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Portrette van en gesprekke met vaders:
die vader-dogter-verhouding in die werk
van enkele vrouedigters
Marius Crous

Abstract
Portraits of and conversations with fathers:
relationship in the poetry of a few female poets

the

father-daughter

This paper investigates the father-daughter relationship in the poetry of four
canonised female poets in Afrikaans, namely, Elisabeth Eybers, Olga Kirsch, Lina
Spies and Joan Hambidge. The theoretical point of departure is underpinned by
views on sexuality and in particular the complex relation between father and
daughter in the work of Freud, Lacan and Kristeva. Issues such as the admission
to the Symbolic Order, the role of the mother as abject, and the importance of
the male subject in the work of Freud and Kristeva with regard to sexuality is also
discussed.
Evident from the analysis is the fact that in the poems about the father-daughter
relationship in the work of all four poets there is a strong preoccupation with
religion and the role of the father as representative of the so-called law-of-thefather/Father.

Opsomming
Portrette van en gesprekke met vaders: die vader-dogter-verhouding in
die werk van enkele vrouedigters
In hierdie artikel word die vader-dogter-verhouding in die werk van vier
gekanoniseerde digteresse, te wete Elisabeth Eybers, Olga Kirsch, Lina Spies en
Joan Hambidge, ondersoek. As teoretiese vertrekpunt word onder meer Freud,
Lacan en Julia Kristeva betrek, en wel hul onderskeie sienings oor seksualiteit en
die komplekse verhouding tussen vaders en dogters. Kwessies soos die toetrede
tot die Simboliese Orde, die rol van die moeder as abjek en die belangrikheid van
die manlike subjek by Freud en Kristeva wat betref seksualiteit.
Opvallend is die feit dat in die werk van al vier digteresse onder bespreking, die
godsdiens en die vader as verteenwoordiger van die wet-van-die-vader/Vader ’n
belangwekkende rol speel.
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Daddy, I have had to kill you.
You died before I had time.
– Sylvia Plath

Inleiding
Die doel van hierdie artikel is om aan die hand van die teoretiese begronding oor
die verhouding tussen vader en dogter by Julia Kristeva te fokus op die
uitbeelding van die vader-dogter-verhouding in die werk van enkele Afrikaanse
vroue. Ek handhaaf ’n histories-chronologiese lyn en sal die ondersoek begin met
Elisabeth Eybers en dan konsentreer op Olga Kirsch en Lina Spies en dan afsluit
met Joan Hambidge se bundel Dad (2006).
Dit is opvallend watter belangrike rol die godsdiens en die vader as
verteenwoordiger van ’n bepaalde religieus-kulturele diskoers in die werk van die
onderskeie digteresse speel. Die vader as aardse verteenwoordiger van die
Christelike Vader verteenwoordig die sogenaamde wet-van-die-vader / Wet-vandie-Vader, soos blyk uit my ontleding van die onderskeie tekste.
Binne die tradisie van die Afrikaanse poësie wys Lina Spies (1990:128) daarop
dat reeds in die vroegste werk van Afrikaans se eerste vrouedigter, Elisabeth
Eybers, haar vader-dominee ’n belangrike rol gespeel het as een van die
“goedgesinde en alwyse despote” - soos sy haar ouers in die pastorie op
Schweizer-Reneke beskryf.1 Die mees onlangse voorbeelde waarin die vaderdogter-verhouding die kern vorm, is Joan Hambidge se digbundel Dad (2006) en
Jeanne Goosen se Elders aan diens (2007). In die nawoord tot haar bundelskryf
Hambidge (2006:57) dat sy “[r]eeds vanaf [haar] debuut” af verse oor haar pa
skryf en dat daar “vele portrette oor en gesprekke met hom” in haar werk
aangetref word. Ook by Goosen kom die “verhouding van die meisie met haar pa”
(Marais 1988:32) by herhaling voor in haar oeuvre – waaroor ek beoog om in ’n
volgende artikel meer omvattend te skryf.
Vroue soos Ina Rousseau, Sheila Cussons en Wilma Stockenström het nie
pertinent gedigte geskryf oor die vader-dogter-verhouding nie, soos uit my
ondersoek na hulle oeuvres blyk. Ek fokus ook nie op Antjie Krog nie: Conradie
(1996) doen ’n deeglike Kristeva-gerigte ontleding van Krog se werk en ek wil
dus oorvleueling vermy.

1 Perspektiewe op die vader-dogter-verhouding
1.1 Kristeva en Lacan
Kristeva sluit in haar teoretiese besinning grotendeels by Lacan aan, en soos
Oliver (1993:18) aandui, is daar by albei hierdie figure die kwessie van die
ontstaan van begeerte, of die oorgang van behoefte na begeerte. Kristeva stem
saam met Lacan se teorie oor die sogenaamde spieëlfase, kastrasie, die
Oedipuskompleks en seksuele verskille. Haar sterk punt van kritiek teen Lacan is
egter dat hy nie genoeg aandag skenk aan die sogenaamde semiotiese dryfveer
(“drive force”) wat funksioneer voor die spieëlfase betree word nie. Volgens
Kristeva bestaan daar bewyse dat die semiotiese dryfveer reeds aanwesig is in
kinders se vroegste vorme van taaluiting en dat die simboliese sfeer betree word
sodra die sogenaamde “theitic break” gemaak word met die semiotiese en veral
met die moederliggaam.
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Beide Kristeva en Lacan bou voort op Freud se teorie van die Oedipuskompleks.
Dié kompleks kom daarop neer dat die seunskind besef dat die moeder nie die
almagtige figuur is wat hy gedink het nie en nog belangriker dat die moeder nie
soos hy en sy vader oor ’n penis beskik nie. Tydens die spieëlfase, meen Lacan,
begin die kind homself identifiseer met die beeld van homself in ’n spieël en
ontstaan daar by hom die vrees dat hy ook nie oor ’n penis beskik nie en hom uit
vrees vir kastrasie by die vader skaar.
Daar moet in ook in gedagte gehou word dat Freud grotendeels oor die seksuele
ontwikkeling van die manlike kind skrywe. Wat betref kastrasie-angs by meisies,
merk Freud (1973:119) op:
Fear of castration is not, of course, the only motive for repression:
indeed, it finds no place in women, for though they have a
castration complex they cannot have a fear of being castrated. Its
place is taken in their sex by a fear of loss of love.
Die kind keer dus die moeder die rug toe en wend hom tot die vader, aldus
Freud.
McAfee (2004:32) wys daarop dat Lacan hiervan wegbeweeg en begin praat van
die “name of the father”, of “the law of the father” en dat daar nie na die vader
per se gewend word nie, maar na wat die vader verteenwoordig, naamlik die taal
en die wet (ook die universele taboe jeens bloedskande). In ’n poging om weg te
kom van die fisiese penis, munt Lacan die konsep fallus. Die fallus is ’n simboliese
konstruk en aangesien beide mans en vroue daarna smag om hierdie magsimbool
te besit, kan begeerte nooit in die individu bevredig word nie. Lacan (1977:285)
skryf in dié verband:
[The phallus] is even less the organ, penis or clitoris, that it
symbolizes. The phallus is a signifier, a signifier whose function, in
the intrasubjective economy of the analysis, lifts the veil perhaps
from the function it performed in the mysteries.
Of soos Ragland (1995:55) dit verduidelik: die falliese betekenaar is een gevolg
van die ervaringe rondom die Oedipale verdeling – dit wil sê, die aanname van
seksuele differensiasie deur middel van taal, identifikasie en die drif.
Taal speel vir beide Lacan en Kristeva ’n belangrike rol in die ontwikkeling van die
subjek. Wanneer die kind sigself bevind in ’n staat van voor-verbalisering en
voor-taligheid, bevind hy hom in wat Lacan die imaginêre staat noem. Naas die
imaginêre staat onderskei hy ook die reële en die simboliese staat. In Lacan
(1977:ix-x) word die drie konsepte verduidelik: die imaginêre is alles wat die kind
waarneem: die wêreld, die register, die dimensie van beelde, bewustelik of
onbewustelik, soos waargeneem of veronderstel. Of soos McAfee (2004:33)
aandui, die kind kan nog nie onderskei tussen waarheid en fiksie of beelde nie: “It
takes all its internal representations to be real.”
Die reële is die derde van Lacan se drie konsepte en word gekoppel aan beide die
simboliese en die imaginêre: “It stands for what is neither symbolic nor
imaginary, and remains foreclosed from the analytic experience, which is an
experience of speech” (Lacan 1977:ix). Daar moet in gedagte gehou word dat die
reële nie verwar moet word met die realiteit nie, want die reële is onvoorstelbaar
en verwys na dit wat nie in terme van die simboliese orde verklaar kan word nie.
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Wat betref die simboliese orde, is dit die bepalende orde van die subjek. Dit is
ook die terrein van taal en simbole, van struktuur, asook van wet en orde.
Wanneer die subjek hom in hierdie orde bevind, is hy uitgelewer aan die wette en
regulasies van die simboliese orde en maak hy van taal gebruik om sy begeertes
te verwoord.
Dit is waar die groot breuk tussen Lacan en Kristeva na vore tree, en wel vanweë
die volgende:
1. Kristeva is van mening dat die breuk tussen moeder en kind reeds voor
die spieëlfase plaasvind en veral die abjeksieproses is hier ter sake,
wanneer die kind dit wat vir hom aanvaarbaar is, verwerp.
2. Kristeva meen dat die kind oor die simboliese by die moeder en nie by die
vader leer nie.
3. Kristeva glo, anders as Lacan, nie dat die imaginêre ’n verlore gebied is
nie (McAfee, 2004:35–7).
Daar bestaan wel ooreenkomste tussen Lacan en Kristeva wat betref die
simboliese orde, maar anders as Lacan plaas Kristeva groter klem op die
imaginêre en wat sy as die semiotiese staat beskou. Oliver (1993:3) beaam dit
en wys daarop dat die moederlike liggaam vir Kristeva dien as ’n “[prefiguration]
of the Law of the Father and the onset of the Symbolic”.2 Haar psigoanalitiese
perspektiewe word bestempel as ’n feministiese korrektief op die oorwegend
patriargale opvattinge van Freud en Lacan, alhoewel Kristeva self gekritiseer word
deur persone soos Elizabeth Grosz, Judith Butler vir haar essensialistiese
verheerliking van vroulikheid en moederskap (vgl. Oliver 1993:1 vir ’n
uiteensetting van die vernaamste kritiek).
1.2 Kristeva se semiotiese staat
Die eerste gedeelte van Kristeva (1984) word uitsluitlik gewy aan die semiotiese
en die simboliese en in hierdie gedeelte skenk Kristeva byvoorbeeld aandag aan
haar opvattinge oor die chora. Kristeva (1984:23–4) som die aard van wat sy die
twee “modalities” noem, soos volg op:
We shall call the first the semiotic and the second the symbolic. These two
modalities are inseparable within the signifying process that constitutes language,
and the dialectic between them determines the type of discourse (narrative,
metalanguage, theory, poetry, etc) involved; in other words, so-called natural
language allows for different modes of articulation of the semiotic and the
symbolic.
Wat betref die semiotiese, verwys dit volgens Kristeva (1984:24) na “nonverbal
signifying systems that are constructed exclusively on the basis of the semiotic
(music, for example)”.3
Kristeva (1984:25) verklaar haar gebruik van die begrip semiotic en voer dit
terug na die Griekse betekenis van die begrip as synde verwysing na merk,
spoor, indeks, bewys, gegraveerde of geskrewe teken, afdruk of vooruitwysende
teken. Hierteenoor word chora ontleen aan Plato en volgens Kristeva (1984:26)
verwys dit na daardie modaliteit van betekenis waar die linguistiese teken nog nie
geartikuleer word as die afwesigheid van ’n objek en as die onderskeid tussen die
reële en die simboliese nie. Die moederlike liggaam tree op as die filter tussen die
simboliese wette wat sosiale verhoudings reguleer en wat die semiotiese chora wil
oorheers.
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Elders skryf Kristeva (1980:281–6) uitgebreid oor die aard van die chora as ’n
tipe ruimte of opvangplek wat ervaar word alvorens die kind deel word van die
tekensisteem van die taal. Haar beskrywing van die moeder se reaksie is
veelseggend in dié verband: “We must reckon with the mother’s desire, beyond
which it is hard for her to go, to maintain the newborn child within the invocation:
the child as adjunct to the breast, a wealth of her own.” Daar is sprake van ’n
onskeibare band tussen moeder en kind wat gekenmerk word deur primêre
narsisme.
Hierdie ineengestrengelde band tussen moeder en kind kom later weer ter sprake
wanneer ’n persoon tot die besef kom dat hy of sy ’n aparte wese van die
moederfiguur is en haar moet verwerp. Ons betree dus nou die terrein van die
abjekte waaroor Kristeva uitgebreid skryf in Powers of horror (1993). Vir die kind
om deel te word van die simboliese en sodoende sy eie subjektiwiteit te
ontwikkel, moet hy noodwendig die moederfiguur verafsku en verwerp. Sy word
nou ’n verwerplike figuur en die enigste wyse om hierdie primêre identifikasie te
verbreek is om haar as die abjekte moeder (Kristeva 1993:60) te tipeer. Die
moeder moet as Ander getipeer word, sodat die self na vore kan tree. In dié
verband skryf Conradie (1996:129):
Kristeva bevestig dat die kind van hierdie identifikasie met die
moederbors moet wegbreek ten einde die eie individualiteit te
ervaar. Kristeva se waarneming dat die Westerse kultuur gebaseer
is op ’n ontkenning of devaluasie van die moederlike liggaam word
herlei na die Oedipale gewaarwording dat die moeder se liggaam
taboe is.
1. 3 Die imaginêre vader
Wat bestempel word as Kristeva se “race back into the arms of the law” (Rose in
Oliver 1993:69), is haar ontwikkeling van die idee van ’n sogenaamde imaginêre
vader en haar sterk preokkupasie met ’n vaderfiguurkonsep. Vir sommige kritici
was dit Kristeva se terugkeer na Lacan se patriargale psigoanalise, maar anders
as Lacan se streng, wetgebonde vader is die vaderkonsep by Kristeva een van
liefdevolheid. Dit is nie net in Tales of love (1987) dat Kristeva uitgebreid hieroor
skryf nie: reeds in Kristeva (1980:149) besin sy oor die liggaam van die gestorwe
vader en hoe veral die man liefde moet vind tussen die gestorwe vader aan die
een kant en die dood self aan die ander kant.
In aansluiting by Freud poneer sy die idee van ’n imaginêre vader en word hy
gekenmerk deur geslagloosheid (hy is beide vader en moeder - Kristeva 1987:26)
en hy neem die plek in van die abjekte moeder (1987:41). In navolging van
Lacan koppel Kristeva die simboliese orde aan die vaderlike. Die imaginêre vader
is van belang om te verduidelik hoe ’n mens transformeer tot ’n sprekende wese.
Vir Kristeva, anders as vir Freud en Lacan, is die streng Oedipale vader met sy
dreigemente van kastrasie nie genoeg om die kind so ver te kry om die
beskutting van die moederlike liggaam te verlaat nie. Die imaginêre-vaderkonsep word aangewend om die kind van die nodige steun te voorsien in sy
oorgang na die simboliese orde. In Kristeva (1987) word van die verhaal van
Narsissus gebruik gemaak om as teenhanger te dien vir Oedipus. Oliver
(1992:79) som dié redelik komplekse kwessie soos volg op: deur die onmiddellike
verplasing na die imaginêre vader ondergaan die kind ’n verplasing na die oord
van moederlike begeerte, wat volgens Kristeva neerkom op ’n begeerte na die
fallus. Dit is ’n identifisering met die vader wat die kind hom verbeel ook
deelgeneem het aan hierdie primêre verplasing. Maar hierdie identifikasie met die
imaginêre vader is slegs moontlik vir sover die vader die fallus verteenwoordig
wat die moederlike begeerte bevredig. Die kind identifiseer met die imaginêre
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vader wat die moeder binnegaan; ’n hereniging met die moeder. Deur met
imaginêre vader te vereenselwig, plaas die kind homself weer binne-in
moeder se baarmoeder. Hierdie denkbeeldige assosiasie met die moeder
liggaam gee aan die kind die nodige selfvertroue om oor te beweeg na
simboliese orde en die moeder agter te laat.

die
die
se
die

Die assosiasie van die vaderfunksie met liefdevolheid is om te verhoed dat die
abjekte moeder die kind verswelg. In Black Sun (1989:23) wys Kristeva daarop
dat die vaderfiguur nie net ondersteunend moet wees nie, maar ook in staat moet
wees om sy rol as Oedipale vader in die simboliese orde te kan vertolk. Conradie
(1996:132) is van mening dat sodra die kind verworpe voel by geboorte, daar
hierdie denkbeeldige of imaginêre vader na vore tree:
Die kind voel weer eens heel deurdat hy met die moederlike
baarmoeder of sy eie konsepsie assosieer. Hy ervaar die jouissance
van die bestaan in en buite taal om. In psigoanalise word hierdie
assosiasie met die toneel van die eie geboorte die oertoneel
genoem.
Dit kom dus volgens Conradie daarop neer dat jy “as’t ware aanwesig is by jou
eie geboorte: jy is jou eie vader deur jou eenwording met die moeder – die objek
van alle menswees en begeerte.”
1.4 Freud, vaders, dogters en seksualiteit
Aangesien Kristeva se teorie grotendeels ’n reaksie is op Freud en Lacan, en selfs
’n bevestiging is van Freud se opvattinge, is dit gepas om ook Freud se siening
oor die vader-dogter-verhouding hier te betrek. Freud (1977:370–92) handel oor
vroulike seksualiteit en is onder meer ’n ondersoek na hoe die jong meisie ’n
breuk maak met haar moeder as primêre liefdesobjek en, soos Freud dit stel,
“How does she find her way to her father?”
Vir Freud is dit fassinerend dat daar by jong meisies ’n sterk aangetrokkenheid
tot ouers van beide geslagte is en daar nie so ’n sterk aversie is jeens die vader
soos in die geval van seuns nie (1977:374). Vroue is volgens hom meer
biseksueel van aard en anders as mans beskik hulle immers oor twee
geslagsorgane, naamlik die vagina en die klitoris. Gevolglik kom Freud tot die
slotsom dat vroue ook twee fases in hul seksuele lewens beleef, te wete een
manlik en een vroulik.
Net soos in die geval van seuns, is die moeder ook meisies se eerste liefdesobjek,
maar volgens Freud (1977:375), “[I]t is only in the male child that we find the
fateful combination of love for the one parent and simultaneous hatred for the
other as rival”.
Freud (1977:376) som die jong meisie se reaksie op haar bewuswording van haar
andersheid soos volg op: eerstens is daar ’n algehele afkeer van haar seksualiteit.
Sy haat haar klitoris. Vervolgens glo sy, verkeerdelik, dat sy dalk ook ’n penis
gaan ontwikkel en dat sy ook eendag ’n man gaan word. Of sy vind haar vader as
objek en vind sodoende haar weg na die vroulike weergawe van die
Oedipuskompleks. By vroue speel die pre-Oedipale fase dus ’n baie belangriker
rol en heelwat opvattinge oor vroulike seksualiteit kan op grond van hierdie fase
verklaar word. Wanneer die jong meisie wel tot die vader as objek keer, sien sy
dikwels af van klitorale masturbasie.
Brennan (1992:185) kom tot die gevolgtrekking dat voor, tydens en na die
Oedipuskompleks, word die moeder begeer en word daar met die vader
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geïdentifiseer. Hierdie identifikasie lei volgens Freud tot die vorming van die
superego.
Dis is teen hierdie teoretiese konteks dat ek enkele tekste oor die vader-dogterverhouding in die Afrikaanse poësie gaan ondersoek. Ek konsentreer op Elisabeth
Eybers, die eerste groot vrouedigter in Afrikaans, asook op die “dogter-digters”
wat haar binne die tradisie van die Afrikaanse poësie volg – veral dié wat oor
dieselfde tema skryf.

