes bedoel was: in die eerste plek is die borde, veral in die tyd van prins
Willem III, vir versiering gemaak en nie as gebruiksartikels nie. In die tweede
plek was die oplaag beperk, en in die derde plek was die stukke nie goedkoop nie.
Die Wilhelmina-bord van 1930 (Figuur 9) is die enigste van die twaalf stukke wat
hier bespreek is waarvan die verkoopsyfers bekend is: daar is 710 van hierdie
borde teen 12,50 gulden stuk verkoop. Die kopers het dus waarskynlik eerder tot
die meer vermoënde middel- en hoër klas behoort as tot die laer ekonomiese
klas; en die keramiekstukke was waarskynlik op hulle afgestem. Dit sluit natuurlik
nie die moontlikheid uit dat die sentiment wat op die stukke uitgebeeld is, deur ’n
groot groep Nederlanders (insluitende mense uit die laer sosio-ekonomiese klas)
gedeel is nie.
Die talle spellingvariante, die weglating van die slot -n van die infinitief (’n
uitspraakverskynsel),
die
aanmekaarskryf
van
die
lidwoord
en
die
daaropvolgende substantief, die onsistematiese gebruik van hoof- en kleinletters
en gebrek aan (of onlogiese) interpunksie verlei die leser ook om aan te neem dat
die digters waarskynlik betreklik ongesofistikeerd moes gewees het. Daar moet
egter onthou word dat die meeste van die gedigte geskryf is voordat die
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Nederlandse spelling by wyse van spelreëls gestandaardiseer is. Dit is
waarskynlik ook moontlik dat die skilder die skryffoute tydens die
kopiëringsproses kon gemaak het. Wat méér interessant is, is dat daar ook in die
twintigste-eeuse gedigte “spelfoute” en onsistematiese hooflettergebruik voorkom
en dat dit, saam met die teruggegryp na sekere “ou” woorde soos maar (mare)
en verkondt, wat deur Van Dale as argaïsmes aangegee word, die indruk van ’n
“ou” gedig skep, wat aansluiting by die lang tradisie van gedenkgedigte vind.
In breër verband is daar aan die produksiekant talle onbeantwoorde vrae: Hoe
het die gebruik van gedigtekste op gedenkkeramiek by die fabrieke ontstaan? En
hoe het die fabrieke aan die tekste en/of aan die digters gekom? Die ekonomiese
aspekte van die gedenkkeramiek is glad nie in hierdie artikel bespreek nie. Het
tye van ekonomiese swaarkry byvoorbeeld die produksie van gedenkkeramiek
beïnvloed? En ofskoon gedigte slegs met tussenposes op gedenkkeramiek gebruik
is, het daar sedert 1943 geen gedigte op gedenkkeramiek verskyn nie, alhoewel
keramiekstukke wat die koningshuis gedenk, nog steeds gemaak word. Beteken
dit dat die Nederlandse volk anders oor die koningshuis dink as vantevore? Of
speel die sekularisering van die Nederlandse samelewing moontlik ’n rol (gegewe
die sterk godsdienstige ondertoon van die bespreekte gedigte)?
Verdere ondersoek sal moontlik antwoorde op bostaande vrae oplewer. In hierdie
stadium kan gekonstateer word dat die navorsing wat tot dusver oor hierdie
tekste op gedenkkeramiek gedoen is, ’n beeld na vore bring van die Nederlandse
volk as troue ondersteuners van die Huis van Oranje oor ’n periode van eeue
heen; van ’n onlosmaaklike verband tussen die volk en die koningshuis en tussen
die koningshuis en die Protestants-Christelike geloof; en van ’n volk vir wie
staatkundige en godsdiensvryheid ononderhandelbaar was.
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Eindnotas
1

Gedenkkeramiek kom in Nederland, Brittanje, Amerika en ook Suid-Afrika voor
(soos die roomkleurige bak met bruin afbeeldings van die Voortrekkermonument
en Trekkerstonele wat met die 100-jarige herdenking van die Groot Trek uitgegee
is).