2. Die vader as godsgetuie
Soos reeds in die inleiding aangedui, het Eybers ook oor die vader-dogterverhouding geskryf, en in haar bundel Noodluik (1989) verskyn die volgende
vers:
Domineesdogter
My vader, as godsgetuie, het alles gesien
in die glans van die Ongesiene. ’n Droewige saak
op aarde sal in die hemel vergoed word. Sy taak
was die helder opdrag om in te lig en te dien.
Vernaamlik op Sondag. Verder was hy ons vrind
en die vrind van elke ontmoeteling op sy pad.
Hy was, volgens nekrologieë, alom bemind.
Ek kon hom nie volg nie. Ek kan hom nie minder skat.
(Opgeneem in Versamelde gedigte, 2004:583)
Naas hierdie gedig wys Spies (1998:437) op “Vader” (in Neerslag) en “Die enkel
taak” (in Onderdak) as nog twee sogenaamde “vader-gedigte” by Elisabeth
Eybers. In eersgenoemde gedig praat die spreker van die vaderfiguur as “my
wandelmaat” met “’n vaste hand” (Versamelde gedigte, 2004:177), terwyl in “Die
enkel taak” verwys word na die “Vader” (let wel, met hoofletter) wat as
“kadawer, met diep oë” na die spreker kyk. Die karaktereienskappe van die
gestorwe vader wat sy steeds onthou, is dat hy “nie [kon] konkel, kompromieë
maak” en dat hy “onbuigbaar, ongeboë” sy plig as predikant en vader uitgevoer
het.
Spies (1998:437) skryf verder soos volg oor die verhouding tussen die digter en
haar vader: “As digter voel Eybers haar deur die Afrikaanse taal innig verbonde
aan haar vader (hy dien die Woord, sy dien die woord).”
Wat opval wanneer ’n mens die gedig “Domineesdogter” lees, is nie net die titel,
wat die sprekende subjek onmiddellik koppel aan die vader-as-dominee nie, maar
ook die taalgebruik, en meer spesifiek die weglating van die tweede nie in die
slotreël. Jansen (1996:206) is van mening dat Eybers “selde die dubbele
ontkenning” gebruik en in hierdie gedig onder bespreking word die dubbele
ontkenning gebruik vir nadruk. Jansen (1996:207) meen ook dat Eybers se
moeder as buitestander beskou is omdat sy as Engelssprekende nie daarvan
gebruik gemaak het nie. Aangesien Eybers self nader aan die Nederlandse norm
beweeg en dit ook weglaat, teken dit Eybers as “buitestaander in die Afrikaanse
lesersgemeenskap”.
Binne die teoretiese raamwerk van hierdie artikel kan hierdie skryfverskynsel
soos volg verklaar word: die skrywende subjek wil nie aan die eise van die
simboliese orde met sy taalreëls voldoen nie en besluit eerder om die reëls van
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die semiotiese na te volg (geassosieer met die moeder). Die vader as
“godsgetuie” word in die grammatikaal korrekte taal van die simboliese orde
aangespreek. Daar is egter ook ’n tweestryd in die subjek aanwesig, veral wat
betref haar verhouding met die vader. Enersyds simboliseer hy vir haar die vader
wat die Vader dien en volgens daardie reëls funksioneer, maar andersyds is hy
haar en almal ander se “vrind”. Laasgenoemde woord is die ouer variant van
vriend en sluit waarskynlik aan by die kleindorpse konteks en die
gemeensaamheid wat daar heers.
’n Reël soos “Ek kan hom nie volg nie” impliseer dat sy beide aardse vader en
hemelse Vader nie kan gehoorsaam nie en nie volgens hulle konvensies wil leef
nie.4 Haar verset teen die simbolies-patriargale orde met sy godsdiens en sy
taalreëls blyk dus uit haar slotreël en die weglating van die tweede nie. Die
gebruik van die woord nekrologieë is ook opvallend: volgens die HAT verwys
nekrologie na “’n lewenskets van iemand wat pas oorlede is” of na “’n lys van
oorledenes”. Die subjek verneem dus uit ander se opmerkings oor haar gestorwe
vader dat hy “alom bemind” was, maar ten spyte daarvan wil sy nie sy voorbeeld
navolg nie. Sy is nie bereid om ter wille van aanvaarding binne die simboliese
orde ’n akoliet van die Wet-van-God-die-Vader te word nie.

3. Die vader met die syige gebedsjaal
In Negentien gedigte (1972) skryf Olga Kirsch “Vyf sonnette aan my vader”
(opgeneem in Hugo, 1994:50–52). Hugo (1994:10) noem dat seker die
belangrikste biografiese feit vir Kirsch se poësie is dat sy ’n Jodin was en dit
verklaar haar “Sionistiese (Joods-Nasionalistiese) verlange”. Van belang by die
lees van die sonnetsiklus in Negentien gedigte is die feit dat Kirsch se vader uit
Litaue na Suid-Afrika geëmigreer het en Jiddisj gepraat het. Afrikaans en Engels
was vir hom twee vreemde tale (Hugo 1994:13). In sy profiel oor Kirsch wys
Hugo (2006:345) daarop dat die “moeder-dogter-gegewe” ’n belangrike tema in
Kirsch se werk is en dat sy ook oor haar verhouding met haar eie dogter skryf.
Ook Kannemeyer (2005:246) beaam die feit dat daar by Kirsch ’n “kontras tussen
twee lande en twee tye”, naamlik tussen Israel en Suid-Afrika, en tussen die
vroegste tye van die Jode se geskiedenis en die eietydse belewenis as Jood in
Suid-Afrika en Israel.
I
Omdat ek my geskaam het vir jou spraak
wat in twee vreemde tale vreemd gebly het,
omdat ek my met alle mag wou maak
soos kinders van die plek, wat ek beny het,
aan wie die land en haar geskiedenis
behoort by wyse van geboortereg,
wat nie die kragte van die hart verkwis
met daagliks die geveg weer oor te veg.
Omdat jy besig was, min by die huis
– met sonop uit, selde voor donker terug –
– en afgemat en afgetrokke tuis
- aan tafel min gesprek en geen gerug –
omdat die stryd om brood jou oë streng
en ver gestel het, het ek jou skaars leer ken.
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In hierdie gedig word die identiteitskonflik van die subjek treffend verwoord en
verteenwoordig die vader ’n ander simboliese orde as wat die dogtersubjek wil
betree. As emigrant praat hy ’n ander taal en is hy nie bekend met die “land en
haar geskiedenis” nie. Sy spraak, wat hom juis moet tipeer as ’n aanvaarde lid
van die simboliese orde, sluit hom uit. Uit die slotstrofe blyk dit dat die
dogtersubjek aanvaarding en toenadering soek tot die afwesige vaderfiguur, maar
omdat hulle nie met mekaar kan kommunikeer nie, leer hulle nie mekaar ken nie.
Sy wil die “twee vreemde tale” bemeester, maar die vader as inleier in die
simboliese orde beskik nie oor die nodige kennis van die taal en sy reëls nie en
kan haar dus nie help nie.
Die vader beskik in hierdie nuwe konteks nie oor die falliese mag wat van hom
verwag word nie, want hy is nie ’n verteenwoordiger van die taal-van-die-vader
nie. Vergelyk ook die openingsreëls van die tweede sonnet in die reeks:
’n Duisend duisend vrae sou ek jou stel
as ons nou rustig langs mekaar kon sit.
Die gebrek aan kommunikasie met die vader word selfs na die dood van die vader
voortgesit en die begeerte om die vader te ken en dit wat sy identiteit gevorm
het, word haar steeds ontneem.
In die derde sonnet verwys sy na “’n portret” wat van die vader geneem is toe hy
as sewentienjarige in Litaue was. Uit die beskrywing van die foto lei die leser af
dat die vader as subjek “met hoed en kierie in die hand” sy geboorteland
agterlaat en na die vreemde vertrek. Hierdie sonnet kan gelees word as ’n
beskrywing van die vadersubjek se intrede in die simboliese orde. Hy laat sy
“geboorteland” (die moedersubjek? die semiotiese?) agter en gaan die “vreemde
weë” binne.
Die vierde sonnet is anders as die voorafgaande en bied ’n byna voyeuristiese blik
van die dogtersubjek op die vaderobjek se liggaam. Hy word nou die falliese
vader en objek van begeerte na wie sy kan opkyk. Daar moet ook in gedagte
gehou word dat hy reeds dood is en dit is haar beeld van die vader se liggaam
wat sy onthou en beskryf:
IV
Jy was nie hoog, maar jy was sterk gebou,
die oopkraaghemp gespanne oor jou bors,
die spiere van jou nek en skouers fors
en oefening het jou liggaam strak gehou.
Jou hare het vergrys, maar helderblou
en wakker was jou aanblik en jou stap
saans by jou tuiskoms seker op die trap
soos van ’n man wat op homself vertrou.
Vir my was jy die bron van alle krag.
Een somerdag aan tafel skuif die mou
hoog oor jou sonbruin vel en ek aanskou
jou ronde bo-arm, bleek en bloot en sag
en ek begryp hoe listig is die dood
en trane het gemengel met my brood.
Die subjek blyk ’n groter mate van aanvaarding vir die vader te openbaar en is
nie meer so krities oor sy arbeidsaamheid soos byvoorbeeld die geval was in die
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eerste sonnet nie. Die vader het nou ’n falliese vader geword, wat sterk en seker
in homself sy gang gaan. Onmiddellik roep die beskrywing van die mou van die
vader se hemp wat opskuif, Roland Barthes se opmerking in The pleasure of the
text (1975:19) in gedagte: “Is not the most erotic portion of a body where the
garment gapes?” Die mou wat opskuif en die boarm ontbloot, signifieer hier wat
Lacan die fallus as “veiled signifier” (Lacan 1977:288) noem: “It can play its role
only when veiled, that is to say, as itself a sign of the latency with which any
signifiable is struck, when it is raised to the function of signifier”. Die boarm
signifieer die fallus van die vader wat “bleek en bloot en sag” geopenbaar word
aan die voyeuristiese dogtersubjek. Eers na die vader se dood kan sy haar
versugting na die vader-dogter-inses-taboe verwoord en kritiseer sy die dood wat
hierdie intieme uitreiking na die vader beëindig het.
In die slotsonnet keer ons weer terug na die kinderjare en skets die subjek vir
ons haar besoek aan die sinagoge saam met haar vader. Anders as in die eerste
sonnet in die siklus het ons hier ’n aanvaarding van die simboliese orde van die
vader, en wanneer die vader sy “syige gebedsjaal” wegvou en sy arm om die
dogter sit, is dit haar toetrede tot sy orde, sy religie en sy reëls. In aansluiting by
die vierde sonnet kan ook gesuggereer word dat die falliese vader haar aanvaar
en deel maak van sy patriargale godsdiens.

4. Die vader met die oorbodige hande
In die poësie van Lina Spies is daar volgens Kannemeyer (2005:505) ’n
“sentrering rondom die ek, haar familie, vriende en geliefdes”, terwyl Britz
(1999:593) praat van “die rites van familiale samehorigheid” in ’n bundel soos
Dagreis (1976), waarin die volgende gedig voorkom:
Memor Patris
Voor die dagtaak
op die wit ontbytkleed
was jou hande reeds oorbodig:
“Waar is die Bybel?” wou jy weet.
Ek was skaars skuldig of verleë.
“Tussen die ander boeke op kantoor.”
Normaal as mens verhuis, dié klein afwesigheid.
Die plafon het strak gebly,
nie uit sy voeë uitgespring
en omgebuig tot ’n gewelf van sang nie:
My mond wil u lof verkondig
U wil ek in my aandlied prys
Die borde het gewag op brood.
Later eers sou ek onthou:
“Zegen, Vader, hetgeen wij eten,
laten wij nimmer U vergeten.”
Ons het dit saam gaan haal.
Jy het gepraat of niks jou skeel,
langs my geloop tree vir gewone tree.
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Jy kon nie hardloop en my in jou arms vang nie,
van boontjies uit jou eie tuin en selfgekoopte superlam
geen maaltyd voor laat sit nie,
geen nuwe rok vir my bestel
na smaak en keuse nie.
Jy wou kom help met my hervestiging,
’n laaste hand bysit
en jy moes op die vreemde dorp
by my eet
oorbly
sonder die Woord.
In hierdie vader-dogter-verhouding speel die Bybel ’n sentrale rol, as teken van
die religie van die simboliese orde. In ’n onderhoud met Rose Guberman
(1996:96) beskryf Kristeva godsdiens as “once the privileged vehicle for the
speaking subject’s expression”, maar in ons eietydse nihilistiese samelewing word
die sprekende subjek hierdie diskursiewe uiting ontneem.
Die subjek het die diskoers van die religieuse bemeester (vgl. die aanhaal van die
gesang en die tafelgebed), maar dit speel nie meer so ’n sentrale rol in haar lewe
soos wat deur die vader vereis word nie. As afvallige het sy die Bybel, as een van
die “ander boeke” op kantoor, vergeet. In die post-Oedipale relasie tussen
volwasse subjek en die vaderobjek is die moeder heeltemal afwesig en word selfs
’n tradisioneel moederlike aktiwiteit soos om ’n rok vir die dogter te bestel, die
vader se taak. Uit die subjek se reaksie (sy voel “skaars skuldig of verleë”) blyk
dit dat haar oortreding van die wet-van-die-vader haar geensins ontstel nie. Dit
verklaar waarskynlik ook hoekom die vader op die Bybel as teken van die
vader/Vader se gesag aandring en hulle dit “saam gaan haal”.
Kristeva wys in Tales of love daarop dat die vader nie net die subjek ondersteun
in die stryd teen die abjekte moeder nie, maar die liefdevolle imaginêre vader
dien ook as ’n plaasvervanger vir God. Die Bybel is volgens Kristeva “the paternal
Word” (Oliver 1993:129) wat byvoorbeeld bygedra het om gemarginaliseerde
groepe te onderdruk.5
In Spies se gedig wil die vader sy gesag afdwing deur die aanwesigheid van die
Bybel as synde die falliese teken van gesag en beheer oor die afvallige dogter.
Die keuse van die “superlam” as deel van die ete wat vir die vader voorberei
word, sluit aan by die Christosentriese konteks van die gedig, met die gebruiklike
beskrywing van Christus as die Lam van God. Spies herdig op besonder
vernuftige wyse die Bybelse verhaal van die Verlore Seun in die sesde strofe van
haar gedig. Binne die Christelike diskoers is dit die vaderfiguur wat uithardloop
sodra hy die verlore seun herken en vir hom die beste maal laat voorberei. In
Spies se ginosentriese korrektief op die gegewe tree die vader inderdaad
teenoorgesteld op. Hy verwelkom haar nie as verlore teruggekeerde nie en daar
word nie ’n spesiale ete vir haar voorgesit nie. As dogtersubjek wat
individualisties haar eie woonplek en beroep beoefen (sy verwys na die “boeke op
kantoor”), verdien sy nie dieselfde behandeling as byvoorbeeld die geval sou
wees met ’n seun nie. Haar oënskynlike afvalligheid jeens die vader se godsdiens
het tot gevolg dat daar ’n gebrek aan sorgsame toegeneentheid jeens haar by die
vader aanwesig is.
Die eetproses speel ’n sentrale rol in Spies se gedig, nie net as teken van die
gasvryheid wat die subjek teenoor haar vader betoon nie, maar ook as skakel
met die sterk oraliteitsaspek van die godsdiens: die eucharistie word immers
geëet as teken van die Christusliggaam. Kristeva (1987:149) skryf in hierdie
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verband: "An orality not satiated as desire but symbolically appeased: the
devouring and assimilating of the other transformed into fullness, reconciliation
with excess – that is what the amorous meaning of a banquet reveals."
Die identifikasie met die ideële vader word ’n identifikasie met dit wat ingeneem
word. Betekenisvol in Spies se gedig is dat die “boontjies uit [die vader se] eie
tuin” deel kon uitmaak van die ete. Die betoon van liefde tussen subjek en objek
sentreer dus om die eetproses – en in aansluiting by Kristeva kan mens selfs
suggereer dat die afwesige, abjekte moeder ook verorber is.

5. Die vader voor die HereGod
In 2006 bring Joan Hambidge vroeëre gedigte wat sy oor haar vader geskryf het,
saam met ’n reeks nuwe verse wat sy na sy dood geskryf het, in Dad byeen.
Hierdie bundel, wat as ’n lykdig vir die oorlede vader geskryf is, volg op Lykdigte
(2000), waarin sy reeds ’n reeks verse oor die heengaan van bekende figure
geskryf het.
Reeds die keuse van familiale aanspreekvorm vir die gestorwe objek, die foto van
die oorledene en die slotwoord oor George Hambidge (1920–2005) beklemtoon
die subjektiewe aanslag van die bundel en hoe naby die skrywende subjek aan
die beskrewe objek staan. Die bundel word ’n verheerliking van die vader, ’n
negering van die moeder (al handel ’n paar verse oor haar)6 en ’n soeke na die
liefdevolle, imaginêre vader. In aansluiting by Eybers, Kirsch en Spies is die vader
van Hambidge se verse ook ’n belydende Christen (“Vanaand bid my vader/ voor
die HereGod”, p. 27), terwyl die subjek “ateïsme en agnostisisme” en
“Boeddhisties” met haarself assosieer.
Die slotgedig van die bundel (p. 53) lui soos volg:
Dertien
30 September 1920 – 28 Januarie 2005
Dad,
Eggenoot,
Oupa,
Oom,
Sekretaris van die Sakekamer,
Sportkenner,
Nasionalis,
Brugspeler.
’n Lang lewensloop,
kort opgesom;
my vader was ’n man
van daad;
die kaarte wat die lewe
aan hom gedeel het,
kon hy met ’n voorgee
flink in sý guns beklink.
Was daar méér kanse
vir dié Depressiekind,
sou ons nie met ’n monument
in verstilde woorde
hoef volstaan.
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Die wyse waarop die subjek met die dood handel, is tweërlei van aard, aldus
Kristeva (1980:26): enersyds is daar die vererotiseerde aggressie jeens die
vader, maar daar is ook dikwels ’n afgryse jeens die liggaam van die moeder. Dit
is noodsaaklik om die breuk te maak met die moederliggaam, want sodoende
word die subjek outonoom. In aansluiting hierby is dit kompleks om Hambidge se
openhartige lesbiesgesentreerde poësie in terme van Kristeva te lees, want soos
Gallop, Butler en Grosz aangedui het, is daar by Kristeva ’n negering van die
lesbiese subjek. Judith Butler (1999:107–14) is van mening dat Kristeva
homoseksualiteit sien as psigoties en dat die Simboliese Orde grotendeels
heteroseksueel van aard is. Homoseksuele begeerte is slegs moontlik indien dit
verplaas word in ’n taal wat aanvaarbaar is vir die Simboliese Orde of deur, as
vrou, geboorte te skenk. Die lesbiër word bestempel as die Ander en haar taal ’n
vorm van psigotiese “whirl of words”.
In Hambidge se gedig is dit opvallend hoe die titels wat aan die gestorwe
vaderobjek toegeken is deur sy “lang lewensloop”, almal met ’n hoofletter geskryf
word en sy funksie binne die patriargaal-simboliese orde sinjaleer. Elk van hierdie
titels vorm ook die dominante posisie binne ’n bepaalde binêre orde waarbinne
die vrou as Ander tipeer word.
Die titel Brugspeler is funksioneel geplaas binne die gedig, want nie net dui dit op
sy bedrewenheid as kaartspeler nie (kyk “Solitaire”, p. 58), maar dit dien ook as
oorgang na die volgende strofe, waarin die skrywende subjek in poëtiese taal oor
die vader besin en die kaartmetafoor aanwend. In teenstelling tot die saaklike
taal van die eerste strofe is daar in die volgende twee strofes veral die gebruik
van beklemtoonde vokale wanneer die subjek oor die vader skryf.
Die moeder en die moederliggaam word heeltemal verswyg, terwyl die subjek
besig is om vir die vader ’n “monument/ in verstilde woorde” op te rig. Hierdie
monument word inderdaad wat Kristeva (1989:112) “an act of compassion”
noem, deurdat die liggaam van die vader geïsoleer word en sodoende die
leegheid en die melancholie van die sterwensproses beklemtoon.
As subjek sal sy altyd in die posisie van dogter-van-die-vader bly. Hierdie teks
wat sy produseer, kan bestempel word as die kind wat sy vir die gestorwe vader
baar om sodoende die vader-dogter-inses te kan bevredig. Kristeva (1980:238)
skryf hieroor:
The discourse of analysis proves that the desire for motherhood is
without fail a desire to bear a child of the father (a child of her own
father) who, as a result, is often assimilated into the baby itself and
thus returned to its place as devalorized man, summoned only to
accomplish his function, which is to originate and justify
reproductive desire. Only through these phantasmatic nuptials can
the father-daughter incest be carried out and the baby comes to
exist.
Deur Dad te skryf reik die subjek as Ander uit na die vaderobjek wat, soos sy dit
stel, dikwels in “wrywing en konflik” (Hambidge 2006:57) met haar was. Wat die
interaksie soveel betekenisvoller maak, is die feit dat die vaderobjek oorlede is en
sy dus haar insestueuse drif kan bevredig sonder dat hy fisies bewus is daarvan.
Die Oedipale mededinger om die liggaam en die liefde van die moeder is ook nou
uit die weg geruim. Die stilmaak van die moeder kan nou opgehef word en sy kan
die relasie van die “ongeknipte naelstring” (p. 22) voortsit.
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Gevolgtrekking7
Uit hierdie ondersoek na die verhouding tussen vader en dogter in die werk van
vier vrouedigters in Afrikaans blyk die volgende: die vader word gesien as
verteenwoordiger van die tradisie en die godsdiens, van die simboliese orde, en
daar is noodwendig konflik tussen sy opvattinge en dié van die sy dogtersubjek.
Die dogtersubjek probeer haar verset teen die wet-van-die-vader, maar daar is
steeds ’n mate van deernis jeens die vader, ten spyte van die konflik. Opvallend
is ook die taalgebruik. Dit is formeel en dikwels afstandelik, alhoewel daar by
Hambidge sprake is van ’n meer intieme toonaard.
Die tekste onder bespreking dui ook vir ons aan in watter mate die breuk met die
moederliggaam en die choraplaasgevind het en die Simboliese Orde met sy
regulering van die taal aanvaar word. Wanneer wel oor die moeder geskryf word,
word sy in terme van die binêre opposisie vader/moeder beskou, met die vader
as verteenwoordigend van die dominerende en die belangrikste element binne die
opposisionele paar.
Die dogtersubjekte in elk van die bespreekte gedigte is as digteresse besig met
die woord (en ook die Woord), maar dit blyk uit my ondersoek dat die vaderfigure
in nie een van die verse enigsins erkenning daaraan gee nie. Sou mens hier kon
poneer dat die vader as verteenwoordiger van die Simboliese Orde nie aan die
onderskeie dogtersubjekte die ruimte tot uiting en spraak gun nie? As
dogtersubjekte binne die Simboliese Orde van die wet-van-die-vader is hulle
onderhewig aan die patriargale regulering van optrede en taalgebruik en word
hulle dus gereduseer tot stilgemaakte Ander. Ironies – dat die vrouedigters ook
hul eie moeders stilmaak in hulle tekste en oor hulle swyg. Dit word inderdaad ’n
negering van die moeder as ’n verteenwoordiger van die abjekte en ’n soeke na
aanvaarding deur die patriarg.
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Eindnotas
1

Spies (1995:12) haal die volgende uitspraak van Eybers oor haar ouers wat sy
op 20 Desember 1986 teenoor René t’ Sas gemaak het, aan: “Ik vond mijn vader
een zeer aantrekkelijke man. Mijn moeder was intelligenter maar ook strenger, ze
had minder geduld. Mijn vader was zachter van aard, maar het gekke is dat de
meesten er van uitgaan dat ik onder hem wel veel zal geleden hebben omdat hij
een orthodoxe dominee was.” Laasgenoemde opmerking herinner aan wat
Opperman (1962:372) reeds in sy Digters van Dertig opgemerk het, naamlik dat
“die lewensbeskouing van die pastorie” geen “regstreekse uiting in [Eybers] se
poësie vind nie”.
2

Vergelyk Gallop (1982:47) se omskrywing in dié verband: “The Name-of-theFather is a powerful Lacanian term, actually a Lacanian displacement of what
Freud bequeathed him/us, the Oedipal Father absolute primal Father. Whereas
Freud’s Oedipal Father might be taken for a real, biological father, Lacan’s Nameof-the-Father operates explicitly in the register of language. The Name-of-theFather: the patronym, patriarchal law, patrilineal identity, language as our
inscription into patriarchy. The Name-of-the-Father is the fact of the attribution of
paternity by law, by language. Paternity cannot be perceived, proven, known with
certainty: it must be instituted by judgement of the mother’s word … Any
suspicion of the mother’s infidelity betrays the Name-of-the-Father as the
arbitrary imposition it is.”

3

McAfee (2004:40) vertel hoe Kristeva as psigoanalis haar teorie in haar praktyk
toepas: “She was seeing a boy who had difficulty accessing the symbolic; that is,
speaking.” Kristeva het begin om die kind met behulp van sang en veral
operamusiek te behandel. Stelselmatig het hy gewoond begin raak aan sy eie
stem en kon hy die simboliese sfeer betree deur te begin praat.

4

Hier dink mens dadelik aan die metafisiese digter John Donne (oor wie Eybers
toevallig ’n gedig geskryf het in Die ander dors) wat bekend was vir sy wisselspel
van “sun/Son”.
5

Kristeva (1995:122–6; 132–3) besin oor die nut van die Bybel vir die
psigoanalise en meen: “the Bible offers a particular narration that suggests a
treatment for the very symptoms that they are called to interpret”. Dit noop
Oliver (1993:127) om van Kristeva se psigoanalitiese proses as “a lay religion” te
praat, veral aangesien Kristeva in haar werk van heelwat Bybelse beeldspraak en
konsepte soos vergifnis gebruik maak.

6

Die moederobjek verkies dat sy nie die onderwerp van die skrywende subjek se
tekste word nie. Vergelyk die openingsreëls van die volgende gedig: “My moeder
verkies/ dat ek oor haar in my verse swyg” (p. 22).
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7

Onlangs het ook twee ander tekste verskyn wat pertinent die vader-dogterverhouding ondersoek, naamlik Isobel Dixon se digbundel A fold in the map
(2007) en Anne Landsmann se roman oor haar verhouding met haar vader, The
rowing lesson (2007).
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''Onder my duim lê die fyn sintaksis van
jou strot'': Krog in gesprek met Pablo
Picasso
Marlies Taljard
Noordwes-Universiteit

Abstract
"Under my thumb: the delicate syntacs of your throat." Krog in dialogue
with Pablo Picasso
Metatextual commentary on paintings by Marlene Dumas and Pablo Picasso is the
theme of a number of ecphrastic poems in the section “Skilderysonnette e.a.”
(Painting sonnets and others) from Antjie Krog’s volume of poetry Kleur kom
nooit alleen nie (Colour never comes on its own). In a previous article the relation
between two Dumas paintings and the Krog poems were discussed. This article
focuses on intertextual relations between the series of sonnets by Krog and
Picasso’s etching number 313 of the 347 Suite. The sonnets are true sgraffito –
the poet not only takes into account and deconstructs the etching as such, but,
drawing on feminist technical terminology and feminist practices, also exposes
the underlying subtext of the etching. The increasing degree of abstraction which
is a feature of the poems could well be seen as an ironic appropriation of
Picasso’s most well-known painting technique, cubism.

Opsomming
"Onder my duim lê die fyn sintaksis van jou strot": Krog in gesprek met
Pablo Picasso
In die afdeling “Skilderysonnette e.a.” in die bundel Kleur kom nooit alleen nie
kom ’n reeks ekfrastiese gedigte voor waarin Krog metatekstuele kommentaar
lewer op plastiese kunswerke van onder andere Marlene Dumas en Pablo Picasso.
’n Vorige artikel het die verhouding tussen Dumas-kunswerke en die Krog-tekste
verken. Hierdie artikel ondersoek die wyse waarop Krog in gesprek tree met
Picasso se ets nommer 313 van die 347-Suite. Haar sonnette is ware sgraffito
waarin sy die ets as sodanig sowel as die verskillende lae ideologiese onderbou
wat die kunswerk onderlê, verreken. Deur gebruikmaking van feministiese
praktyke en die feministiese vakwoordeskat dekonstrueer sy hierdie ets in ’n
reeks sonnette wat algaande in abstraksie toeneem, ’n ironiese toe-eiening van
Picasso se bekendste kunstegniek, die kubisme.
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Art doesn’t speak unless it’s spoken to.
(Marlene Dumas)

1. Inleiding
In haar werk Sweet Nothings, waarin Marlene Dumas onder andere oor haar eie
kuns en die kreatiewe proses kommentaar lewer, skryf sy: “Is commentary
useful? I say yes. / Is not all the necessary information / contained in the work
itself? I say no. / It is largely contained outside / the work. / One can, one does
[I do] and / one has to, at times, put words / into the mouth of the work, and/or
take them out again” (Dumas 1998:12).
Hierdie aanname lê eweneens aan die basis van die derde afdeling van Antjie
Krog se bundel Kleur kom nooit alleen nie (2000) wat sy “sgraffito” noem.
Sgraffito is ’n pleister-, keramiek- of kunstegniek wat behels dat verskillende lae
kontrasterende kleure bo-oor mekaar aangewend word waardeur dan gekrap
word om ’n kunswerk of versiering te skep. Die meer bekende woord graffiti –
protesnotas wat op openbare plekke geskryf word – is verwant aan dié woord en
kan ook lig werp op die wyse waarop Krog met haar gekose stof omgaan. Die
afdeling “sgraffito” begin met ’n reeks van nege gedigte (“skilderysonnette e.a.”)
(Krog 2000:51–62), waarvan die titel, op een uitsondering na, verwys na
skilderye van bekende kunstenaars, nl. Marlene Dumas, Pablo Picasso en Walter
Battiss.
Deur gebruik van die term sgraffito verskaf die digteres ’n sleutel tot die wyse
waarop sy met dié kunswerke in gesprek gaan tree. Sy “krap” naamlik inderdaad
deur die boonste, sigbare laag van dié skilderye ten einde die ideologiese
onderbou, stereotiperings en kunsbeskouings wat aan die wortel daarvan lê, bloot
te lê en dit dan verder te voer of te ondermyn.
Hierdie werkwyse is nie nuut by Krog nie. Reeds in bundels soos
Jerusalemgangers (1985) en Lady Anne (1989) maak sy van ’n soortgelyke
tegniek gebruik wanneer sy bestaande tekste transponeer na ’n ander werklikheid
en op ’n bepaalde wyse daaruit probeer sin maak – “… akkoorde/ daaruit haal vir
die wysie van ons Afrika kwart” (Krog 1989:16). Wanneer sy in die laaste reël
van “Lady Anne” skryf: “onder my duim lê die fyn sintaksis van jou strot”
(1989:108), maak sy haar werkwyse openbaar en verraai sy ’n bepaalde
magsgevoel ten opsigte van haar subjek wat selfs as beskikkingsmag
geïnterpreteer kan word. In dié frase verraai sy ook dat sy die verhouding tussen
kunstenaar en stof/subjek primêr as ’n magstryd beskou.
Wanneer die digteres onder andere die kunstegnieke van Marlene Dumas en
Pablo Picasso na die digkuns oordra, maak sy ’n duidelike stelling aangaande
lank-gekoesterde genderspesifieke magsverhoudinge wat egter metafories ook op
rasgebaseerde stereotiperings en ander onderdrukkende praktyke van toepassing
gemaak word. In ’n vorige artikel (Taljard 2008) is die intertekstuele gesprek wat
tussen Krog se gedigte en die plastiese kunswerke van Marlene Dumas ontstaan,
aangetoon en ontleed. Daar is aangevoer dat Krog haar oor die algemeen
vereenselwig met die (feministiese) teorieë wat die skering en inslag vorm van
Dumas se werk deurdat sy daarop voortborduur en dit as’t ware slegs in ’n ander
kunsvorm giet. Die Picasso-sonnette vorm ’n sterk kontras met die sonnette oor
Dumas se werk deurdat die digteres sterk standpunt inneem en inskryf teen die
onderliggende patriargale diskoers van die eroties-gelaaide Picasso-ets.
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2. Kunstenaar en kunswerk: Pablo Picasso, 347-Suite
Tussen 16 Maart en 5 Oktober 1968 het Picasso, op 86-jarige leeftyd, ’n reeks
van 347 etse en akwatinte voltooi wat in samewerking met die meestergraveurs
Piero en Aldo Crommelynck in hulle ateljee in Mougins gedruk is en in 1968 en
1969 by die Galerie Louise Leiris in Parys ten toon gestel is. Die reeks was
oorspronklik bedoel as illustrasies vir Fernando de Roja se roman La Célestine
(1499), wat handel oor die lewe van ’n ouerwordende koppelaarster. Die
tematiese materiaal bestaan hoofsaaklik uit ontmoetings tussen mense, wat deur
Picasso self kollektief beskryf is as "theatrum mundi", ofskoon hy nie werke
afsonderlik benoem het nie (ecademy.com, 2006). Die reeks word deur
ecademy.com (2006) beskryf as
a series of delicately drawn erotic encounters that are both
touching in their humanity and sensual in their depiction. Some of
these are outright pornographic in nature but many just have a hint
of sexually charged activity of some sort.
Die 347-Suite word allerweë beskou as ’n voorbeeld van die belangrike rol wat
outobiografiese materiaal in Picasso se kuns gespeel het. Benewens temas uit sy
eie werk wat in vrye assosiasie in die reeks voorkom, kom ook kopiërings voor uit
die werk van ander kunstenaars, soos Goya, Velasquez, El Greco, Edvard Munch,
Manet, Courbet en Delacroix (Barr-Sharrar 2006; Morphet 2007). In ’n
insiggewende artikel, "Picasso and Appropriation", beredeneer Burgard (2007)
Picasso se siening van appropriasie oftewel intertekstualiteit. Hy voer aan dat
Picasso die oorname van beeldmateriaal as ’n soort magiese prosedure beskou
het:
For Picasso, appropriation was not merely an artistic exercise in
which he critiqued the Modernist reverence for originality and
explored his relationship to great artists. Indeed, the artist
perceived appropriation as a magical transference of power ...
Picasso's early and lasting interest in appropriation transformed
and shaped his life and his mature artistic practice.
Volgens Burgard (2007) sou Picasso by herhaling die stelling gemaak het
that art is ... "a form of magic", a strong personal identification
with both the primordial artist and God the Creator, and the
conviction that the appropriation of works by other artists would
result in a magical transfer of artistic powers.
Picasso het, bo en behalwe sy menings oor intertekstualiteit, ook oor ander
aspekte van die kuns ’n uitgesproke opvatting gehad wat dikwels as
metatekstuele kommentaar in sy werk teenwoordig is, byvoorbeeld in die werke
waarin hy die tema van die skilder en sy model (The Artist and his Model)
uitbeeld. Dié stille dialoog en ander tonele gebaseer op die kunsateljee het met
verloop van tyd bykans mitiese status in sy oeuvre verwerf. Ook is die skilder wat
uitgebeeld word, selde identifiseerbaar as Picasso self. Verskeie variasies op die
tema "the artist and his model" kom ook voor in die 347-Suite - op hierdie laat
stadium van die skilder se loopbaan veral as argetipiese motiewe waarin oor die
menslike lewe as sodanig besin word. Dikwels is die skilder in ’n kostuum uit die
sewentiende of agtiende eeu geklee, met kwas en palet in die hande. Verder kom
daar dikwels ’n kollega of ’n voyeur voor wat die toneel dophou (Leiris 1973:249).
In ag genome Picasso se byna obsessiewe klem op die sig-sintuig sou ’n mens
waarskynlik met redelike sekerheid kon beweer dat die voyeur in sy werk ’n
metafoor is van die kunstenaar wat moet sien alvorens hy kan skep: hy kyk na
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die model wat die basis is van elke skildery - ’n lewende objek wat haarself
beskikbaar stel om beskou te word en wat die subjek van alle subjekte is,
naamlik die Naakstudie. Daarom is baie van Picasso se model-skilderye slegs
gemoeid met kyk, met die "gaze", sonder om ander handeling uit te beeld. Dit lyk
asof Picasso daarna gestreef het om, deur die skilder as voyeur te impliseer, die
marginaliteit van die kunstenaar aan te toon wat slegs in terme van sy werke
bestaansreg het (kyk Leiris 1973:250–51).
In teenstelling tot die algemene teorie wat sedert Foucault en Barthes redelik
algemeen gehuldig word, naamlik dat die generatiewe energie van die
geslagsdaad die meestermetafoor is vir die kunstenaar se skeppingsdaad, beskou
Vogel die temas van erotika en pornografie in Picasso se werk nie as blote
uitbeelding van die kreatiewe proses nie, maar as uitvloeisel van die politiek van
die dag waarby hy intens betrokke was en wat deurgaans sterk in sy werk
figureer. Sy huldig die mening dat Picasso se siening van die verhouding tussen
die twee geslagte direk toegeskryf kan word aan sy lewenslange politieke
betrokkenheid en sy sentimente ten gunste van sosialisme en kommunisme wat
vervreemding tussen "private" en "openbare" sfere gebring het (Vogel 2007).
’n Resensie van die werk Woman as Sex Object: Studies in Erotic Art, 1730–1970
deur Lise Vogel (2007) verskaf ’n perspektief op die seksuele beeldmateriaal van
die 347-etse met hulle eksplisiete uitbeelding van seks wat op sy beurt as
stereotiep vroulik vertolk kan word. Sy kritiseer Gert Schiff se maklike,
karikatuuragtige Freudiaanse verklaring van die erotiese inhoud van Picasso se
nommer 314 van die 347-Suite as kliniese sindroom en manifestasie van
kastrasievrees. Voorts betwyfel sy ook die maklike verklaring van die werk in
terme van die ooreenkoms wat Picasso sou sien tussen kuns en seks. Sy lewer
kritiek op Schiff se interpretasie van die ets as "the extreme ecstasy of [the
painter's] union with the model" as "the final consummation of [the couple's]
love" (aangehaal deur Vogel 2007) en voeg by dat Schiff hom behoort te skaam
oor die wyse waarop hy die vroulike belewenis letterlik tussen parentese plaas
wanneer hy skryf: "Picasso's painting deals with man's (and woman's) most basic
impulses and passions" (aangehaal deur Vogel 2007).
Dit lyk gevolglik asof Vogel die herhalende motief van "the artist and his model",
en veral van die erotiese konnotasies wat dit onderlê, beskou as ’n poging van die
kunstenaar, hetsy bewus of onbewus, om die private en die openbare sfere van
die menslike bestaan met mekaar te versoen. In wese is dit daarom ’n poging om
die verskeurdheid en apart-wees van die moderne mens te transendeer en te
heel deur inskripsie van ’n versoenende en helende handeling in die alledaagse
(werk)situasie van die skilder as "werker"/mens. Beskou in die lig van Picasso se
hele oeuvre met sy sterk simboliese en politieke inslag, maak dit nie sin dat hy so
’n groot deel van sy kreatiewe energie sou wy aan die uitbeelding van sinlose
genot en pornografie nie. Daarom behoort alle evaluering van dié aspek van sy
kuns versigtig en met inagneming van ’n bepaalde onderliggende dualiteit
onderneem te word.
Picasso se private lewe en sy problematiese verhouding met sy vroue en
minnaresse onderskryf egter die relatiwiteit van bostaande argument en
beklemtoon die inherente tweeledigheid en verskeurdheid van die erotika-idioom
in sy oeuvre, terwyl dit eweneens klem lê op die ambivalente interpretasies
daarvan deur kunsteoretici. Schiff (2007) huldig byvoorbeeld die mening, wat ook
deur verskeie ander kritici gehuldig word, dat die 347-Suite met hulle "bawdy
scenes" tot die sfeer van die pikareske en die komedie behoort met hulle "vast
seventeenth-century panorama of human follies, conceived solely for Picasso's
private delectation", sy wêreld van persoonlike fantasie.
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So wys Krog (2000:59–62) in haar Picasso-sonnette deur die intertekstuele
gesprek met die 313-ets uit die 347-reeks op die skilder se verouderde siening
van die verhouding tussen kunstenaar en model wat deur veelvuldige
interpretasie reeds ’n stabiele, gesanksioneerde betekenis verkry het, op die
magsverhouding wat onderliggend is aan dié werk, en op die ideologiese,
patriargale onderbou wat ’n belemmerende siening van die vrou en vroulikheid
verteenwoordig. Deur as't ware bo-oor die werk van die ouer kunstenaar te skryf
lê sy tegelyk klem op die vlugtige aard van die waarheid én bring sy literêre
graffiti aan wat, getrou aan sy aard, protesnotas is met ’n sterker stelling as blote
betoog. Wanneer sy in intertekstuele gesprek tree met dié ets, neem sy nie net
die ets as interteks nie, maar laat tegelyk ’n groot aantal feministiese tekste en
teorieë in haar nuwe teks saam resoneer.