2

Oor die afgelope 3 000 jaar het (Westerse) opvattings oor wat “goeie poësie” is,
voortdurend verander. Hierdie opvattings word in poëtikale geskrifte, literêre
strominge en die kanon weerspieël. Uit Horatius (65–8 v.C.) se vertaalde stelling:
“Men vraagt zo vaak: wat maakt nu goede poëzie? Talent? Techniek? In studie
zonder aanleg en in een ongeschoold talent zie ik geen heil”, is dit duidelik dat hy
talent én tegniek as onontbeerlik beskou het (Den Boeft e.a. 1994:39).
3

Van Gorp (1986:158) omskryf “gelegenheidsgedichten (poésie de circonstance)”
as gedigte wat geskryf is na aanleiding van ’n belangrike gebeurtenis (geboorte,
sterfte, herdenking, ens.), “waarbij de dichter (tenzij hij op bestelling werkt)
betrokken is als persoon of als lid van een gemeenschap. Hoewel dergelijke lyriek
ten gevolge van haar utilitair karakter vaak weinig literaire waarde heeft, kan een
gelegenheidsgedicht waarin de gebeurtenis in kwestie voldoende verdiept wordt,
een grote poëtische kracht bezitten.” As voorbeelde van geleentheidsgedigte wat
uit die Antieke Tyd dateer, noem hy die epitaaf (wat destyds bedoel was om op ’n
grafsteen aangebring te word) en die epitalaam (wat as bruilofslied vir die jong
getroudes gesing is).
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4

Nadat die artikel reeds voltooi is, is ’n dertiende gedig gevind. Dit verskyn op ’n
stuk gedenkkeramiek wat koningin Wilhelmina huldig. Die stuk behoort tot die
Van Gybland Oosterhoff-versameling.

5

Hy het ’n rol gespeel in die opvoeding van keiser Karel V, wat op sý beurt ’n
belangrike rol in die lewe van prins Willem I sou speel.

6

Hy neem ook die lyfspreuk "Je maintiendrai" (Ik zal handhaven) oor. Aan die
einde van sy lewe brei Prins Willem I hierdie lyfspreuk uit tot: "Je maintiendrai
l'honneur, la foy, la loi de Dieu, du Roy, de mes amis et moy" (Ik zal de eer, het
geloof en de wet van God, van de koning, van mijn vrienden en mij handhaven)
(Willem van Oranje 2008).

7

stadhouder (eert. en thans in bijz. toepassing stedehouder, zie ald), m. -s,
plaatsvervanger; in ‘t bijz. (hist.): 1. (veroud) plaatsvervanger van een vorst; –2.
iemand die in de plaats van een vorst een deel (land, gewest) van diens rijk
bestuurt; inz. Oudt. In Nederland, landvoogd van een provincie ten tijde der
graven; (later, na 1581) hoofd van het uitvoerend gezag in een gewest, bekleed
met zeer veel rechten, meestal hoofd van het leger en de vloot: ten tijde van de
Republiek waren de stadhouders volgens de meest verbreide opvatting dienaren
van de Staten, maar vele attributen van de landsheer waren op hen overgegaan;
Willem V was de laatste stadhouder; –3. stadhouder van de lenen, voorzitter van
een leenhof (Kruyskamp 1976:2324–2325).

8

Dit is ’n kwessie van historiese interpretasie; daar is meningsverskil onder
historici oor hierdie saak.

9

Hierdie benaming dui daarop dat die amp van stadhouer van nou af in die
direkte afstammingslyn oorgeërf word.

10

Die term hipotese word nie gebruik nie, aangesien dit nie moontlik is om die
hipotese(s) empiries te bewys nie.