3. Patriargie versus feminisme
Dekonstruksie van die eensydig manlike fokus wat die Picasso-ets tipeer, is die
hoofdoel van Krog se reeks sonnette “The Artist and his Model" (Pablo Picasso, No
313 of 347 Series) (Krog 2000:59–62). Dié dekonstruksie geskied hoofsaaklik
aan die hand van feministiese literêre praktyke wat kortliks hier onder bespreek
word.
Skryf in ’n feministiese idioom behels oorskryding van die grense van ’n
teoretiese en filosofiese sisteem wat deur Cartesiaanse waardes gedrewe is. Dit
verplaas die teks na ’n liminale gebied van waar die sentrum uit ’n nuwe
perspektief beskou kan word en van waar kritiek op dié sentrum uitgespreek kan
word (vergelyk ook Viljoen 1998:15 en Gilead 1986:183). Volgens Beasley
(1999:3–18) is die wese van feministiese teorie daarin geleë dat dit deur middel
van dekonstruksie en hervorming kritiek lewer op hoofstroomdenke, wat dikwels
op manlike waardes en denksisteme en op die universalisering van die manlike
belewenis geskoei is. Feministiese teorie probeer ’n alternatief daarstel vir dié
kennissisteem wat die man as norm beskou en wat die vrou meestal in terme van
die man definieer. In die breë sou ’n mens dit kon beskryf as ’n kennissisteem
wat op kritiese wyse verklarings probeer bied vir die onderdrukking van vroue
deur die ondermyning en blootlegging van onderdrukkende praktyke.
Baie feministe beskou die seksualiteit van die vrou as die basiese aanleiding tot
onderdrukking. Dit is egter nie genoeg om slegs die onderdrukkende
geslagspesifieke praktyke te beskryf nie; die struktuur waarop seksuele gedrag
en geslagsverskille berus, moet ontleed word ten einde bloot te lê hoe dié
sisteem tot onderdrukking aanleiding gee. Vir Toril Moi (1985:xiv) is die hoofdoel
van die feminisme juis geleë in die blootlegging van patriargale opvattings en
praktyke ten einde te verhoed dat dit verder in die samelewing bestendig word.
So is daar lank aanvaar dat die seksuele gedrag van mans en vroue ’n
"natuurlike" biologiese basis het en dat mans se seksuele gedrag meer aggressief
en minder beheerst is as dié van vroue. Hieruit volg dan dat die man in seksuele
praktyke as “veroweraar” sekere onderdrukkende en selfs vernederende praktyke
teenoor die vrou as “verowerde” mag uitvoer. Die doel van veral sosiale en
Marxistiese feministe is egter om te bewys dat seksuele gedrag sosiaal aangeleer
is en nie ’n natuurlike of instinktiewe basis het nie; dat lank-gesanksioneerde
seksuele (en ander) praktyke dus herdink en hervorm behoort te word, veral
waar dit gebaseer is op die onderdrukking en miskenning van die vrou as
selfstandige en waardige subjek.
Hierteenoor is die begrippe patriargie en man/manlik vir teoretici soos Lacan en
Julia Kristeva egter slegs nóg metafore vir onderdrukking wat ’n doeltreffende
instrument in die feministiese literêre teorie geword het (kyk Kristeva 1980). So
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’n teoretiese leesstrategie is dus nie meer gemik op die bevryding van die vrou as
biologiese wese van die man as biologiese wese nie, maar op die bevryding van
die mens op universele vlak van dit wat hom/haar verhinder om selfstandig
subjektiwiteit te besit. Ook Krog se gedigte transendeer uiteindelik die spesifieke
geval en lewer universele kommentaar op alle onderdrukkingspraktyke ten einde
aan gemarginaliseerdes subjektiwiteit te verleen.
Identiteitskonstruksie
is
’n
verdere
fokus
van
postmoderne
en
poststrukturalistiese feministiese debatte waarin dikwels aangevoer word dat ten
einde beheer te kan uitoefen, moet die instansie wat beheer, subjektiwiteit hê.
Hervorming van ondermynende kulturele en sosiale gebruike kan dus slegs
plaasvind indien die onderdruktes subjektiwiteit besit – dus selfstandige persone
uit eie reg is. Butler (1990:326) wys daarop dat dit in die verlede ’n eensydig
manlike prerogatief was om subjektiwiteit te besit. In die lig daarvan is een van
die vernaamste doelwitte van die feministiese literêre kritiek die herstel van
subjektiwiteit aan die vrou en inskrywing teen die stereotiepe beeld van die vrou
as objek (van begeerte). Opvattings wat die vrou as minder geskik vir sekere
take, swakker, onderdanig en selfs as besitting of aanhangsel van die man
voorstel, moet dus eers vervang word met ’n siening wat die vrou as gelyke van
die man daarstel.
Ook Castro (1990:125–46) is die mening toegedaan dat moderne mense se
identiteite deur mites gevorm word en dat stereotiepe beskrywings van die vrou
en die vrou se rol in die samelewing hierdie (manlike) mites voed en legitimiseer.
Hoewel sy tipies manlike en tipies vroulike eienskappe in mense onderskei, skryf
sy dit eerder toe aan die invloed van mites wat menslike gedrag en identiteit rig
en vorm as aan natuurlike en aangebore verskille. Castro (1990:125–7) werk met
die konsep androgenie in sy nieliggaamlike konnotasie as "... the pursuit of an
ideal 'unlimited personality', based on the refusal to sexualize human traits or to
link psychic identity with biological sex". Sy redeneer gevolglik dat alle menslike
eienskappe in wese universeel is en nie uitsluitlik in een geslag voorkom nie,
alhoewel dit soms as tiperend van ’n bepaalde geslag beskou mag word. In
hierdie opvatting lê die moontlikheid van versoening tussen die twee geslagte,
deurdat ruimte geskep word vir ’n totale menslike ervaring wat geleë is in die
strewe na eenheid, soos deur die term androgenie geïmpliseer word (Castro
1990:126–7). In haar herinterpretasie van die Marlene Dumas-gedigte (Krog
2000:51, 53–7) fokus Krog duidelik op hierdie androgene variant van die
liefdespel wat ook in die sonnettereeks oor Picasso se nommer 313 van die 347reeks figureer. Die psigoanalitiese teorie verskaf ’n behoorlike teoretiese
raamwerk waarbinne dergelike sosiale betekenisse van biologiese verskille
verreken kan word:
Rather than contesting the "natural" role of women, psychoanalysis
offers the means to challenge the very category of the "natural"
and focus instead on the way in which bodies, whatever their
capacities, are socially produced as sexed bodies. This shifts the
emphasis from nature and biology to the ways in which bodies are
encoded and trained by social practices and institutions, such as
the family, to become masculine or feminine subjects. (Gatens
1991:101)
Hierdie konsep androgenie verskil ingrypend van Freud se aanname dat alle
mense in wese biseksueel is in dié opsig dat androgenie op suiwer spirituele vlak
beskou word as ’n ontologiese revolusie waardeur menslike bewustheid
getransformeer word tot op ’n punt waar geslagsverskille geen rol in die sosiale
opset meer speel nie (Castro 1989:126, 140).
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Die siening dat bepaalde seksuele gedragspatrone verwerf en nie aangebore is
nie, vorm ’n belangrike komponent van Krog se herlesing van Picasso se ets nr.
313 van die 347-reeks. Hierdie teorie lei tot die insig dat die waarheid in wese
onstabiel, wisselend en onkenbaar is. Verder plaas dit die toneel wat deur dié ets
uitgebeeld word, sowel as die hele denksisteem waarbinne dit gekonseptualiseer
is en wat dit onderlê, onder verdenking.

4. Ets 313 van die 347-Suite
Die groep etse waarvan nr. 313 deel uitmaak, word gekenmerk deur hulle
komplekse en ambivalente aard, ’n kenmerk wat deur Krog deeglik in berekening
gebring word in die sewe sonnette oor dié ets. Ets nr. 313 van die 347-Suite
(1968) is deel van ’n groep variasies op Ingres se Raphael Painting the Fornarina,
wat op sy beurt ’n herinterpretasie is van Raphael se Fornarina. Wanneer Krog
haar sonnette skryf, is daar dus reeds minstens drie bekende intertekste
waarmee sy, soos ook in die Marlene Dumas-sonnette (Krog 2000:51, 53–7), by
implikasie in gesprek tree.
Ets nr. 313 van die 347-Suite het, soos die res van die groep waarvan dit deel is,
’n eksplisiet erotiese inhoud en vertoon duidelike trekke van die afbeeldings uit
die Kama Sutra. Die linkerkantste derde van dié ets word in beslag geneem deur
die pous, wat ook die grootste figuur op die ets is. Hy sit in profiel en beskou die
ineengestrengelde figure van die skilder Raphael en sy model, heel waarskynlik in
’n spieël. Hy dra die kenmerkende seremoniële regalia met die bekende
Trippeltiara wat deur Napoleon Bonaparte aan die Vatikaan geskenk is. Die gesig
is bebaard en in detail uitgewerk, veral die oor. Die kleed is wit, en slegs
kantafwerkings by die kraag is ingevul. Die pous lyk terselfdertyd hartseer,
senuweeagtig en duidelik boosaardig. Raphael en sy model word regs en frontaal
uitgebeeld in die liefdesdaad – hy het haar pas gepenetreer en die geslagsorgane
is oorgroot en eksplisiet sigbaar; daar is ook ’n vreemde gesig sigbaar wat
klaarblyklik uit die maag van die skilder groei en die hele petalje met
belangstelling van naderby dophou. Die model is naak, terwyl die skilder nog
gedeeltelik geklee is – hy dra ’n sewentiende-eeuse kostuumbaadjie, en ’n baret
met ’n groot veer, en hou ’n kwas in sy regter- en ’n palet in sy linkerhand vas.
Hy raak die model, wat wulps en wellustig voorkom, nie met sy hande aan nie,
maar ondersteun haar in sy arms. Die verwronge en ineengestrengelde
liggaamshouding van die minnaars beeld die skilder se bewustheid van die
komplekse aard van interpersoonlike verhoudings uit – ofskoon dan ook eksplisiet
vanuit die manlike oogpunt!

5. Magiese oordrag van mag: "9. The Artist and his Model
(Pablo Picasso, No 313 of 347 Series)"
In die sewe sonnette onder die titel "9. The Artist and his Model (Pablo Picasso,
No 313 of 347 Series)" (Krog 2000:59–62) uit die siklus skilderysonnette e.a.
tree Antjie Krog in gesprek met ets nr. 313 van die 347-reeks, terwyl die res van
die groep geïmpliseer word in die onderliggende verhaal van die sonnette. Die
kubistiese werkwyse van Picasso wat die opbreek van die subjekmateriaal in
verskillende vlakke behels en wat in die 347-Suite steeds gesien kan word, word
deur Krog ikonies vergestalt deur die opbreek van betekenis in verskillende
betekenisvlakke wat elk in ’n afsonderlike sonnet uitgebeeld word en telkens ’n
hoër vlak van abstraksie behels.
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Die hele siklus berus op genre-intertekstualiteit of, in Genette (1997:5–8) se
terme, transtekstualiteit1 tussen Krog se gedigte en die ets van Picasso, maar ook
die intertekste van dié ets. Soos Ingres en Picasso telkens die beeldmateriaal van
’n ouer skilder bekommentarieer het, lewer ook Krog se sonnette kritiese
kommentaar en repliek op die stereotiepe en belemmerende siening van die vrou
in die kuns, veral soos vergestalt in die 313-ets. Sy stel in haar sewe sonnette ’n
nuwe alternatief deur die skep van ’n paradigma waarbinne die vrou as
onafhanklike subjek betekenis kan hê onafhanklik van die belemmeringe wat deur
die patriargale orde aan haar opgelê word.
In die eerste sonnet, A, beskryf die digteres ets nr. 313 in grafiese detail. Dit is
interessant dat sy die pousfiguur beskryf as "die horingrige vratterige meester"
(Krog 2000:59). Die vratte kan duidelik gesien word, alhoewel dit ook die
neusgat en die derde oog (wat heldersiendheid suggereer) van die voyeur-figuur
sou kon wees wat deur die donker kolle op die gesig voorgestel word. Ofskoon die
A-sonnet primêr gemoeid is met ’n grafiese beskrywing van die inhoud van die
betrokke ets, skemer ’n sekere mate van feministiese kommentaar en
interpretasie deur die beskrywing. ’n Ironiese kontras ontstaan deur Krog se
interpretasie van die voyeur-figuur. Of sy die simboliek wat die figuur as pous
tipeer, misgekyk het (dalk weens die feit dat die pous nie die tradisionele
biskopshoed dra nie) en of sy die feit doelbewus ignoreer om ’n nuwe
betekenislaag aan haar gedig toe te voeg, is onduidelik, hoewel in wese
irrelevant. Indien die algemene aanname gehuldig word dat dié figuur die pous
voorstel, sou die toneel op die divan noodwendig vra om etiese en morele
interpretasie. Nou word die ou man ironies "die Koning van Naai", in plaas van die
koning van die Kerk op aarde, wat ook die morele implikasies van die handeling
op die divan binne ’n totaal ander konteks plaas. Die suggestie van die pous se
menslikheid en betrokkenheid by erotiese praktyke (deur alle eeue) gaan egter
deur haar interpretasie verlore – ’n problematiek wat onder Afrikaanse lesers in
ieder geval minder relevant is.
Die implikasie dat die skilder homself as voyeur in sy ets ingeskryf het, is ’n
sinvolle alternatief, aangesien dit ooreenstem met ’n breë opvatting wat deur baie
kunstenaars, ook Picasso, gehuldig word, naamlik dat kunsskepping deur ’n
voyeuristiese handeling voorafgegaan word (kyk ook Schiff 2007). Vaagheid in
Krog se sonnette oor presies wie die skilderfiguur op die ets is, laat die
moontlikheid oop dat die skilder ’n persona van die ou man sou kon wees. Veral
in die laaste vyf sonnette is dit nie altyd duidelik of die "meester" van die eerste
sonnet ook die ouerwordende skilder is wat in konfrontasie met die vrou verkeer
nie. Teen die einde van die siklus vervaag die man se persoonlike identiteit
toenemend en word hy al meer ’n simbool vir die man as sodanig.
Waar die eerste sonnet (A) hoofsaaklik ’n weergawe van die visuele ets-gegewens
is, is die inhoud van die tweede sonnet (B) reeds effens meer abstrak. Hoewel dit
ook hoofsaaklik beeldmateriaal uit die ets betrek, val die klem in hierdie sonnet
op interpretasie, veral van die stereotiperings wat in die ets duidelik sigbaar is,
naamlik klem op die manlike "gaze" en die patriargale paradigma waarbinne die
vrou as seksobjek geplaas word. Wat Krog deur haar interpretasie vanuit die
vroulike perspektief doen, is dus om Picasso se stereotipering van genderrolle en
signifikasie binne die patriargale orde bloot te lê. Die reëls: "sy smettelose hande
raak haar nie aan nie/ hy hou slegs kwas en palet/ hy penetreer haar en hy
skilder haar" (Krog 2000:59) bevat ’n hele rits patriargale vooroordele, naamlik
die siening van die vrou as (vuil) objek wat die "smettelose" hande van die
(smettelose?) skilder kan bevuil, die siening van die liefdesgenote as apart van
mekaar in die liefdespel (hy raak nie aan haar nie), die gelykstelling van die vrou
met die (koloniale) landskap wat geken kan word deur haar te "penetreer" en dan
verslag te doen oor haar ("hy skilder haar") en oor die insinuasie dat die man ’n
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beroep beoefen (hy het sy "werktuie" in sy hande), terwyl die vrou se rol in terme
van bevrediging van die man gereken word. Ook die vergelyking van die
liefdesdaad met die skep van kuns is in baie opsigte ’n gewraakte metafoor,
aangesien dit ook ’n bepaalde manlike fokus veronderstel.
Op subtiele maniere ondermyn Krog egter terselfdertyd die patriargale handelinge
en aannames wat deur die bogesiteerde reëls veronderstel word deur te wys op
die stereotiperende aard van die visuele kunswerk wat die verstarring van die
man in die ewige (impotente) liefdesdaad vaslê: "sy piel vir ewig aan't penetreer"
(Krog 2000:59). Meer eksplisiet is die vroulike perspektief in die laaste strofe
waarin sy die impotensie van die ou man wat "sy saad deur haar bondelende
voluptousness [sic!] [wil] jaag" (Krog 2000:59) as straf beskou en ook ’n
persoonlike straf vir die jong man bedink: "hy sal nog sien hoe lekker knak sy ’n
roesvry stainless steel-piel" (Krog 2000:59). ’n Interessante verwysing na Picasso
as persoon en heel waarskynlik na sy private liefdeslewe wat alom bekend is,
vind ons in die reël waarin die vrou mymer oor die ou man se impotensie as sy
straf: "... hy's mee gedeal - sy ou lyf hang kuis/ so ook dié van die etser ...",
waar die etser natuurlik Picasso is wat dié betrokke ets op 86-jarige ouderdom
gemaak het.
Die derde sonnet (C) bemoei hom nie meer met die besonderhede van die ets
nie, maar gaan as egte sgraffito onder die vel van die oppervlakbetekenis van die
ets in om die onderliggende problematiek bloot te lê en die verstarde handeling
wat daarin vasgelê is, te bekommentarieer. Krog se verhaallyn hou direk rekening
met Picasso se siening van die verhouding tussen skilder en model as
konfrontasie en is simbolies van die problematiese aard van die wyse waarop die
kunstenaar met sy stof omgaan. Hierdie sonnet verskaf die vroulike perspektief
op die problematiese liefdesverhouding wat gesuggereer word. Deur eerste die
vrou se weergawe te verstrek, maak die digteres ’n belangrike regstellende
stelling aangaande die hiërargiese orde wat patriargale strukture onderlê. Dit is
verder opvallend dat sy stereotiepe handelingspatrone vermy deur onder andere
te wys op die "toegeeflik[heid]" van die vrou en op haar skuldaanvaarding: "... uit
skuldgevoel// neem sy dit aan/ as verdienste vir verraad" (Krog 2000:60).
Veelseggend is dat die vrou in hierdie geval blykbaar die man verraai het. Waar
dit in konvensionele (manlik-gedrewe) liefdesverhale gewoonlik die man is wat
die vrou verraai en nie omgekeerd nie, is dit in hierdie geval dus die vrou wat
handel en die rol van die man as (enigste) oorskryder van grense op sy kop
draai. Verdere ondermyning van geykte genderrolle vind plaas deur die taal wat
in verband met die man gebruik word: "dan begin dit/ eers ’n ligte geteef oor
onbenullighede" (Krog 2000:60). Die algemene aanname is immers dat vróúe oor
onbenullighede praat, terwyl ook die woord teef diep ingebed is in die woordeskat
wat gewoonlik in verband met die vrou gebruik word!
Sonnet D gee die manlike variant van die "verhaal" van die minnaars weer. Waar
die "verhaal" van die vrou in ambivalente terme geskryf word, lyk dit asof hierdie
sonnet doelbewus die man as stereotiep wil uitbeeld. Die opposisiepaar word
beskryf as "glas in die hand" (die man) en "mes in die hand" (die vrou). Dié
uitbeelding sluit aan by die metafoor van liefde tussen twee mense as stryd en
konfrontasie elders in die bundel (kyk "liefdeswoord", Krog 2000:63 en
"skryfode", Krog 200:66–74). Deur die vrou as die handelende figuur ("mes in die
hand", Krog, 2000:60) en die man as prater ("behendig snedig pak ek my hele
gegriefde / woordeskat op die kombuiscounter", Krog, 2000:60), vind daar ’n
omruiling van tradisionele geslagsrolle plaas, veral daar die man homself ook nog
beskryf as "slu en soms gemeen" (Krog 2000:60) - ook eienskappe waarmee die
vrou meestal geassosieer word. Die vrou se walging met die man word in
besonderhede uitgebeeld wanneer sy "in die kristalgesnyde slaaibak ... braak en
braak" (Krog 2000:60). En weer eens is die man se reaksie op dié handeling
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besonder voorspelbaar: "ek klop haar bemoedigend liggies op die skouer" (Krog
2000:60). Waar die vorige sonnet dus duidelik inskryf teen aanvaarde
stereotiperings van die vrou, word die man in sonnet D doelbewus as stereotiep
uitgebeeld én word sy manlikheid terselfdertyd ondermyn deur hom te beklee
met tipies vroulike eienskappe, asook deur oor hom te skryf in taal wat in die
verlede gereserveer is om die vrou mee te verneder.
Krog ondermyn Picasso se perspektief wat uit die ets spreek, deur ’n sterk
teenargument in sonnet E te stel. Die sonnet begin met die man wat sê: "ek wil
alles vir jou wees" (Krog 2000:61) – woorde wat ’n verdagte ooreenkoms oproep
met die soetsappige terminologie waarin die vrou haar onderwerping aan en
begeerte na die man uitspreek binne die patriargale diskoers, soos in stereotiepe
liefdesverhale. Die man se versugting: "ek wil die een wees ... wie jou moontlik
maak" (Krog 2000:61) hou direk verband met die reël "hy veroorsaak my" (Krog
2000:53) uit die sonnet "The Image as Burden" (Krog 2000:53), wat die vraag
impliseer of die ondergeskikte vrou afsonderlik van die man subjektiwiteit (’n
onafhanklike identiteit) kan hê – ’n belangrike kwessie binne alle magsdiskoers.
Direk daarna beskryf die man hoe hy die vrou "die huis deur [wil] naai" (Krog
2000:61), ook ’n tipiese manlike fantasie, wat egter in die tweede strofe
ondermyn word deur die terme waarin hy na homself verwys in die idioom van
die politieke feminisme:
maar ek word daagliks uitverkoop en afgeraai
ek word mateloos almagteloos en platverneder
ek voel bloedwoedend en diep aggressief
ondermyn, agtergelaat en nodeloos nutteloos
verdronge en al vir jare en jare verdrietig gevernietig. (Krog
2000:61)
Dit is immers die vrou wat geslagte lank deur die man "uitverkoop" is,
"(...)magteloos" en "(...)verneder" was, deur manlike diskoers en sosiale
praktyke "ondermyn" en verdring is, en wat sedert die 1960's woedend en
aggressief op dié stand van sake reageer. Toenemende aftakeling van die man se
persoonlike identiteit deur stereotipering kan as verdere ondermyning gelees
word van die uitbeelding waarin die tegniek van die etser wat, deur detail op die
manlike figure aan te bring, dié figure met duidelik herkenbare positiewe
identiteit (die pous en Raphael) beklee, terwyl die "landskap" van die vroulike
liggaam metafories leeg gelaat word. Uitwissing van genderverskille en
stereotipering van geslagsrolle as identifikasiewyse wat lynreg staan teenoor die
siening wat uit die Picasso-ets spreek, kan in dié strofe gelees word.
Omdat dit nooit heeltemal duidelik is wie van die twee “minnaars” aan die woord
is nie, verkry die sonnet ’n ambivalensie wat die androgene persepsie van
geslagsrolle onderskryf. Die voorafgaande interpretasie sou dus ook omgedraai
kon word, en dit sou die vrou kon wees wat beskryf hoe sy die man “die huis deur
[wil] naai” in ’n duidelike inspeling op die feministiese teorie dat geslagsrolle nie
biologies vasgelê is nie – ’n doelbewuste verruiming van ’n verouderde,
kultuurgebaseerde rollespel.
In hierdie sonnet kan verder egter ook gesien word hoe Krog met Picasso as
kunstenaar identifiseer, byvoorbeeld wanneer die rolle van man en vrou
geproblematiseer word en sy by implikasie van dieselfde tegniek gebruik maak as
hy wanneer sy die man gebruik vir die doel van kunsskepping op dieselfde wyse
as wat hy die vrou gebruik – ’n tegniek wat op sy beurt haar persoonlike aanval
op Picasso onder verdenking plaas.
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Sonnet F, "sy bly aanvanklik stil" (Krog 2000:61), funksioneer op ’n volgende
vlak van abstraksie, deur verdere abstrahering van die man-vrou-opposisiepaar
en aansluiting by die feministiese diskoers van opstand teen onderdrukking wat in
die vorige sonnet aangeroer is. Daar kom ’n duidelike sintaktiese paradigma voor
wat die sentimente en woordeskat van die politieke feministiese teorie illustreer:
"yswit woedend" (r. 3); "ek wil hier uit!" (r. 6); "veg sy teen die optekening// van
haar deur hom" (rr. 8 en 9); "stoei sy teen die gedikteerde narratief" (r. 9); "die
metafoor uitoorlê" (r. 11); "eerder bleddie niemand/ ... as om te bestaan/ bloot
as 'die opgetekende'" (rr. 11–13). Dus: nie slegs deur die teendeel in die praktyk
te illustreer nie, maar ook op abstrakte teoretiese vlak verset die digteres haar
teen die geskilderde paradigma van haar interteks en tree sy met die teorie wat
die skilder se interpretasie van ’n bepaalde gegewe onderlê, in gesprek. Deur
appropriasie van die vakwoordeskat van feministiese teorie betrek Krog die hele
feministiese beweging as verdere interteks van haar gedig ter versterking van
haar argument. Die slotreël bevat ironiese kommentaar op die "liefdesverhaal"
sowel as ’n verwysing na Picasso se persoonlike lewe wanneer die man op
hiperboliese wyse as losbol voorgestel word: "hy gee agterna die skildery aan sy
nuwe beminde present" (Krog 2000:61).
Die laaste sonnet in die siklus, "niks is so vulnerable soos ’n ou man nie" (Krog
2000:62) is nóg ’n ommekeer van patriargale konvensie wanneer die
ouerwordende liggaam van die man in besonderhede beskryf word op dieselfde
eksplisiete manier as waarop die vroulike liggaam in manlike diskoers beskryf
word. Ook hierdie konvensie is ’n direkte inskryf teen patriargale
signifikasieprosesse. Dit is wel algemene praktyk om binne die manlik-gedrewe
diskoers (byvoorbeeld in liefdesverhale) die gespierde liggame van sterk jong
mans te beskryf, maar die beskrywing van die man se weerloosheid en die
manier waarop sy liggaam hom "in die steek gelaat (het)" (Krog 2000:62) het, is
’n ondermyning van die manlikheid en die viriliteit van die man. In hierdie
toestand van aftakeling bestaan daar eintlik geen verskil meer tussen die twee
geslagte nie, soos pragtig geïllustreer deur T.T. Cloete (2001:33) se bekende
gedig "Uniseks": “ons het mekaar/ se tagtig plus jaar/ lief sonder onderskeid/ van
man- en vroulikheid/ sonder sterkste en eerste/ sonder taaiste of teerste ...”
En net om die onvatbaarheid van die "waarheid" te illustreer, word die beeld van
die man wat in die voorafgaande sonnette so sorgsaam gedekonstrueer is, in die
laaste reëls van die sonettesiklus onder verdenking geplaas: "in die steek gelaat
pluk hy sy gulp op/ maar sy hand huiwer nie ’n oomblik op die kwas nie". Hierdie
frase suggereer ’n innerlike krag by die man in terme waarvan hy steeds ’n mate
van arrogansie en dryfkrag openbaar ten spyte van die verlies van sy
voortplantingsvermoë wat "hang verlate soos ’n na-uurse fabriek" (Krog
2000:62). Die reël lewer egter duidelik ook ambivalente kommentaar op die
skilder Picasso self, wanneer kwas nie as metafoor van die geslagsorgaan gelees
word nie, maar in sy letterlike betekenis. Enersyds word waarskynlik deur dié
dubbelsinnige reël verwys na die skilder se groot talent, maar die reël kan ook die
suggestie lê dat Picasso onnadenkend binne ’n manlik-gedrewe paradigma bly
skilder, ten spyte van veranderende tye (1968 was die jaar van die studenteonluste in Parys).
Steeds is die spel met die "waarheid" aangaande die netelige genderkwessie
egter nie verby nie, want die digteres se kommentaar op die hele sonettesiklus in
’n raampie onder die gedig, getiteld "UNCOMPLETED COMPOSITION", is ’n
duidelike onderskrywing en verdere problematisering van stereotiepe genderrolle,
naamlik: "die pad na my man/ se hart loop/ deur sy piel" (Krog 2000:62).
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6. Opsommend
Krog se intertekstuele gesprek met ets nr. 313 van die 347-Suite sou met reg ’n
fuga genoem kon word wat sy tema op kontrapuntale wyse in ’n verskeidenheid
stemme en registers herhaal. Sy sluit op metanarratiewe vlak aan by Picasso se
kunsfilosofie, wat van die veronderstelling uitgaan dat oorname uit ander
kunstenaars se werk op magiese wyse die oordrag van mag bewerkstellig. Haar
onverskrokke taalgebruik word ’n metafoor vir die sterk teenkanting wat sy voel
teen stereotipering en uitbuiting van die vrou. Hierdie siklus is inderdaad een van
die sterks-geformuleerde en mees oortuigende protesnotas (graffiti) teen
patriargale onderdrukking van die vrou in die Afrikaanse letterkunde tot op hede.
Krog "krap" nie net die verskillende lae van die palimpses wat die Picasso-ets
onderlê oop nie, maar krap, soos wanneer sgraffito gemaak word, ook laag vir
laag die ideologiese onderbou van dié kunswerk oop en bring sodoende haar eie
betekenislaag bo-oor dié intertekste aan. Sy maak op transtekstuele2 wyse
gebruik van Picasso se eie skildertegniek, die kubisme, om hom as't ware te
ontmasker deur haar "beeldmateriaal" op ikoniese wyse in fasette op te breek
wat in verskillende sonnette ontgin word. Verder neem sy ook, deur gebruik van
die terminologie van die politieke feminisme, die hele studieterrein van die
feminisme as interteks ten einde die postmoderne aanname van gendergelykheid
te jukstaponeer met die verouderde siening van genderverskille en manlike
begeerte wat deur Picasso se ets onderskryf word. Haar siklus oor die 313-ets
word uiteindelik ’n soort feministiese wraak en selfs, as dit versigtig gestel word,
’n woedende reaksie op die uittartend-pornografiese aard van die ets wat
(volgens die tipe interpretasie waarmee sy in gesprek tree) spreek van ’n
diepgesetelde minagting vir die vroulike liggaam en wat ’n gewraakte siening van
die vrou as objek onderskryf.
’n Picasso-simbool wat Krog vrugbaar in haar eie werk aanwend in ongeveer
dieselfde konteks waarin dit binne Picasso se latere werk gebruik word, is die
simbool van die ou man as voyeur. By haar is die rolle net omgeruil: die vrou as
kunsskepper hou die man dop. Volgens Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (American Psychiatric Association 1980:272) is voyeurisme ’n
seksuele afwyking wat verbind word met "intense sexually arousing fantasies",
soos uitgebeeld in baie van Picasso se werk wat onder die sambreelterm "The
Artist and his Model" geklassifiseer kan word. Die klem val by Krog nog sterker as
by Picasso op die afwykendheid van die gedrag, ten einde die gevestigde diskoers
van manlike begeerte wat dié gedrag as "normaal" sanksioneer, te ondermyn.
Deur van bogenoemde strategieë gebruik te maak, vind daar in Krog se siklus ’n
duidelike hersignifikasie van sowel Picasso se ets as van die onderliggende
ideologiese paradigma daarvan plaas. Ironies bereik Krog en Picasso op suiwer
teoretiese en simboliese vlak egter dieselfde effek deur gebruik van die voyeurfiguur, naamlik klemlegging op die marginaliteit van die kunstenaar en die
grensoorskrydende aard van kunsskepping.
Appropriasie van die beeldmateriaal van die Picasso-ets stel die digteres in staat
om die ideologiese onderbou van dié ets krities te ondersoek en hersignifikasie te
bewerkstellig deur stelselmatige disrupsie en die inskripsie van ’n nuwe,
bevrydende, nie-opposisionele diskoers bo-oor die verouderde kwetsende en
ontmagtigende diskoers. Krog se bevestiging van en klemlegging op vroulike
identiteit blyk byvoorbeeld uit veelvuldige ondermyning van die persoon van die
skilder en van die wesenlike aard van die man en manlike begeerte. Kortom, haar
klemlegging op die "waarheid" as onstabiel, wisselend en in wese onkenbaar,
staan sterk afgeëts teen die rigiede ordenende metafoor van die ets wat die
skeppingshandeling en die liefdesdaad onproblematies aan mekaar gelyk stel.
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Daar behoort geen twyfel te bestaan nie dat Krog deeglik bewus is van die
implikasies van die praktyk van intertekstualiteit. Sy skep, deur die maak van
“sgraffito”, nuwe betekenis deur haar gedig én bewerkstellig herinskripsie van die
“ou” kunswerk deur ’n nuwe interpretasielaag tot dié werk toe te voeg deur
middel van kommentaar en repliek en deur die verskillende intertekste,
ideologiese aannames en filosofiese onderbou wat dit onderlê, oop te krap.
Deurbreking van stelsels wat funksioneer volgens kategoriese opposisies sowel as
die oorskryding van verstarde filosofiese raamwerke en ontologieë lê aan die
basis van die feminisme. In haar appropriasie van waardes wat uit die Dumasskilderye spreek, en dekonstruksie van die patriargie aan die hand daarvan, steek
Krog egter nie vas in die praktyke van sogenaamde eerstegeslag-feministe wat
die patriargie probeer vervang met ’n nuwe stelsel wat op sy beurt weer eie
hiërargieë skep nie. Krog gaan ’n stap verder en verhoed ook die totstandkoming
van ’n nuwe hiërargie deur die moontlikheid van ’n én … én-verhouding te
suggereer in die plek van ’n óf … óf-verhouding – dus deur die deurbreking van
die stelsel van kategoriese opposisies wat die basis van patriargale oorheersing
vorm. Die resultaat is die oorsteek en verbrokkeling van die grens wat vroulike
begeerte inhibeer en die oopskryf van ’n ambivalente, liminale ervaring van
geslagtelike omgang waarin geen kulturele, voorafbepaalde rolle die gedrag van
handelende subjekte rig nie.
Krog se repliek op Picasso se werk behels nie slegs die skep van nuwe betekenis
deur haar eie teks nie, maar ook die toevoeg van ’n nuwe betekenislaag aan die
werk van ’n skilder wie se werk reeds ’n soort gekanoniseerde betekenis verkry
het. Ook hierdie handeling dui op die vlugtige aard van die "waarheid" en dui
daarop dat signifikasie ’n duidelike gesitueerdheid besit en in wese ’n sosiaalkulturele handeling is. Die veelvuldig-gelaagde aard van Picasso se werk word
geëggo deur Krog se sonnette wat ikonies word van Picasso se kubistiese
werkwyse deurdat daarin ’n geleidelike abstrahering van subjekmateriaal
voorkom. Krog lewer in die siklus fel kritiek op Picasso se werkwyse wat die vrou,
selfs so laat soos 1968, as objek van begeerte uitbeeld. Sy oorskry die grense
van suiwer poësie deur van die teoretiese woordeskat van die politieke feminisme
gebruik te maak om die man as stereotiepe, bejammerenswaardige karikatuur uit
te beeld. Haar klemlegging op vroulike identiteit word gejukstaponeer deur
aftakeling van die persoonlike identiteit van die man. Hierdie sonnettesiklus lewer
kritiek op sowel Picasso se kunsbeskouing as die manier waarop hy die
verhouding tussen die kunstenaar en sy model konseptualiseer, onder andere
deur verwysings na sy persoonlike lewe. In ’n paradigma waarin alle grense
poreus geword het, moet noodwendig verbastering en mutasie plaasvind, maar
indien ’n mens dié proses in terme van Picasso se kunsfilosofie beskou, behels
oorname uit die werk van ’n ander kunstenaar ook die magiese oordrag van die
mag van die "ouer" kunstenaar op die kunswerk wat só ontstaan (Burgard 2007).
So gesien, is die manier waarop Krog tekste met mekaar integreer, in mekaar
inbed en met mekaar in gesprek laat tree, ikonies vir die wyse waarop sy die
vorming van nuwe inklusiewe groepsidentiteite in Kleur kom nooit alleen nie
vergestalt, aangesien die vorming van ’n interafhanklike gemeenskap met
gedeelde belange eweneens die oorskryding van die grense van die eerste
persoon behels.
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Eindnotas
1

Transtekstualiteit is daardie vorm van tekstuele saambestaan waarin die
verhouding tussen twee tekste die aandag vestig op die palimpses of gelaagdheid
van die teks, en wat doelbewus intertekstueel wil wees.

2

Wanneer ’n literêre werk in ’n intertekstuele verhouding tot ’n genre staan, kan
sekere genrekodes van die hipoteks deel word van die boodskap van die
sekondêre teks. Hierdie proses word deur Genette (1997:397) transtekstualiteit
genoem. Die proses van transtekstualisering is nooit neutraal nie en behels ’n
hersignifikasieproses van formele strukture vir doeleindes anders as in die
oorspronklike genre wat as hipoteks funksioneer.
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Die meer ''beskeie'' opsies van ’n
''buitestander'': M. Nienaber-Luitingh in
die Afrikaanse literêre sisteem
H.P. van Coller en B.J. Odendaal
Universiteit van die Vrystaat

Abstract
The more “modest” options of an “outsider”: M. Nienaber-Luitingh in the
Afrikaans literary system
A previous article (Van Coller and Odendaal, 2006) has shown that the
“outsiders” of Dutch descent H.A. Mulder and Jan Greshoff were, for certain
reasons, able to attain authoritative positions in the Afrikaans literary system. As
poets and critics with a considerable reputation in the Dutch system, and
regarded as representatives of what is considered to be an “authoritative”
(colonial centre) system, they could also serve as patrons for pioneering authors
(the writers of the Thirties; Etienne Leroux as one of the Sixties writers) in a
young and new (previously colonial and peripheral) system. Furthermore, their
associations with these pioneers, who soon gained canonical status in the
Afrikaans system, contributed towards establishing their status in the Afrikaans
system. But how does a foreigner, or an “outsider”, join a literary system like the
Afrikaans one if he or she does not have the necessary literary authority and
status from the start? In this study we want to focus exploratively on a person
upon whom such a lot fell, namely M. Nienaber-Luitingh, who did her most
important work as a literator at the University of Natal (now the University of
KwaZulu-Natal) in Pietermaritzburg.

Opsomming
Die meer “beskeie” opsies van ’n “buitestander”: M. Nienaber-Luitingh in
die Afrikaanse literêre sisteem
In ’n vorige artikel (Van Coller en Odendaal 2006) is aangetoon dat die
“buitestanders’’ van Nederlandse herkoms H.A. Mulder en Jan Greshoff om
bepaalde redes tot gesaghebbende posisies in die Afrikaanse literatuursisteem
kon toetree. As digters en kritici met aansienlike reeds verworwe status in die
Nederlandse sisteem, en as verteenwoordigend van daardie “gesaghebbend”
geagte (koloniale-sentrum-) sisteem, kon hulle in die nuut-betrede (voorheen
koloniaal periferale) sisteem as ’n soort patronaat vir baanbrekende skrywers
dien (die Dertigers; Etienne Leroux as Sestiger). Voorts het hul assosiasies met
hierdie baanbrekers, wat gou kanonieke status in die Afrikaanse sisteem verwerf
het, weer meegewerk om Mulder en Greshoff se status in die Afrikaanse sisteem
te bestendig. Maar hoe tree ’n mens as buitelander, oftewel “buitestander”, tot ’n
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literatuursisteem soos die Afrikaanse toe as jy nie van huis uit met sodanige
literêre gesag en aansien beklee is nie? In hierdie studie wil ons die fokus
verkennend plaas op ’n figuur op wie so ’n lot geval het, naamlik M. NienaberLuitingh, wat aan die Universiteit van Natal (nou die Universiteit van KwaZuluNatal) in Pietermaritzburg haar belangrikste werk as literator gedoen het.

1.
Inleidende
opmerkings
oor
impakstrategieë
betrekking tot literêre sisteme en kanons

met

Dit was Lauter (1991:21) wat, na aanleiding van ’n uitspraak deur Samuel
Johnson, beweer het dat ons die ontdekking van nuwe waarhede minder nodig
het as die in-herinnering-roep van ou, bekende waarhede.
Herondersoeke na literêre kanons kan in hierdie verband belangrik wees, omdat
kanons die rol speel van kollektiewe, hoewel selektiewe, geheues of ideale. Naas
die feit dat hulle versamelings tekste behels wat deur ’n kultuurgemeenskap as
waardevol geag word – en wat derhalwe bewaar en onderrig word en waarna
voortdurend op allerlei maniere verwys word, soos onder meer Mooij (1985),
Moerbeek (1992) en Fokkema en Ibsch (1992) aangetoon het – verteenwoordig
hulle ook bepaalde modelle van die werklikheid, wat neerkom op waardebepalings
van die werklikheid. Die geskiedenis van ’n bepaalde literatuur is dus nie net die
neerslag van ’n kulturele geheue nie, maar ook van ’n kultuurgemeenskap se
waardebepalings in diachroniese verband – dit wil sê, “gewete eerder as geheue”
(Van Coller 1992:168).
Bostaande verklaar dalk waarom toegang tot die kanon so nougeset beskerm
word deur sogenaamde “hekwagters”. In ’n artikel van ’n paar jaar gelede (Van
Coller en Odendaal 2005b) is in meer besonderhede aangetoon hoe ’n literêre
sisteem soos die Afrikaanse sy kern deur outoregulering afskerm van ander
sisteme (soos van die Nederlandse en Vlaamse, en die Suid-Afrikaanse
Engelstalige sisteme) om sy selfstandige identiteit te kan bewaar. Daar is ook
gewag gemaak daarvan dat literêre sisteme ooreenkomste vertoon met
wetenskaplike paradigmas, wat telkens ’n “harde kern” bevat wat op verskillende
wyses bestendig en feitlik verdedig word.
Dit is opvallend hoe die strewe om literêre sisteme, paradigmas én kanons binne
te dring of te wysig dikwels in krygsterme verwoord word. In ’n artikel deur Van
Coller in 2001 is byvoorbeeld aangetoon hoe die Dertigers as opkomende nuwe
skrywersgeslag as ’t ware ’n literêre “aanslag” geloods het op hul Afrikaanse
voorgangers. Hulle “veldtog” is geen uitsondering nie, soos blyk uit die optredes
van ander skrywersgroeperinge: die Afrikaanse Sestigers, die Nederlandse
Tagtigers en Vyftigers, byvoorbeeld, wat hul voorgangers – by wyse van
dergelike spreke – dikwels met min genadebetoning krities “afgemaai” het.
Wanneer ’n individu (of selfs ’n teks) egter toegang soek tot ’n literêre sisteem, of
tot die kern of kanon daarvan, is ’n trompop konfrontasie meestal nie die
aangewese optrede nie. Slegs die mees begenadigde individue staan ’n kans om
op hul eie ’n bres in die literêre vestings te slaan – en loop daarby steeds die
gevaar om krities “in boeie geslaan” en selfs “tereggestel” te word!
Laasgenoemde het in ’n sekere sin gebeur met die eenling S.J. Pretorius, wat as ’t
ware deur die kritiek verdoem gebly het tot (“gebalsem” geraak het as)
Veertiger-digter “van die tweede plan”, al het hy sy digterskap in die dekades
daarna hóé vernuwe (Van Coller en Odendaal 2005a:17).
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Nee, dit is dikwels veel effektiewer om deur indirekte optrede ’n impak op die
sisteem of kanon te probeer maak. Indien daar ’n statusryke “patroon” of
“skutheilige” is onder wie se beskerming sodanige binnetrede kan geskied, word
die poging aanmerklik vergemaklik. In hierdie verband kan verwys word na
Abraham Phillips, wat byna eiehandig deur André P. Brink (1992) die Afrikaanse
literêre kanon “ingehelp” is deur laasgenoemde se aanprysende inleidende stuk
tot Phillips se debuutwerk, Die verdwaalde land. Ook N.P. Van Wyk Louw (1965)
se inleiding tot die Sestiger-versamelbundel Rooi was so ’n kanoniserende
bemiddelingstrategie; soos ook sy inleiding tot D.P. Botha se Die opkoms van ons
derde stand (Louw 1960).
Verwant hieraan is die wyse waarop (grepe uit) kritici se keuringsverslae vooraf
as “aptytwekkers” gepubliseer word: D.J. Opperman s’n oor T.T. Cloete se
poësiedebuut, Angelliera, byvoorbeeld (Die Burger, 6 Augustus 1980:1; Beeld, 6
Augustus 1980:1; Die Oosterlig, 6 Augustus 1980:5; Die Volksblad, 6 Augustus
1980:11); of Petra Müller s’n (1993:7) oor Gert Volk Nel se buiging as digter, om
te lewe is onnatuurlik. Aanhalings uit studieleier- en eksaminatorsverslae op die
skutblaaie van debute wat deesdae met begeleiding op nagraadse vlak voltooi
word, val ook in hierdie klas – vergelyk maar net Henning Snyman en Joan
Hambidge se aangehaalde opmerkings agterop Carina Stander se die vloedbos sal
weer vlieg wat in 2006 verskyn het.
In al die vermelde gevalle kan die strategie van bemiddelde toetrede slegs slaag
indien die bemiddelaar, soos gesê, iemand met (literêr-sistemiese) aansien is –
iemand met geredelike toegang tot kanoniseringspraktyke.
In ’n onlangs voltooide studie van gevalle van “oorgrens-funksionering” tussen
die Afrikaanse en Nederlandse sisteme kon die outeurs van die onderhawige
artikel (Van Coller en Odendaal 2006) aantoon dat H.A. Mulder en Jan Greshoff
om bepaalde redes belangrike rugsteunende en/of wegbereidende rolle kon speel
in die opbloei van twee opvallend vernuwende periodes in die Afrikaanse
literatuurgeskiedenis, te wete Dertig en Sestig (laasgenoemde in die figuur van
Etienne Leroux). Mulder en Greshoff het nie net heelwat bemiddelingswerk tussen
die twee sisteme verrig nie, maar ook yker-, mentor- en bevorderaarfunksies in
stroomversnellingsfases van die Afrikaanse letterkunde verrig (soos ook die
Vlaming Rob Antonissen ’n bietjie later, vanaf die middel-veertiger- en vroeë
vyftigerjare, sou doen – vergelyk byvoorbeeld Wiehahn 1965:124–37). Dít was
moontlik omdat Mulder en Greshoff reeds erkende digters en kritici in Nederland
was (soos Antonissen ’n erkende kritikus en intellektueel in Vlaandere was), met
gevestigde reputasies van literêre talentvolheid en uitgebreide literêre
verwysingsvelde, vóórdat hulle na Suid-Afrika gekom het. Voorts kon hulle die
“gesag” verteenwoordig van die (voorheen) dominante kultuursentra
waarvandaan hulle as ’t ware na hierdie literêre “marge” in ’n oudverversingspos
en -kolonie uitgewyk het. Trouens, die “gesag” wat Mulder en Greshoff
verteenwoordig het, is juis deur byvoorbeeld die Dertigers verwelkom as
versterking van hulle eie strewe om deurbrake na die sentrum van die kanon te
bewerkstellig.
Uit die bestudering van die gevalle Mulder en Greshoff blyk dus dat daar sprake
was van ’n gelyktydige indringing tot (die kern van) die Afrikaanse literêre
sisteem deur twee groeperinge:
•

Mulder en Greshoff, verteenwoordigend van die “gesaghebbende”
Nederlandse literatuursisteem as ’n soort patronaat, het ’n belangrike rol
gespeel om die Dertigers (en Etienne Leroux as Sestiger) se deurbraak na
die kern van die Afrikaanse letterkundesisteem te bemiddel.