11

Foto uit onbekende tydskrifartikel in die Van Gybland Oosterhoff-versameling,
aanwinsnommer: 2008.01.07.00008.
12

Titel wat gewoonlik aan die Britse koning se oudste dogter gegee word. Die
titel is nie oorerflik nie en kan nie deur meer as een persoon gelyktydig beklee
word nie.
13

raadpensionaris [het accent wisselt], m. (-sen), (hist.) 1. titel van een
voornaam ambtenaar in vele Nederlandse steden van die 16de tot de 18de e., die
de stadsregering als raadsman diende en de afgevaardigden van de vroedschap
naar de Statenvergadering vergezelde; –2. titel van de voornaamste
bestuursambtenaar in Holland en West-Friesland tijdens de Republiek: de
raadpensionaris was o.m. belast met het voeren van de correspondentie namens
de Staten en kon ook in verschillende andere opzichten als hun gevolmachtigde
optreden; –3. in de grondwet van 1805 titel van de persoon die belast was met
de uitoefening van de uitvoerende macht in de Bataafse Republiek (Kruyskamp
1976:1970).

14

Meer navorsing sal toon of die teks, of ten minste die frase “Heer der here”,
reeds ses jaar vroeër, in 1674 (die datum van die gedig), in Nederland in gebruik
was.

15

Foto uit Lunsingh Scheurleer 1994:46.
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16

verlanden: om die land te verlaat – betekenis aangedui in die eerste uitgawe
(1864) van Van Dale.

17

Ofskoon die gedig tipografies in nege reëls weergegee is, is dit op grond van
die rymskema duidelik dat “Landen vrij” waarskynlik in ’n negende reël oorloop
omdat daar te min plek was om die hele slotreël in één reël op die fles te kon
skryf.

18

[L]anden verwys na die provinsies van die Nederlandse Republiek.

19

Onverskrokke

20

Hier (met die invoeging van ’n wit reël aangedui) word die gedig tipografies in
twee verdeel. Die voorafgaande teks staan links van die portret, die res van die
teks regs daarvan.
21

Neptunus is die Romeinse god van die see.

22

Dis ’n verwysing na 1 Samuel 18:7, wat beskryf hoe Dawid as held vereer is
nadat hy die reus Goliat verslaan het. Die vroue het gedans en gesing: “Saul het
sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende!”

23

Die woord mof is ’n skeldnaam vir ’n Duitser.

24

Dit is nogal ironies dat Cornelis Tromp in 1676, net ’n jaar nadat dié gedig
geskryf is, die Deense admiraal-generaal, dit wil sê hoof van die Deense vloot,
geword het.

25

Het Hollands Diep is die naam van ’n baie breë rivierarm suid van Rotterdam in
Nederland. Vanuit die ooste vloei die Maasrivier (in die suide) en die Waalrivier
(ten noorde) wes na die Noordsee. Waar die Amer en die Nieuwe-Merwede (’n
sytak van die Waal) by Lage Zwaluwe saamvloei, begin die Hollands Diep, wat
verder na die weste toe vertak in die Haringvliet (wat noord van die landstreek
Overflakkee verby vloei) en die Volkerak (wat suid daarvan verby vloei). (Kyk ook
Hollandsch Diep 2008.)

26

Willem V sou egter die laaste stadhouer wees, dus het die erfopvolgingsbeleid
in die praktyk slegs vir hom gegeld.

27

Keramiek wat in die bakproses, en nie weens glasuur nie, wit word (kyk
Terminologie, afdeling 2).

28

Dit is die enigste van die vyftien borde waarop ’n datum voorkom.

29

Die tipografie op hierdie en ander gedenkstukke is dikwels idiosinkraties, veral
wat die gebruik van kleinletters (bv. “god”) en sierletters wat soos hoofletters lyk,
betref. Die outeurs het eie diskresie gebruik in die oorskryf van die gedigtekste
en dit, waar moontlik, volgens die gebruiklike skryfwyse weergegee. In latere
tekste wat volledig in hoofletters weergegee is, is die transkripsie in hoof- en
kleinletters gedoen. Sentrering van versreëls is ook nie behou nie; in die
transkripsie is die versreëls telkens links belyn.

30

Foto geneem deur G.C. de Kamper in die Museum Buren & Oranje in die stad
Buren.

31

Die ander bekende slagspreuk is “Vivat Oranje”, oftewel “Lank leef Oranje!”.
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32

Die cavetto van ’n bord is dié gedeelte waar die bord buig, met ander woorde
die gedeelte tussen die binneste plat deel en die buitenste rand van die bord.