35
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(3) – Desember 2008

•

Mulder en Greshoff kon as “buitestanders” tot die Afrikaanse sisteem
toetree omdat hulle binne die dampkring verkeer het van die al gou
gesentraliseerde Afrikaanse Dertigerbeweging, waar hulle kritiese en
skeppende arbeid met agting bejeën is, hulle byvoorbeeld tot die redaksie
van Standpunte uitgenooi is, en waar mense soos Van Wyk Louw, W.E.G.
Louw, J. du P. Scholtz en Gerrit Dekker soms selfs hulle werk, optrede en
denke na dié van die twee Nederlanders gemodelleer het.

Maar hoe tree ’n mens as buitelander, oftewel “buitestander”, tot ’n
literatuursisteem soos die Afrikaanse toe as jy nie van huis uit met sodanige
literêre gesag en aansien beklee is nie? In hierdie studie wil ons die fokus plaas
op ’n figuur wat in so ’n posisie verkeer het, naamlik M. Nienaber-Luitingh,
gebore en getoë Nederlander wat aan die Universiteit van Natal (nou die
Universiteit van KwaZulu-Natal) in Pietermaritzburg haar belangrikste werk as
literator gedoen het.
Miskien is dit nodig om ter oriëntasie eers ’n paar opmerkinge oor die aard van
ons ondersoek te maak. Verklarende studies het die doel om oorsaaklikheid aan
te dui tussen ’n aantal veranderlikes, wat ook die basis van voorspellende studies
vorm (Mouton 1989:45). Beskrywende studies poog om deur wye en noulettende
beskrywing tot afleidings te kom. Ons studie maak gebruik van ’n gevallestudie,
betrek verskillende inligtingsbronne (selfs "informante"), volg ’n “oop en plooibare
navorsingstrategie” (Mouton 1989:43) en vertoon daarom heelwat trekke van
verkennende studies, hoewel dit weldeeglik ook verklarende en beskrywende
elemente bevat. Op grond van navorsing oor sistemiese verhoudinge het ons
gekom tot ’n hipotese wat ons vervolgens aan toetsing onderwerp.

2. M. Nienaber-Luitingh: weinig status in die Nederlandse
literatuursisteem
Die Nederlands-gebore Wilhelmina (Miep) Luitingh (7 Januarie 1914 – 12 Julie
2002) het haar in 1941 gekwalifiseer as Doctoranda Lingua et Literarum
Neerlandicarum aan die Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (S.A.
Akademie vir Wetenskap en Kuns 1969).1
Sy het haar literêr-kritiese tande gesny deur vanaf die tweede helfte van die
veertigerjare tot in die vroeë vyftigerjare (eers onder haar eerste huweliksnaam,
Van der Bom-Luitingh; vanaf 1951 as M. Nienaber-Luitingh) beskouings oor
Afrikaanse letterkundewerke in Critisch Bulletin te publiseer. Onder meer het sy
geskryf oor E.C. Pienaar se Digters uit Suid-Afrika en Tj. Buning se Uit ons
digkuns; en ook oor verskillende solowerke van ouer digters soos Totius,
Dertigers soos Elisabeth Eybers, Van Wyk Louw en Uys Krige, en debutante uit
veertigerjare, soos D.J. Opperman en Ina Rousseau.
Dié beskouings was primêr bedoel as bekendstellings aan Nederlandse lesers –
“sy gee hoofsaaklik inhoudsweergawe, verstrek ‘interessante’ biografiese
besonderhede (Uys Krige) en is geneig om die ‘aardsheid’ van die gedigte te
oorbeklemtoon” (Wiehahn 1965:90). Dít was dus kwalik genoeg om ’n belangrike
stempel as kritikus op die Nederlandse literatuursisteem af te druk.
Hoewel sy in die vroeë veertigerjare (dus nog onder haar eerste huweliksnaam)
’n hand vol gedigte in enkele Nederlandse blaaie en bundels,2 en in hierdie en die
daaropvolgende jare verskeie verhale in Nederlandse én Afrikaanse tydskrifte
gepubliseer het3 (meermale onder ’n skuilnaam), het sy bowendien nie naastenby
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die aansien van ’n Greshoff of ’n Mulder as fiksieskrywer of digter geniet nie, nie
binne Nederlandse óf Afrikaanse literêre kringe nie.
Sy was wel bekend binne die kleiner kring van Afrikaanse studente in Amsterdam
tydens die veertiger- en vroeë vyftigerjare, omdat sy die akademiese assistent
was van prof. N.A. Donkersloot (ook bekend as die digter Antonie Donker),
hoogleraar in die Nederlandse letterkunde aan die Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam waar sy voorheen gestudeer het. Sy is byvoorbeeld alreeds deur
W.E.G. Louw tydens sý Amsterdamse studietyd in die laat dertigerjare (Britz
1998:639) aangemoedig om Afrikaans as byvak te neem by die Suid-Afrikaanse
dr. Elisabeth Conradie, wat toe aan Donkersloot se departement gedoseer het
(Steyn 1998:603). Asof vanselfsprekend het sy later ook van die vroegste lesings
bygewoon wat Van Wyk Louw tydens sy jare aldaar (1950–58) as professor
gelewer het (Steyn 1998: 608, 644). Daarby het sy sosiaal verkeer met die groep
Suid-Afrikaanse studente wat daar gestudeer het en wat almal later invloedryke
Afrikaanse literatore sou wees, onder wie P. du P. Grobler, Merwe Scholtz, T.T.
Cloete, F.I.J. van Rensburg en C.J.M. Nienaber (Steyn 1998:567–73).
Sy was egter geen gesaghebbende Nederlandse kritikus of literator toe sy op 2
Mei 1951, as weduwee met een dogter (die toe sewejarige Marianne), met C.J.M.
(Stoffel) Nienaber (1918–88) in die huwelik getree en na Suid-Afrika verhuis het
nie.4

3. Die Nienaber-“patronaat”
Stoffel Nienaber het aan die begin van 1951 die pos as lektor in Afrikaans en
Nederlands aan die Universiteit van Natal op die Pietermaritzburg-kampus
aanvaar (Steyn 1998:604).
Hy was die jongste van die drie nou bekende Nienaber-broers wat almal ’n
belangrike rol sou speel binne die Afrikaanse literatuursisteem. Nie net was al
drie van hulle hoogleraars in die Afrikaanse letter- of taalkunde nie (G.S. en
C.J.M. aan die Universiteit van Natal, P.J. aan die Universiteit van die
Witwatersrand), hulle was prominente lede van Afrikaanse organisasies – eintlik
(destyds) Afrikaner-organisasies – soos die Afrikaner Broederbond, die S.A.
Akademie vir Wetenskap en Kuns, die Voortrekkerbeweging, die F.A.K.,
ensovoorts. Al drie het lang studietydperke binne die Nederlandse taalgebied
deurgebring: G.S. (Gawie), die oudste, aan die Rijksuniversiteit van Gent, en P.J.
(Petrus) en Stoffel aan die Universiteit van Amsterdam (Nienaber en Nienaber
1987:81, 100). Voorts het al drie prominente rolle gespeel in organisasies wat hul
vir wedersydse betrekkinge tussen Nederland en Suid-Afrika beywer het. Stoffel
was byvoorbeeld lid van die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die
Genootskap Nederland–Suid-Afrika (hoofbestuurslid), die Komitee vir Suid-Afrika
se kultuurverdrag met België, en die Komitee vir Toepassing en Advies ten
aansien van die Kultuurverdrag tussen Nederland en Suid-Afrika.
Bowendien was die Nienaber-broers persoonlike vriende van belangrike
Afrikaanse literatore, skeppende figure en uitgewers en kon hulle deur hulle
verbintenisse en werksaamhede as agente en/of hekwagters kanoniserende
funksies binne die Afrikaanse literêre wêreld vervul. (Kyk Nienaber en Nienaber
1987:68–89, veral 87–9; ook Van Coller 1990:311–15.)
Dié Nienaber-“patronaat”5 was waarskynlik aanvanklik die deurslaggewende
bemiddelende meganisme waardeur Nienaber-Luitingh ’n rol binne die Afrikaanse
literatuursisteem kon verwerf. ’n Ander strategie was skynbaar om as ’t ware eers
op die periferie van die Afrikaanse sisteem werksaam te wees voordat sy haar
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algaande toenemend aktiwiteite veroorloof het wat nader aan die kern daarvan
gesitueer was. Oor laasgenoemde later meer.
3.1 G.S. Nienaber
Gawie, die oudste Nienaber-broer, was ’n uitnemende akademikus wat, naas
belangrike taalkundige bydraes oor die ontstaan van Afrikaans, seminale werk oor
Khoi-Afrikaans gedoen het. Daarby het hy ook letterkundige bydraes geskrywe,
onder andere saam met sy broer Petrus en die bekende letterkundige en kritikus
A.P. Grové (Sinclair 1983:23). Gawie was nie net een van die mees invloedryke
persone in die destydse Natal en aan die Natalse Universiteit vanaf die laat
vyftigerjare tot die sewentigerjare nie, digters soos D.J. Opperman (’n
oudstudent), Ernst van Heerden (by geleentheid aflos-dosent aan die Universiteit
van Natal) en Sheila Cussons, asook literatore soos A.P. Grové, P.D. van der
Walt, P. du P. Grobler, Elize Botha, A.J. (Ampie) Coetzee, Jacques van der Elst en
andere het by tye in sy werkkring aldaar verkeer en hoë agting vir hom gehad;
en met baie was hy goed bevriend.
Die aanstelling van Miep Nienaber-Luiting in 1960 in die Departement Afrikaans
en Nederlands aan die Universiteit van Natal se Pietermaritzburg-kampus (nadat
sy kennelik byna ’n dekade lank van tyd tot tyd betrokke was, saam met haar
man Stoffel en A.P. Grové, by die aanbieding van ’n kursus aldaar oor stylkritiek)6
het geskied toe Gawie hoof van dié departement was. Toe was, soos reeds gesê,
ook Stoffel dosent in dieselfde departement. Nienaber-Luitingh was as
Neerlandikus uiteraard ’n belangrike toevoeging tot die departement en het deur
die jare ’n beduidende invloed op die kurrikulum én op die studente aldaar
uitgeoefen (Van Zuydam 2006). Wat egter waarskynlik lyk, is dat so ’n openbare
erkenning van haar akademiese vermoëns, en dit te midde van sulke gesiene
persoonlikhede in die Afrikaanse sisteem,7 bygedra het tot die vestiging van haar
reputasie in dié verband.
Gawie sê later onomwonde (Nienaber en Nienaber 1987:43) dat hy vir Stoffel,
wat vyftien jaar jonger as hy was, “as broer meer gedoen het as vir enigeen van
die ander”. Dit is waarskynlik dat die skep van akademiese geleenthede ook vir
Miep, as Stoffel se vrou, hieronder tuishoort.
3.2 P.J. Nienaber
Oor Petrus Nienaber se bydraes is reeds baie geskrywe (kyk Van Coller, 1990),
en ’n groot deel is waarskynlik steeds onvermeld. Sý werk is al binne bepaalde
kringe afgemaak as kompilasiedrif of blote versamelwerk, ook vanweë die drif (en
oorhaastigheid) waarmee hy dinge aangepak het. Desondanks staan groot dele
van sy nalatenskap vandag as fondamente van belangrike onderdele van die
Afrikaanse literêre huis: sy arbeid binne die verband van die S.A. Akademie vir
Wetenskap
en
Kuns;
die
oprigting
van
die
Nasionale
Afrikaanse
Letterkundemuseum en Navorsingsentrum (Naln); sy werk op die terrein van die
histories-bibliografiese en op die gebied van die edisiewetenskap (kyk Van Coller
en Teise 2004) – noem eintlik maar op.
Wat ’n onomstootlike feit is, is dat Petrus Nienaber, nes sy ouer broer, ’n
besonder invloedryke persoon was binne die Afrikaanse kultuurlewe. Vir die
doeleindes van hierdie studie is veral die feit relevant dat hy die inisieerder en,
tot met die 1982-uitgawe, die redakteur was van die baanbrekend
“meerstemmige” Afrikaanse literatuurgeskiedenis Perspektief en profiel –
“meerstemmig” in die sin dat dit geskryf is deur ’n veelvoud van vakkundiges.
Dat Nienaber-Luitingh in 1960 profiele bygedra het oor sowel M.E.R. as Uys Krige
(laasgenoemde aanvanklik in mede-outeurskap met T.T. Cloete, maar in latere
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uitgawes van die boek slegs onder háár naam), was ’n belangrike
kanoniseringsoptrede vir haar as literator – en daarvoor verdien Petrus Nienaber
deels die dank. Dié twee profiele is, ná bywerking en die aanbrenging van enkele
wysigings deur haar, oorgeneem in die 1998-uitgawe van Perspektief en profiel,
deel 1, dié keer onder die redakteurskap van H.P. van Coller.
3.3 C.J.M. Nienaber
Soos reeds vermeld, is die jongste Nienaber-broer, Stoffel, in 1951 as lektor
aangestel te Pietermaritzburg, waar hy in 1965 medeprofessor en in 1969
professor en hoof van die Departement Afrikaans-Nederlands geword, en dit
gebly het tot met sy aftrede in 1983 (Anoniem 1983:3). Naas fiksiewerke, soos ’n
aantal kortverhale en die baanbrekende 1946-novelle Keerweer (kyk die
waarderings van die vernuwende aard van laasgenoemde deur Kannemeyer
1983:47, Botha 1980:320 en Brink 1975:11), het Stoffel oor die jare gereeld
akademiese artikels en ook enkele akademiese boekbydraes en boeke
gepubliseer. Hy was, soos sy broers, ’n goeie vriend van belangrike uitgewers
soos Danie van Niekerk en J.J. (Koos) Human en het vanaf 1984, die jaar ná sy
aftrede as hoogleraar, redakteur geword van die belangrike kanonversterkende
instrument, die Blokboek-literatuurstudiereeks by Academica (’n tak van Human
& Rousseau-uitgewers – kyk Nienaber en Nienaber 1987:101).
Behalwe dat dit onder sy departementshoofskap was dat Nienaber-Luitingh eers
bevorder is tot senior lektor (1969) en toe tot medeprofessor voordat sy in 1979
op 65-jarige ouderdom afgetree het, het Stoffel klaarblyklik ook ’n belangrike
bemiddelingsrol gespeel in haar publikasiegeskiedenis hier in Suid-Afrika.8 Van
haar eerste werke wat hier gepubliseer is, verskyn in die vyftiger- en sestigerjare
in Standpunte, ’n tydskrif waartoe Stoffel daardie jare ’n gereelde bydraer was en
waarin sy oud-Natalse vriend, D.J. Opperman, as kernredaksielid ’n belangrike rol
gespeel het. Van haar belangrikste kritiese werk, in daardie tyd maar ook later,
was oor die digteres Elisabeth Eybers, oor wie se gedig “Maria” haar man Stoffel
gepromoveer het – hoewel dit verkeerd is om af te lei dat haar Eybersbelangstelling hieruit voortgespruit het: sy het al sedert die 1940's resensies en
bekendstellings oor Eybers gepubliseer, op ’n tydstip toe haar toekomstige man
nog besig was met sy proefskrif oor Eybers.
Vanaf die sestigerjare sou man en vrou meermale saam publiseer:
•
•

•
•

•

vanaf 1960 as medesamestellers van die bloemlesing Moderne
Nederlandse gedigte, veral vir voorgraadse doseer- en studiedoeleindes;
as mede-outeurs, vanaf 1962, van die literatuurstudieboek Woordkuns,
wat al in 1952 die eerste keer onder Miep se naam verskyn het9 (en
uitgebrei is vir die 1962-uitgawe), nadat C.J.M. Nienaber se naam tot hare
toegevoeg is;
in 1972 as outeurs van afsonderlike artikels in ’n supplementum van die
Tydskrif
vir
S.A.
Akademie
vir
Wetenskap
en
Kuns
se
Geesteswetenskappe;
in 1975 as outeurs van aparte artikels (twee deur Miep, een deur Stoffel),
saam met ’n dosyn ander bydraers, oor aspekte van Elisabeth Eybers se
digterskap in die opstelbundel ter geleentheid van Eybers se sestigste
verjaarsdag, Ter wille van die edel spel, saamgestel deur NienaberLuitingh self;
drie jaar later met die medewerking van ’n derde Natalse Afrikaansdosent, H.J. (Dranus) Vermeulen as medesamestellers van Poort 1978: ’n
keur uit die werk van hoërskoolleerlinge, ook ’n publikasie van die S.A.
Akademie waarin die Nienabers so ’n belangrike rol gespeel het;
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•

in 1987 as samestellers van die tematiese Afrikaanse bloemlesing Die
braambos brand – ’n Keur van godsdienstige gedigte.

’n Laaste geval van publikasies deur Nienaber-Luitingh waarin die (waarskynlik
gedeeltelike) bemiddeling van Stoffel Nienaber sigbaar word, betref die reeds
vermelde literatuurstudiereeks Blokboeke,waarvoor haar man se ou Natalse
vriend, D.J. Opperman, aanvanklik die redakteurskap behartig het, terwyl Stoffel
dié taak van 1984 tot sy dood in 1988 oorgeneem het. Uit Nienaber-Luitingh se
pen het in dié reeks studies verskyn oor Die vroeëre en latere poësie van
Elisabeth Eybers, oor die Nederlandse Beweging van Tagtig, oor die
vroueverhalebundel Kwartet, oor E. Kotze se Halfkrone vir die nagmaal en oor
Elsa Joubert se roman Bonga.

4. Nienaber-Luitingh: vanaf die periferie algaande na die
sentrum van die Afrikaanse literatuursisteem
Daar is genoem dat Nienaber-Luitingh voorts vanaf die periferie algaande na die
sentrum van die Afrikaanse literatuursisteem toe gewerk het. Of dit ’n bewuste
strategie was, kon ons nie vasstel nie. Die verloop van sake soos ons dit hierna
beskryf, laat egter wel so ’n trajek van wetenskaplike en kritiese werksaamhede
blyk.
Soos Mulder en Greshoff het sy veral aanvanklik (toe sy nog in Nederland
woonagtig was, en daarna vir enkele jare – tot 1955 – nog vanuit Suid-Afrika)
bemiddel oor die grens tussen die Afrikaanse en Nederlandse sisteme heen,
byvoorbeeld met die genoemde besprekings van Afrikaanse werk in Critisch
Bulletin, of deur as Donkersloot se assistent ’n artikel vir die Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam se blad Folia Civitatis te skryf oor N.P. Van Wyk Louw
en Raka, om saam te val met Louw se voorlesing van dié werk aldaar op 12
Desember 1950 (Steyn 1998:608, 644).
Daarna sou sy uitsluitlik in Suid-Afrika en oorwegend in Afrikaans publiseer, ook
oor Nederlandse onderwerpe, soos oor die poësie van M. Vasalis (1956), die
kunstenaarsfiguur in die werk van Louis Couperus (1961a) en die Beweging van
Tagtig (1977a), asook die inleidende besprekings wat sy in die reeks Literatuur
uit die Lae lande geskryf het oor Bordewijk se Karakter (1975b), Van Schendel se
De waterman (1977b) en Aafjes se Morgen bloeien de abrikozen (1982). ’n Viertal
artikels deur haar oor Nederlandse onderwerpe het wel nog in Suid-Afrika in
Nederlands verskyn: een oor ’n gedig van A. Roland Holst (1962a); drie verderes
met as titels “Naar aanleiding van Nijhoffs ‘Florentijns Jongensportret’” (1963),
“Beknopte inleiding tot het leven en het werk van de schrijfster Neel Doff”
(1984a) en “Brandend van den Heiligen Geest” (oor Gerrit Achterberg – 1985a).
In hierdie opsig het sy dus ietwat anders te werk gegaan as H.A. Mulder
(aanvanklik) en Jan Greshoff, wat hier in Suid-Afrika voortgegaan het om baie of
oorwegend in Nederlands te skryf. Waar Mulder en Greshoff die status van die
groter en tradisieryker Nederlandstalige sisteemkompleks bly verteenwoordig het,
het Nienaber-Luitingh haar Nederlandse identiteit in ’n ruimer mate prysgegee.
Haar vereenselwiging met dié van haar man (en sy invloedryke familie hier in
Suid-Afrika) mag op die oog af lyk na opportunisme, maar daar is heelwat
getuienis10 dat sy ’n onafhanklike vrou met integriteit was. Vir haar as getroude
vrou met ’n nuwe gesin was sodanige vereenselwiging met die Afrikaanse wêreld
van haar man, gegewe die konteks van destyds, redelik vanselfsprekend. Uit die
voorafgaande blyk egter ook dat daar strategies waarskynlik min ander keuses vir
haar in haar literatorsloopbaan hier in Suid-Afrika bestaan het: sistemiese kragte
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bepaal in ’n groot mate die wyse waarop toegetree kan word tot ’n literêre veld of
waarop ’n kanon binnegedring kan word. (Kyk ook Van Coller 2002a en 2002b.)
’n Ander uitdrukking van haar aanvanklik “periferale”, buitekanonieke bemoeiing
in die Afrikaanse literêre veld is dat Nienaber-Luitingh haar ná haar vestiging in
Suid-Afrika in die vyftigerjare toegespits het op meer “neutrale”, literêr-teoretiese
en literêr-didaktiese sake, soos vergestalt in die boeke Woordkuns (eerste
uitgawe 1952, soos genoem aanvanklik onder haar naam alleen; later, vanaf
1962, in mede-outeurskap met haar man) en Vorm en inhoud (eerste uitgawe
1954; vanaf 1971 hersien en, steeds slegs onder die naam van die uitgewer,
naamlik Afrikaanse Pers-Boekhandel, uitgegee met as titel Digters en digsoorte).
Voorts publiseer sy in hierdie dekade ’n kinderboek (Elisabeth, die mensfeetjie,
1957c), en in Standpunte, asof versigtigerwys, eers oor Nederlandse outeurs (M.
Vasalis, wat ’n tydperk in Suid-Afrika deurgebring het en na aanleiding daarvan
enkele gedigte geskryf het – April/Mei 1956) en oor enkele werke van in die
kanon stewig gevestigde Afrikaanse skrywers (“Die vertellings van M.E.R.”, Mei
en Desember 1957; “Kanttekeninge by Eugène Marais se Boesmangedigte”,
Mei/Junie 1958; “Die Lied en die Dans van die Reën”, Oktober 1959).
Vanaf die jare sestig, nadat sy by die Universiteit van Natal aangestel is, het sy
met groter selfvertroue in die Afrikaanse literêre veld begin optree. In dié dekade
verskyn uit haar pen die genoemde profiele oor Krige en M.E.R. (albei 1960; in
1969 skryf sy ook ’n artikel oor Krige vir die tydskrif Lantern); ’n beknopte
biografie vir die jeug oor Eugène Marais (1962b); ’n reisboek oor Griekeland
(1966b); die genoemde Nederlandse poësiebloemlesing (saam met C.J.M.
Nienaber, 1960), die blokboek oor Eybers (1966a); en artikels oor enkelgedigte
deur Marais (1961b), A. Roland Holst (1962a), Nijhoff (1963) en Eybers (1967 en
1968a) in, onderskeidelik, die tydskrifte Standpunte, Theoria, en The
Bluestocking.
Die sewentigerjare verteenwoordig die hoogtepunt in haar loopbaan as kritikus:
sy
•
•
•
•

•
•
•

tree op as redaktrise van die bundel opstelle Ter wille van die edel spel
(1975a) oor Eybers (waarin sy self twee nuwe artikels publiseer);
stel ’n bloemlesing uit Eybers se poësie saam (1978b);
skryf drie artikels oor onderskeidelik Eybers se digterskap (Lantern, Maart
1970), ’n Eugène Marais-gedig (Tydskrif vir geesteswetenskappe,
Desember 1972) en ’n vers van Opperman (Standpunte, Augustus 1979);
skryf die Literatuur uit die Lae Lande-inleidings wat reeds genoem is
(hoewel die inleiding tot Aafjes se Morgen bloeien de abrikozen eers in
1982 publiseer is), asook die reeds vermelde Blokboek oor die
Nederlandse Tagtigers (1977a);
help die genoemde Poort-uitgawe saamstel (1978);
publiseer ’n werkboekie vir leerlinge (Wat sê die digters [g.d.]) oor gedigte
in die bloemlesing Digters en digsoorte wat sy sedert die vyftigerjare help
saamstel het; en
bloemlees, met die oog op haar aftrede in 1979, haar artikels (waarin een
nuwe artikel, oor Couperus, wat reeds in 1961 as referaat gelewer is) in
Uit twee letterkundes (Nienaber-Luitingh 1978a).

As ’n soort naspel lewer die tagtigerjare nog die genoemde Blokboeke oor
Kwartet, Halfkrone vir die nagmaal en Bonga, die reeds vermelde religieuse
gedigtekeur Die braambos brand saam met haar man, asook vier artikels in
Standpunte op (oorsigte oor Achterberg en Doff se werk, en twee
poësiekronieke). In 1990 hoor ons nog van haar as sy ’n opstel getiteld “Elisabeth
Eybers: tussen Suid-Afrika en Nederland” bydra tot die huldigingsbundel Uit liefde
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en ironie (Ester en Lindenberg 1990) by die 65ste herdenking van Eybers se
geboortedag. In 1998 verskyn haar laaste publikasie: ’n essay, “Een ontmoeting”,
in Oorbrugging, ’n huldigingsbundel vir W.F. Jonckheere (Van der Berg 1998).
Uit hierdie oorsig spring nog die volgende ongenoemde kenmerke van NienaberLuitingh se literatorskap in die oog:
•
•
•

Sy het haar veral as ’n gesaghebbende waardeerder van Eybers se
digterskap gevestig, hoewel sy ook as ’n kenner van veral Eugène Marais,
M.E.R. en Uys Krige se werk beskou kan word.
Baie van haar navorsingswerk was oor vroueskrywers en hul werke.
Heelparty van haar studies het analises van enkelwerke behels.

5. Waardepeilings van Nienaber-Luitingh se literêr-kritiese
bydrae11
Hoewel bondige waardepeilings van Nienaber-Luitingh se kritiese werk reeds in
1965 deur Wiehahn en in 1978 deur Kannemeyer gedoen is – hulle bestempel dit
as oorwegend “deeglik en indringend”, en haar oordele as “dikwels suiwer” 12 – is
dit die bundeling van haar kritiese opstelle in Uit twee letterkundes in 1979 wat ’n
gepaste geleentheid gebied het vir haar eweknieë in die Afrikaanse sisteem om
haar bydrae te evalueer.
Hulle oordele is oorwegend positief: die wyse waarop sy die leser die verbande
van die “stamlande” se letterkunde met die Afrikaanse voor oë hou, word
aangeprys (Gerrit Olivier 1979:32, Grobler 1979:16, Brink 1979:5, Raidt
1979:1); die deeglikheid en onderlegdheid, die “vakmanskap” wat uit haar
studies spreek, word deurgaans beklemtoon, asook die vermoë tot toeganklike,
heldere formulering. Daar was ook heelwat waardering vir die feit dat NienaberLuitingh geen vertonerige kritikus was nie; eerder “nederig” (Fanie Olivier
1979:11) en “beskeie” (Brink 1979:5; Raidt 1979:1), “stil” (Brink 1979:5), en
“besadig” (Fanie Olivier, 1979:11). Johl (1979:7), wat enkele jare hierna ’n boek
sou publiseer oor die literatuurteorie in die Afrikaanse sisteem (Johl 1986), noem
ter begronding van laasgenoemde dat Nienaber-Luitingh haar byvoorbeeld nie
skuldig maak aan “teoretiserings” nie, maar tog duidelik laat blyk dat sy bewus is
van teoretiese probleme; ook “reageer [sy] nooit dogmaties of kategories nie,
maar voer […] ’n tweegesprek met opponerende beskouings, verskil gemotiveerd
of gee soms ’n teenargument gelyk”.
Die bestempeling “beskeie” het soms egter ook ’n negatiewe oordeel bevat: dié
van “middelmatigheid” (’n woord wat Gerrit Olivier (1979:32) gebruik, darem met
’n effens relativerende “nogal”). Of soos Brink (1979:5) dit in sy bondige resensie
stel: “Nie ’n bundel wat bakens in die Afrikaanse literatuurkritiek verlê nie.”
Johl (1979:7) en Gerrit Olivier (1979:32) wys op neigings in haar kritiek wat
hinder: die “gemak” waarmee sy verbande lê tussen werk en “realiteit” of
“lewenservaring” (onderskeidelik verteenwoordigend van ’n mimetiese en ’n
psigologistiese literatuurbeskouing), en die neiging om kunsteoretiese lae uit
gedigte te wil diep – laasgenoemde kenmerkend van die werk van die
outonomistiese sogenaamde “linguistiese stilistici” (waartoe Wiehahn, 1965:164–
5, byvoorbeeld Stoffel Nienaber se proefskrif oor “Maria” van Elisabeth Eybers
gereken het).
Dit is glad nie in hierdie sin dat die woord beskeie in die titel van hierdie artikel
gebruik word nie. Dit gaan hier oor hoe hierdie literator, as aanvanklike
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“buitestander”, en in ’n tydperk van toenemende vervreemding tussen die
Afrikaanse en Nederlandse sisteme weens politieke omstandighede (kyk Van
Coller en Odendaal 2005c:31–4), die strategiese moontlikhede tot haar
beskikking in die Afrikaanse literêre veld kon benut (bewustelik of onbewustelik)
om uiteindelik ’n beduidende en grootliks gewaardeerde plek daarin in te neem –
hierdie strategiese moontlikhede synde:
•
•

•

agentskappe soos die patronaat van veral die Nienabers, asook hulle
invloedryke vriendekring;
bepaalde instrumente, waaronder die intersistemies bemiddelende en
onomstrede aard van die onderwerpe waaroor sy (veral aanvanklik)
geskryf en bloemlesings saamgestel het, totdat sy haar as gesaghebbende
oor bepaalde Afrikaanse skrywers se werk kon profileer;
bepaalde institusies, soos die Departement Afrikaans-Nederlands aan die
Universiteit van Natal, waar sy ’n aanstelling kon vind en selfsaamgestelde
boeke kon voorskryf; die tydskrif Standpunte (waarskynlik ook via haar
man se goeie verhouding met die redaksie); die uitgewery Human &
Rousseau; en die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns (waarskynlik ook
via haar man en swaers se akademiese en kulturele netwerke).

Sy kon klaarblyklik nie, soos Greshoff, Mulder en ook Antonissen voor haar, as
literêre skutheilige of patroon van buite optree vir ander in die Afrikaanse sisteem
nie; dit lyk of sý die meer afhanklike een was hierdie verband.
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Eindnotas
1

Luidens ’n persoonlike mededeling (in Oktober 2007) aan die outeurs van
hierdie artikel deur S.W. (Adolf) van Zuydam, emeritus medeprofessor in die
Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van die Vrystaat, en
voorheen jare lange oudstudent en later oudkollega van M. Nienaber-Luitingh op
die Pietermaritzburg-kampus van die Universiteit van Natal, was Nienaber op ’n
tydstip wel geregistreer vir ’n proefskrif (titel onbekend aan hom) aan die
Universiteit van Amsterdam, maar dit is nooit voltooi nie.

2

In die addendum tot die vorm waarop Nienaber-Luitingh in 1969 tot lid van die
S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns voorgestel word, word die tydskrifte Groot
Nederland (1942), Kriterium (Maart 1943) en De Stoep (Maart 1943) genoem,
asook die bundels Stille opmars (onder redaksie van F.W. Heerikshuizen,
Amsterdam, 1942), Nieuwe Nederlandse dichtkunst I (onder redaksie van Jan

48
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(3) – Desember 2008

Greshoff, Pretoria, 1942) en Gedichten uit bezet Nederland (onder redaksie van
R. Marsman, Londen, 1944).
3

In dieselfde voorstelvorm van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns (1969)
word vermeld dat sy kortverhale “in verskeie Nederlandse en Afrikaanse blaaie”
die lig laat sien het. Nienaber-Luitingh se kleinseun, die Afrikaanse prosaskrywer
Izak de Vries, vermeld in twee verskillende e-pos-briewe (7 Augustus en 5
Desember 2007) aan die outeurs van hierdie artikel dat sy ouma byvoorbeeld in
die Afrikaanse tydskrifte Huisgenoot en Sarie gereeld verhale onder
skrywersname soos Lizette le Roux gepubliseer het. “In haar eie woorde: ‘As ek
’n rok nodig gehad het, het ek ’n verhaal vir Sarie geskryf.’”
4

Drie jaar later is ’n dogter, Christina, uit hul huwelik gebore. (Luidens ’n e-posbrief deur Izak de Vries, 8 Augustus 2007.)
5

Izak de Vries, kleinseun van Stoffel Nienaber en Miep Nienaber-Luitingh,
relativeer die benaming “Nienaber-‘patronaat’” onder meer soos volg: “[Julle] is
reg dat Stoffel ’n Broeder was en al die ander goed, maar Miep, met haar
geweldige anti-Nazi-standpunte, het hom uiteindelik ’n lewe gelei en hom uit die
verskillende instansies gewerk (nie-amptelik en amptelik). Sy het later self erken
dat Stoffel veel meer sou kon bereik as hy met ’n ‘goeie Afrikaanse meisie’ getrou
het. […] In sy later jare was Stoffel ’n sterk PFP-gesinde man, en ’n uitgesproke
ateïs – iets wat duidelik onder Miep se invloed gekom het. […] Stoffel en Gawie
het goed oor die weg gekom, maar Stoffel het altyd gevoel Gawie is te vol van
homself. Stoffel het homself ook minderwaardig gevoel teenoor Gawie. […] Stoffel
en Petrus was in so ’n mate vyande dat Stoffel uitdruklik gesê het hy sou verkies
dat Petrus nie sy verassingsdiens bywoon nie. Hoewel ek dus saamstem dat daar
’n patronaat was, dink ek dat dit in later jare afgeneem het.”

6

Luidens persoonlike mededelings deur haar oudstudent en -kollega S.W. van
Zuydam (Oktober 2007) is die betrokke kursus in styl- of tekskritiek eintlik deur
Nienaber-Luitingh gelei. Hy verduidelik: “Sy het op ’n weeklikse basis
modelklasse aan die ander dosente en assistente gegee, waarna laasgenoemde
dit in groepklasverband aan studente moes aanbied.”

7

Izak de Vries (e-pos-brief, 8 Augustus 2007) noem ook die volgende bekendes
in die Afrikaanse literêre sisteem met wie Stoffel en Miep hegte tot redelik hegte
bande gehad het: Rob Antonissen, W.E.G. Louw, Hennie Aucamp, André P. Brink,
Etienne Leroux, Marlene van Niekerk en Ena Jansen.

8

Ons wil nie impliseer dat haar aanstelling en bevorderings onverdiend was nie;
slegs dat bykomende nepotistiese oorwegings kwalik heeltemal uitgesluit kan
word.

9

’n Feit wat bevestig word in persoonlike mededelings deur S.W. van Zuydam
(Mei 2007).

10

Luidens persoonlike mededelings deur haar oudkollega S.W. van Zuydam
(Oktober 2007) en haar kleinseun Izak de Vries (soos uit voorheen aangehaalde
korrespondensie blyk).
11

Omdat hierdie artikel na ’n objektiewe, verkennende beskrywing van ’n
sistemiese proses strewe, word doelbewus weggeskram van ’n eie (subjektiewe)
evaluering van Nienaber-Luitingh se kritiese werk.

12

In sy herinneringe oor sy kontakte met Nienaber-Luitingh (aan die outeurs van
hierdie artikel meegedeel in Oktober 2007) deel S.W. van Zuydam ook nog die
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volgende mee oor die wetenskaplike deeglikheid van haar omgang met die
literatuur: “Sy het ’n sterk strukturalistiese benadering gevolg, was teksgerig, en
het veral die Nederlandse teoretici se werk (bv. Blok se Verhaal en leser) goed
geken. Dit was die eerste keer dat ek by iemand literatuurklasse gehad het wat
streng wetenskaplik te werk gegaan het; dit het my baie beïndruk. Sy het onder
meer Couperus, Van Schendel en Vestdijk se werke behandel. Ek het uit my eie,
na aanleiding van ’n gaslesing deur Rob Antonissen, begin belangstel in Louis
Paul Boon. Miep het toe aangebied om oor Boon se werk te doseer en haarself ter
wille van haar student hieroor in te grawe.”
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Liggaam, teks en parateks in Antjie Krog
se Verweerskrif
Adéle Nel
Noordwes-Universiteit

Abstract
Body, text and paratext in Antjie Krog’s Body Bereft
The cover of Antjie Krog’s latest volume of poetry bears a confrontational
photograph, by the internationally acclaimed photographer David Goldblatt,
showing an ageing woman’s naked upper body. This article will focus in the first
instance on the cover and title as paratexts, and on how both cover and title act
as thresholds of interpretation. The visual discourse of the cover photograph will
be discussed, especially the manner in which the image/text converges with the
naked ageing body as its subject. A second focus will be on selected poems which
present the volume’s central thematic concern, which Krog articulates as trying to
find “(t)he vocabulary of ageing: How did one master it? More importantly:
Where did one find it? What did it consist of?” (2007:39). This article will
illustrate the implicit interaction between key poems and the image/text in the
creation of a valid "vocabulary of aging".