33

Die gedig eindig inderdaad met ’n kommapunt. Dit is onbekend of hierdie reëls
dalk uit ’n langer gedig kom.

34

Foto uit Lunsingh Scheurleer (1994:95)

35

Foto uit Lunsingh Scheurleer (1994:96)

36

Die Katolieke is egter nie as “gelykwaardige” burgers beskou nie en het nie
dieselfde regte as die Protestante geniet nie. Hulle kon byvoorbeeld nie
belangrike poste beklee nie, en ofskoon hulle wel toegelaat is om kerkdienste te
hou, is hulle kerke verbeurd verklaar en aan die Nederlandse Hervormde Kerk
gegee. Die nonneklooster in Rapenburg moes byvoorbeeld deur die nonne
ontruim word, en die nuwe Universiteit van Leiden is daarin gehuisves. Ofskoon
die Katolieke se posisie in die Napoleontiese tyd verbeter het, moes prinses Irene
in die twintigste eeu van haar aanspraak op die Nederlandse troon afstand doen
omdat sy met ’n Katoliek getrou het.

37

Foto geneem deur G.C. de Kamper in die Van Tilburg-museum aan die
Universiteit van Pretoria.
38

Oranje Boven, vivat Oranje

39

Foto geneem deur G.C. de Kamper by Museum Simon van der Gijn in
Dordrecht
40

Kyk Den Boon en Geeraerts 2005: “nicht (geen afbreking) / de (v.); -en /
(1220–1240 ‘kleindochter, nicht, bloedverwante’) ~ Lat. neptis (kleindochter), v.
vorm naast neef, met overgang van ft >cht”.
41

Foto geneem deur G.C. de Kamper in die private versameling van die familie
Ronda in Roden, Groningen.

42

Die rivier Maas

43

Volgens Van Dale dateer die woord geus uit 1599, maar die woordeboek
verwys eweneens na genoemde versoekskrif (Den Boon en Geeraerts 2005).

44

Foto geneem deur G.C. de Kamper in die Van Gybland Oosterhoff-versameling,
Universiteit van Pretoria.

45

Hierdie inligting is ingewin uit persoonlike korrespondensie met me. J. van
Erkel (kyk Bibliografie).

46

Foto geneem deur G.C. de Kamper in die Van Gybland Oosterhoff-versameling,
Universiteit van Pretoria.

47

Die woord mare of maar het sy oorsprong in 1200, uit Ou Iers en Ou Russies,
en word in Van Dale (Den Boon en Geeraerts 2005) as argaïes geëtiketteer.
48

Foto geneem deur G.C. de Kamper in die Van Gybland Oosterhoff-versameling,
Universiteit van Pretoria.
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Die eerste ars poetica wat in die Nederlandse volkstaal geskryf is, was dié van
Antwerpse “scepenclerc” Jan van Boendale, en is vervat in Der leken spieghel,
wat Van Boendale tussen 1325 en 1333 geskryf het (Den Boeft e.a. 1994:65).
Een van die drie belangrikste vereistes wat hy aan ’n gedig gestel het, was dat dit
waar moes wees, en dat spesifiek die geskiedenis, die kerk en die heiliges altyd
eerlik uitgebeeld moes word. Die eis dat die digter hom by die waarheid moes
hou, was ook een van die grondbeginsels van die Antieke Griekse poëtika.

* Die outeurs betuig graag hulle dank vir die finansiële steun wat die Nederlandse
Taalunie, via die Noordelike Kennisnetwerk vir Neerlandistiek, vir hierdie
navorsing bewillig het.
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LitNet Akademies Adviesraad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruth Baitsewe, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Andries Bezuidenhout, Universiteit van die Witwatersrand – Suid-Afrika
Gerrit Brand, Boekeredakteur by Die Burger – Suid-Afrika
Naomi Bruwer, Inhoudsbestuurder by www.litnet.co.za – Suid-Afrika
Joel Claassen, Universiteit van Kaapstad – Suid-Afrika
Neil Cochrane, Universiteit van Pretoria – Suid-Afrika
Scarlett Cornelissen, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Darryl David, Universiteit van KwaZulu-Natal – Suid-Afrika
Heilna du Plooy, Noord-Wes Universiteit - Suid-Afrika
Hans Ester, Radboud Universiteit Nijmegen – Nederland
Eep Francken, Universiteit Leiden – Nederland
Ena Jansen, Vrije Universiteit van Amsterdam – Nederland
Jerzy Koch, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznań – Pole
Catharina Loader, Universiteit van Wenen - Oostenryk
Jean Meiring, Universiteit van Cambridge – Engeland
Desmond Painter, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Vasti Roodt, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Alfred Schaffer, Uitgeverij De Bezige Bij – Nederland
Christo van der Rheede, Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans – Suid-Afrika
Etienne van Heerden, Universiteit van Kaapstad – Suid-Afrika
Ian van Rooyen, Universiteit van Kaapstad – Suid-Afrika
Helize van Vuuren, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit – Suid-Afrika
Steward van Wyk, Universiteit van die Wes-Kaap – Suid-Afrika
Rudi Venter, Universiteit van Pretoria – Suid-Afrika
Louise Viljoen, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Andries Visagie, UNISA – Suid-Afrika
Hein Willemse, Universiteit van Pretoria – Suid-Afrika
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LitNet Akademies – stylriglyne
Medewerkers word vriendelik versoek om asseblief die volgende
voorskrifte te volg by voorleggings aan LitNet Akademies.
LENGTE
Daar is geen lengtebeperking op artikels nie.
FORMATERING
1. Stuur asseblief alle tekste in Verdana 10-punt.
2. Gebruik enkelspasiëring, en ook net een spasie na die einde van ’n sin.
3. Paragrawe moet in blokvorm wees (dit wil sê nie ingekeep nie), met ’n oop
reël tussen paragrawe. Let wel: Wat die latere oplaaiproses op die
webtuiste aansienlik vergemaklik, is om hierdie oop reëls tussen
paragrawe te skep eenvoudig deur "Enter" twee keer te druk, en nie deur
vooraf die paragraafspasiëring via die "Format > Paragraph > Spacing"bevele te stel nie – verseker dus asseblief dat "Spacing > Before" en
"Spacing > After" albei op 0 gestel is voordat u begin.
OPSKRIFTE
1. Hoofopskrifte
Kleinletters en vetdruk
1.1 Subopskrifte
Kleinletters, kursief en vetdruk
1.1.1 Sub-subopskrifte
Kleinletters, kursief, geen vetdruk
Let wel
•
•
•

Opskrifte mag genommer word, soos hier bo, maar dit is nie noodsaaklik
nie.
Daar is geen punte na opskrifte nie.
Laat 'n eenreël-spasie tussen opskrif en teks.

AANHALINGS
•
•
•
•

Gebruik asseblief dubbelaanhalingstekens, en enkelaanhalingstekens binne
aanhalings.
Aanhalings moet nie gekursiveer word nie.
Aanhalings van vier reëls en langer word verkieslik ingekeep, sonder
aanhalingstekens.
Sluit ’n ingekeepte aanhaling volledig af met die nodige/betrokke
leesteken en verskaf dan die bronverwysing onmiddellik daarna tussen
hakies, sonder ’n punt binne die hakies.
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ENKELE ANDER REDAKSIONELE PRAKTYKE
1. Afkortings
Let wel
Die styl wat LitNet gewoonlik volg, naamlik om nie punte by afkortings te gebruik
nie, geld NIE in die geval van LitNet Akademies nie. Al die erkende konvensies
soos deur die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls voorgeskryf moet in LitNet
Akademies-artikels gevolg word. Gebruik afkortings asseblief spaarsaam – die
redaksie van LitNet en LitNet Akademies verkies byvoorbeeld met betrekking tot
bo m.b.t.
2. Sogenaamde selfnoemfunksie by woorde
Wanneer ’n woord of frase gebruik word om na homself te verwys, word dit
kursief geskryf, soos byvoorbeeld in:
•
•

Die woord agaat verkry in hierdie teks …
Sedert Kleinboer sy opwagting gemaak het, is kontrei vir baie lesers nie
meer maar ’n sinoniem vir (geografiese) gebied nie …

3. Betekenisaanduiding
Betekenis word tussen aanhalingstekens aangegee.
Donker beteken letterlik "afwesigheid van lig", maar in die gedig …
4. Aandagstreep teenoor koppelteken
Tussen datums word nie 'n koppelteken nie, maar 'n aandagstreep (en-lyn,
ALT+0150) gebruik.
Dus:
1967–69, nie 1967-69 nie.
5. Eindnotas teenoor voetnotas
Die internetformaat van LitNet Akademies vereis dat daar slegs van eindnotas
gebruik gemaak kan word.
VERWYSINGS
Volg in die algemeen asseblief die Harvard-metode, en meer bepaald soos hier
onder illustratief vir verskillende bronne uiteengesit. Let asseblief noukeurig op
interpunksie.
1. Bibliografie
(nie Bronne, Verwysings, ens. nie)
1.1 Boeke
De Villiers, Emile. 2007. Die bewesiekte. Pretoria: Lapa-uitgewers.
Heyns, L.M. en H.J.C. Pieterse. 1990. Eerste treë in die Praktiese Teologie. 2de
uitgawe. Pretoria: Gnosis.
Pleij, H. Het literaire leven in de middeleeuwen. Leiden: Marthinus Nijhoff.
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Waar meer as een bron deur dieselfde outeur in die Bibliografie verskyn, word by
verdere verwysings ’n em-lyn (ALT+0151) in plaas van die outeur se van gebruik:
Krog, Antjie. 1995. Relaas van ’n moord. Kaapstad: Tafelberg.
—. 1998. Country of my skull. Johannesburg: Random House.
—. 2000. Kleur kom nooit alleen nie. Kaapstad: Kwela.
Let wel
In die geval van Engelse publikasies moet alle besonderhede wat in Afrikaans kán
verskyn, wel in Afrikaans aangegee word, byvoorbeeld Kaapstad, nie Cape Town
nie; en, nie and of & nie; (red.), nie (ed.) nie:
Rousseau, G.S. en Roy Porter (reds.). 1980. The ferment of knowledge: Studies
in the historiography of eighteenth-century science. Cambridge: Cambridge
University Press.
1.2 Verhandelinge/proefskrifte
Oosthuizen, W.J. 1964. Die wet van opvolging van begripsoorte in bywoordreekse
in Afrikaans. Ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch.
1.3 Vaktydskrifartikels
Spies, Lina. 2006. Die poësie van Elisabeth Eybers: ’n Digterskap van sewentig
jaar. Tydskrif vir Letterkunde, 43(2), 2006:57–78.
1.4 Hoofstukke in boeke
Venter, L.S. 1990. Enkele chronotopieë in Mahala. In Roos 1990.
Die volledige besonderhede van die betrokke boek verskyn dan ook in die
bibliografie:
Roos, Henriette. 1990. Lewe met woorde: Opstelle oor die prosa. Kaapstad:
Tafelberg.
1.5 Internetbronne
Botes, Zani. 2005. Antjie Krog: koeël en kalm. LitNet.
http://www.oulitnet.co.za/heupvuur/antjie.asp (25 Februarie 2008 geraadpleeg).
1.6 Bronverwysings in die teks
Na gelang van die konteks is variasies moontlik/nodig, maar die essensie bly:
skrywer se van gevolg deur publikasiedatum. Waar ook ’n bladsyverwysing
voorkom, volg ’n dubbelpunt op die jaartal en dan die bladsynommer(s), sonder
’n spasie:
Smit (2007:45) skryf: "Met hierdie klemverskuiwing is die postmodernisme
effektief geherdefinieer."
"… en met hierdie klemverskuiwing is die postmodernisme effektief
geherdefinieer" (Smit 2007:45), sodat ons nie meer kan praat van …
"… postmodernisme geherdefinieer" (Smit 2007:45).
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