Opsomming
Liggaam, teks en parateks in Antjie Krog se Verweerskrif
Op die voorblad van Antjie Krog se digbundel, Verweerskrif, verskyn ŉ
konfronterende foto van die bolyf van ŉ ouer, naakte, vroulike liggaam, geneem
deur die bekende fotograaf, David Goldblatt. Hierdie artikel fokus in die eerste
plek op dié voorblad en titel as paratekste, met die klem op die wyse waarop die
voorblad en die titel as drempels vir interpretasie dien. Die diskoers van die
visuele fototeks word ook ondersoek, met ander woorde die wyse waarop die
beeldteks die liggaam as onderwerp kommunikeer. In die tweede plek word
gefokus op enkele sleutelgedigte wat die sentrale problematiek van die bundel op
die voorgrond stel, naamlik “hoe en waarmee verwerf ŉ mens die woordeskat van
ouderdom?” (Krog, 2006:28.) Die implisiete gesprek tussen enkele sleutelgedigte
en die beeldteks op die voorblad word by hierdie ondersoek betrek.
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‘Words and images drink the same wine.
There is no purity to protect.’
(Marlene Dumas)

1. Inleiding en konteks
In haar tiende bundel, Verweerskrif, keer Antjie Krog haar na die intens
persoonlike ruimte van die ouerwordende, menopousale vrou – ŉ onderwerp wat
steeds deur talle Suid-Afrikaanse lesers as taboe vir die poësie beskou word.
Getrou aan haar ikoniese status as normdeurbrekende, grensoorskryende
vernuwer skryf sy in hierdie bundel met bloed en ink in téén die verweer en
sterflikheid van die vroulike middeljarige liggaam. Krog produseer ŉ woordteks
wat ŉ onverbiddelik eerlike blik werp op die verwerende, disintegrerende liggaam
en ŉ wye register van emosionele belewing, soos woede en weerstand, maar ook
melancholie, verlies en rou laat klink.
Die Afrikaanse titel, Verweerskrif, dwing twee moontlike interpretasies op:
enersyds kan dit dui op ŉ skriftelike getuienis van verwering, en andersyds op ŉ
poëtiese verweer teen aftakeling of verganklikheid. Die Engelse titel, Body Bereft,
dwing die liggaam op die voorgrond, en sinspeel op ŉ liggaam wat beroof is daar is gevolglik reeds ŉ element van verlies en selfs rou ingebed in die titel. Van
Alphen1 (1998:114) beweer die liggaam is die plek waar alles begin: die oomblik
wat jy wonder wat, waar en wie jy is, kyk jy na die liggaam om ŉ antwoord te
vind. In ŉ essay oor die vroulike belewing van die oudwordingsproses stel Vivian
Sobchack (2004) die volgende vrae – vrae wat pasklaar op die Krog-teks van
toepassing gemaak kan word:
What is it to be embodied quite literately “in the flesh”, to live not
only the remarkable elasticisy of our skin, its colours and textures,
but also its fragility, its responsive and visible marking of our
accumulated experiences and our years in scars and sags and
wrinkles? How does it feel and what does it look like to age and
grow old in our youth-orientated and image conscious culture –
particularly if one is a woman? (Sobchack 2004:36)
Indien die liggaam inderdaad die vertrekpunt is waar alles begin, ontstaan daar
(in aansluiting by Sobchack) dwingende vrae soos: Hoe word verskillende liggame
– geflekteer deur ras, ouderdom, gender en seksualiteit – weerspieël in die breër
sosiokulturele verband? Hoe word die spesifiek ouerwordende vroulike liggaam in
die bundel gerepresenteer? Hoe verwoord die liriese ek op poëtiese wyse die
verweer en aftakelingsproses van die vroulike lyf?
In ŉ verseksterne verband verwoord Krog (2007:39) self die oorkoepelende
problematiek van die bundel, soos volg: “The vocabulary of ageing: How did one
master it? More importantly: Where did one find it? What did it consist of?”
Hierdie digterlike problematiek word ook versintern verwoord in die gedig “hoe sê
mens dit” (28),2 as die spreker bely:
ek weet werklik nie hoe om jou ouerwordende lyf te sê
sonder die woorde ‘verlies’ of ‘fataal’ nie. ek weet nie
ek weet nie waarom die woord ‘plooie’ so banaal klink nie
ek weet nie hoe ouerword moet klink in taal nie
[...]
hoe verset mens
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jou teen die gemaklike uitweg wat oudword bloot
tot metafoor van die dood verstom? hoe en waarmee
verwerf ŉ mens die woordeskat van ouderdom?
[My kursivering.]
Die sentrale problematiek wat Krog hier aan die orde stel, setel in die domein van
die linguistiek en dui op die beperking van woorde en taal as essensiële model om
dit wat beleef word, te vertaal na betekenis. Om hierdie oënskynlike leemte te
oorkom, kan as ŉ moontlike uitweg die nosie van vertaling vanuit een
tekensisteem na ŉ ander geaktiveer word, sodat die domein van die visuele en/of
die soniese betrek word. In hierdie verband is Stuart Hall (2004:191) se
opvatting van toepassing, naamlik dat vertaling ŉ versoening is tussen twee
reeds konstituerende wêrelde. Die kreatiewe proses wat hieruit voortspruit, setel
gevolglik in die beweging van die een ruimte na die ander. In die soeke na die
woordeskat van oudword het Krog haar onder andere gewend na die domein van
die visuele,3 want die liggaam as nieverbale modus van kommunikasie kan ook
gesien word as dié outentieke instrument vir vertelling. Liggaamlike ekspressie
word met ander woorde vertaal na die linguistiese, sowel as na die visuele.
Krog het die internasionaal bekende fotograaf David Goldblatt versoek om ŉ foto
vir die voorblad van die bundel te neem wat die essensie van oudword visueel
vergestalt. Goldblatt se foto maak uiteindelik, in aansluiting by Krog se tematiek,
belangrike stellings in verband met die konvensies en voorveronderstellings ten
opsigte van die figuratiewe representasie van die naakte ouer vroulike liggaam.
Die visuele impak van die foto as buiteblad genereer nie alleen betekenis nie,
maar is ook essensieel bydraend tot die semantiese trefkrag van die bundel. In ŉ
vroeëre verseksterne uitspraak het Krog (2007:39) die volgende stelling gemaak:
“in the beginning is seeing”. Dié begin vir die digter, én vir die leser, is ingebed in
die visuele, wat die konfronterende foto op die buiteblad van die bundel insluit.
In aansluiting by bostaande vrae (kyk paragrawe 2 en 3) is hierdie ondersoek
daarop gerig om die diskoers van die visuele fototeks op die voorblad van die
bundel te ondersoek, met ander woorde die wyse waarop die beeldteks die ouer,
naakte, vroulike liggaam as onderwerp kommunikeer — nie net binne
bundelverband nie, maar ook binne ŉ breë sosiokulturele en kunshistoriese
verband. Terselfdertyd word die hipotese getoets dat die spesifieke visuele teks ŉ
drempel is vir die interpretasie van sommige sleutelgedigte in die bundel en ook
ŉ toegevoegde dimensie aan die lees van die poësietekste verleen – veral omdat
dit essensieel bydraend is tot “die woordeskat van ouderdom”. Daar word voorts
van die veronderstelling uitgegaan dat sommige van die gedigte in die bundel by
implikasie as beeldgedigte beskou kan word vanweë die implisiete gesprek tussen
hierdie woordtekste en die beeldteks op die voorblad. Die wisselwerking tussen
enkele relevante gedigte en die voorblad sal gevolglik ook ondersoek word.

2. Paratekstualiteit in Verweerskrif
Die voorblad en titel van Krog se digbundel kan gedefinieer word as ŉ parateks, ŉ
term wat gemunt is deur G é rard Genette en uitvoerig bespreek word in sy
Paratexts: thresholds of interpretation (1997).4 ŉ Parateks word soos volg deur
Genette (1997) beskryf:
More than a boundary or a sealed border, the paratext is, rather, a
threshold, or – a word Borges used apropos of a preface – a
“vestibule” that offers the world at large the possibility of either
stepping inside or turning back. It is an “undefined zone” between

53
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(3) – Desember 2008

the inside and the outside, a zone without any hard and fast
boundary on either the inward side (turned toward the text) or the
outward side (turned toward the world’s discourse about the text),
an edge, or, as Philippe Lejeune put it, “a fringe of the printed text
which in reality controls one’s whole reading of the text. (Genette
1997:1-2)
Van Gorp (1991:294) som Genette se term soos volg op: “alle tekstuale
gegevens die de 'eigenlijke’ tekst aan de lezer als tekst presenteren en die voor
hem als drempels, richtingwijzers, valstrikken e.d. fungeren.” Genette (1997:2)
brei uit op die feit dat die parateks (in die meeste gevalle) deur die skrywer
gelegitimeer word, en wys op die geweldige invloed daarvan op die publiek, die
resepsie van die teks en die wyse waarop die boek gelees en verstaan word.
2.1 Voorblad en titel as drempels vir interpretasie
Verweerskrif se voorblad (as parateks) bied inderdaad ŉ drempel vir
interpretasie. Vir dié Goldblatt/Krog-teks is dit egter belangrik om in gedagte te
hou dat dit nie gaan om ŉ arbitrêre foto nie, maar dat die foto spesifiek bedoel is
as ŉkunsfoto, en daarom word daar ook ŉ kreatiewe proses verreken ten spyte
van die oënskynlik mimetiese aard daarvan. Die ikoniese aard van die foto bring
ook die verhouding tussen die fotobeeld en die menslike oorspronklike, dus
menslike subjek en representasie ter sprake. Uiteraard word die rol van die
kunsfotograaf ook by dié reeds verwikkelde verhouding betrek, want dit is hy wat
(soos die skilder) uiteindelik semantiese digtheid bied aan die model. Ernst Van
Alphen (2005) se opvattings werp lig in hierdie verband:
originality comes in twice. […] in a successful portrait the viewer is
confronted not only with the "original", "unique" subjectivity of the
portrayer but also with that of the portrayed. This implies that the
portrait brings with it two referents. The first is the portrayed as
body, as profile, as material form. The second is the essential
quality of the sitter, his unique authenticity. (Van Alphen 2005:21–
3)
Die implikasie is met ander woorde dat die foto steeds verwys na ŉ menslike
wese wat teenwoordig was/is buite die foto. Roland Barthes (1981:4-7) skryf in
Camera Lucida uitgebreid oor die verhouding tussen die liggaam en die afbeelding
daarvan op ŉ foto, en beklemtoon dat ŉ foto nooit geskei kan word van sy
referent nie:
It is as if the Photograph always carries its referent with itself, both
affected by the same amorous or funereal immobility, at the very
heart of the moving world: they are glued together, limb by limb,
like the condemned man and the corpse in certain tortures ...
(Barthes 1981:5)
In aansluiting by hierdie uitspraak is dit ook relevant dat Goldblatt se foto
benader kan word as behorende tot die genre van die portretstudie, maar dat ŉ
dispariteit tot stand kom omdat die model gesigloos is. Sy verloor gevolglik haar
persoonlike identiteit weens die afwesigheid van onderskeidende gelaatstrekke.
Die foto beklemtoon slegs die boonste gedeelte van die model se liggaam en
fokus op haar nek, skouer, borste en een hand. Op hierdie wyse word klem
geplaas op haar universele identiteit as vrou.
Kornhoff (2005:53) bespreek Marlene Dumas se liggaamlose portretstudies vir
die uitstalling Female 1992–1993 onder die veelseggende titel “Female is always
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the same, female is always different”.5 Sy insigte betreffende hierdie spesifieke
portretstudies bied ŉ moontlike benadering vir ŉ lesing van Goldblatt se
portretfoto. Dumas se portrette verbeeld die vroulike identiteit op
jukstaponerende wyse ten opsigte van Goldblatt se foto: haar gesigstudies
(gebaseer op werklike foto’s) het vae kontoere, en die vroulike liggame ontbreek,
terwyl Goldblatt se foto ŉ gesiglose, gefragmenteerde vroulike liggaam toon. In
albei gevalle is die vertrekpunt die verskil wat tot stand kom tussen die persoon
en die afbeelding, maar ook die leemte wat ontstaan as gevolg van die
fragmentering van die oorspronklike model, hetsy deur die weglaat van die gesig
of van die liggaam. Albei het egter dieselfde effek op die kyker, want hierdie
verskil manifesteer op ŉ abstrakte vlak as ŉ grens tussen twee vlakke van die
werklikheid, naamlik die tekstueel-gerepresenteerde werklikheid en die
werklikheid van die lewende model. Dié grens of raakvlak is dan die gebied waar
interaksie tussen die kyker en die kunswerk/foto plaasvind en betekenis
gegenereer word. Kornhoff (2005:53) verduidelik die impak van bovermelde
visuele voorstelling soos volg: dit stimuleer die kyker se verbeelding, hoewel hy
nóg geforseer word in ŉ blote visuele gehoorsaamheid, nóg in ŉ onbeperkte
verbeeldingryke willekeurigheid.
Die naakte liggaam van Goldblatt se fotomodel ontlok as interteks die veel
gebruikte/misbruikte beeld in Westerse kunstradisie van die spesifiek vroulike
naakfiguur wat telkens die teiken is van die manlike blik, of die fetisj van die
Westerse oog. Gill Saunders (1989:22) beklemtoon die polarisasie van
genderrolle in die representasie daarvan as spesifiek aktief/manlik en
passief/vroulik. Sy redeneer voorts soos volg: "'nude’ is synonymous with ‘female
nude’ because nakedness connotes passivity, vulnerability; it is powerless and
anonymous. In other words it is a ‘female’ state and equated with femininity.”
Bepalend vir die argument is Burgin (1999:41) se opvatting dat manipulasie die
essensie van fotografie is, en dat fotografie nie daarsonder kan bestaan nie.
Ongeag of ŉ foto bedoel is as ŉ kunsfoto en of dit bedoel is as ŉ politieke
instrument, geen foto is ideologies onskuldig nie. Die ideologiese manipulasie
geskied op twee vlakke. In die eerste plek manipuleer die fotograaf die tegniese
aspekte van die foto, soos onder andere kamerategnieke, beligting en die
houding van die objek. In die tweede plek is dit moontlik om (as resultaat) die
kyker se geloof ten opsigte van haar wêreld te manipuleer (Burgin 1999:41).
In Camera Lucida argumenteer Barthes (1981:9) dat ŉ foto die objek is van drie
praktyke (of drie emosies, of drie intensies) naamlik om te doen, om te
ondergaan en om te kyk. Hy verwys dan na die fotograaf as die operateur,
diegene wat na die foto’s kyk as die toeskouers, en die model of objek wat
gefotografeer word, as die teiken. Ten einde die fotografiese proses te voltooi,
moet al drie partye teenwoordig wees. Laura Mulvey (1985) bied in haar
veelbesproke essay “Visual Pleasure and Narrative Cinema” ŉ feministiese analise
van visuele representasie: haar verstaan van die wyse waarop die beeld tot stand
kom, is gesetel in die domein van mag, en ook gebaseer op ŉ optiese teorie. Vir
Mulvey (soos vir Saunders 1989:22) is daar in die afbeelding van die Blik
(“Gaze”) slegs twee pole van belang: aktief (die subjek van die foto of die film)
en passief (die objek van representasie). Die kyker/toeskouer is gevolglik die ek
(“I”), en die figuur/model op die skerm of die foto word dan die objek van die
skopiese plesier, en in hierdie optiese proses word die aktiewe kyker/toeskouer
geïdentifiseer as manlik. Mulvey se opvattings tref met ander woorde geen
onderskeid tussen toeskouer en operateur nie.
Naaktheid is die primêre betekenaar van seksualiteit, en deur die lens van die
manlike toeskouer en/of operateur word die vroulike liggaam (as teiken)
gekonstrueer tot ŉ begeerlike, erotiese objek. Op grond van die wyse waarop
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maniere van kyk gestruktureer word (hetsy voyeuristies of fetisjisties) identifiseer
die kyker met die manlike subjek, en dus met sy objektivering van die vroulike
figuur via die manlike blik.6 Hierdie stereotipiese opvattings se gemene deler is
die konstruksie van die vroulike figuur as jonk, begeerlik en die ideaal van die
perfekte skoonheid. Die kern van die kritiek wat uitgespreek word teen hierdie
soort uitbeelding van die naakte vroulike model, setel in die politiek van seks: ŉ
magsverhouding en die misbruik van mag deur die manlike subjek, want dit
representeer meestal die manlike fantasie van die vrou se seksualiteit, en
stereotipeer die vroulike liggaam as anoniem en gefragmenteerd. Onderliggend is
dié manlike blik gemik op beslaglegging en onderwerping, en sodoende beroof dit
die vroulike subjek van identiteit en heelheid. In aansluiting by die
stereotiperende beeld van die vroulike liggaam wys Saunders (1989:117) op die
gevolg wat hierdie soort representasie vir vroue in die algemeen het. Sy is
naamlik van mening dat vroue in essensie vervreem word van hul eie beeld,
aangesien dit aangebied word in ŉ vorm wat slegs twee opsies laat: ŉ narsistiese
waardering daarvan, of ŉ verhoogde bewussyn van weerloosheid en ongemak.
Goldblatt se konfronterende foto ondermyn hierdie voorafgaande stereotiperende
diskoers, want sy beeldteks, soos ook Krog se woordteks, druis spesifiek in teen
die geromantiseerde idealisering van die vroulike liggaam. Die kyker word wel
gekonfronteer met begrippe soos seksualiteit, erotiek, geslagsidentiteit, estetika
en begeerte, maar ook met die veragtelike en die verwerplike. Die foto van ŉ
ouer vrou se naakte bolyf kommunikeer die vroulike liggaamlikheid in sy volle
register, en bied terselfdertyd ŉ alternatief vir die passiewe, gekoloniseerde en
gepatroniseerde konvensie om vroue te identifiseer met skoonheid, en skoonheid
met jong vroue. Op hierdie wyse inisieer hy ŉ diskoers oor belangrike kwessies
soos representasie, gender, geslagsidentiteit, die liggaam en ouderdom, die
visuele aanbod, sowel as die verwikkelde verbande tussen hierdie sake. Krog
(2007)het onmiddellik aanklank by die foto gevind, en beskryf haar eerste indruk
daarvan soos volg:
First, there is the hand, a lithe agile hand -that-lived-hand. The
skin says: I have lived; I am glowing with life. Behind it are the
virtually young breasts, the disintegrating neck and just below the
breasts, the sight of which nearly made me burst into tears, the
small lines that one gets from pregnancies, lines that never, never
go away. (Krog 2007:39–40)
In teenstelling met die tradisie van die naakfiguur in kuns wat meestal in ŉ
leunende/rustende posisie afgebeeld word, is Goldblatt se model in ŉ regop,
sittende posisie. Daar is dus sprake van ŉ vertikale eerder as ŉ horisontale
optiese gerigtheid, wat waardigheid, beheersing en selfs gesag konstitueer –
anders as die tradisioneel leunende figuur wat passiwiteit en onderwerping
impliseer. Die sittende houding lokaliseer die kyker se blik op die hangende
borste en die geplooide hand van die vroulike model. Albei hierdie liggaamsdele is
uiters belangrike indeksale tekens. Die vroulike bors definieer by uitstek vroulike
geslagtelikheid (dus geïmpliseerde seksualiteit en erotiek), maar is terselfdertyd
ŉ indeksale teken na moederskap en die moederlike liggaam. Conradie
(1996:143) is tereg van mening dat die vroulike bors herinner aan afskeid –
“daar waar die kind en moeder een was, maar wat nou ook dien as beeld van
skeiding of wond”. Die verband tussen die liggaam en die skryfdaad word
eksplisiet gelê deur die fokus op die hand – ŉ hand wat ooglopend meer verweerd
en ouer voorkom as die res van die liggaam. Dit is waarskynlik ook van belang
dat die een bors heeltemal ontbloot is, terwyl die ander gedeeltelik verhul word
deur die hand. Op hierdie wyse word die liggaam selfs verder gefragmenteer,
maar terselfdertyd word die verweer/verdediging deur middel van die
skrywershand beklemtoon. Die bydraende implikasie vir die visuele teks, sowel as
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vir die woordteks, is dus dat die bors sowel as die hand gelees kan word as
tekens van verweer én verlies.
2.2 Die foto as parateks: rigtingwyser of valstrik?
Volgens Van Gorp (1991:294) kan die parateks as drempel, rigtingwyser of
valstrik funksioneer. Vanweë die konfronterende aard van die foto op
Verweerskrif se buiteblad ontstaan die vraag inderdaad hóé die foto as parateks
in die bundel onder bespreking funksioneer. Genette (1997:2) se opvattings oor
die resepsie van die teks en die invloed van die parateks op die publiek kom dan
ook ter sprake.
ŉ Bepalende faktor ten opsigte van die interpretasie van ŉ visuele teks is die
wyse waarop betekenis tot stand kom. Betekenis word naamlik gegenereer deur
onder andere konteks en die reaksie van die kyker op die kykhandeling, sowel as
die verwikkelde verbande tussen hierdie kwessies. Van Alphen (2005:49) maak
die geldige stelling dat geen beeldteks kan bestaan sonder oë wat daarna kyk nie
- gevolglik is die kykhandeling óók ŉ skeppende aktiwiteit.7 Bryson (2001)
beklemtoon op sy beurt dat ŉ kunswerk semanties mobiel is en dat konteks
gevolglik ook nie ŉ stabiele saak is nie:
(it) means that the work is built to travel away both from its maker
and from its original context, carried by the frame into different
times and places. The frame establishes as a convention whereby
art is marked semantically mobile, changing according to its later
circumstances and conditions of viewing. Each later viewer brings
to the work his or her specific cultural baggage, and through
viewing codes now brought to bear on the work in its new situation
that is seen and interpreted. (Bryson, 2001:3)
Die belangrike implikasie van Bryson se argument vir die teks onder bespreking is
dat Goldblatt se kunsfoto bedoel is as ŉ buiteblad vir Krog se woordteks. Nie
alleen moet die woordteks dus in verhouding met die beeldteks gelees word nie,
maar daar is ook sprake van ŉ diskoers tussen foto en titel. Die titel dien
onmiddellik as ŉ verwysingsraamwerk vir die interpretasie van die foto. In hierdie
geval bring die Engelse titel, Body Bereft, ŉ bewuste element van verlies by,
terwyl die Afrikaanse titel die doelbewuste taalhandeling (skrif) beklemtoon.
Kontekstueel moet egter in gedagte gehou word dat ŉ digbundel ook ŉ
kommoditeit is wat aan die breë publiek te koop aangebied word. As voorblad
verander die konteks van die oorspronklike kunsfoto met ander woorde radikaal.
Nie alleen word die foto veelvuldig geredupliseer nie, maar binne ŉ kommersiële
milieu hanteer (voornemende) kopers die bundel en takseer dit as
verbruiksartikel.8 Daarna word dit boonop na die leser se persoonlike leesruimte
verplaas. Dit is veral hierdie grensoorskrydende handeling wat (op grond van die
visuele voorkoms) ŉ moontlike ongemak of selfs ŉ verbruikersweerstand ontlok.
Met die verskyning van die digbundel op Suid-Afrikaanse winkelrakke is ŉ hewige
polemiek ontketen. Gesoute akademici sowel as die gewone leserspubliek het tot
die openbare debat in dagblaaie toegetree. Lina Spies (2006:15), digteres en
akademikus, het byvoorbeeld in geen onsekere terme nie haar afkeer aan die
buiteblad en die inhoud van die bundel laat blyk.9
Die vraag ontstaan onwillekeurig wát hierdie weerstand teen die buiteblad
aktiveer. Hoewel daar weens gebrek aan ruimte nie breedvoerig op hierdie saak
ingegaan kan word nie, is daar ŉ aantal moontlike redes wat aangevoer kan
word. In die eerste plek kan Westerse sosiale en kulturele konvensies en
inhibisies ŉ rol speel. Winzen (2005) se opvatting oor die kyker se ambivalente
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houding jeens die afbeelding van die naakte liggaam in verhouding tot die gesig
bied ŉ insiggewende kulturele verklaring. Hy verduidelik soos volg:
The fact that man has not only a head and a face, but also buttocks
and genitals, and a woman breasts, but that only the head is
regarded
as
culturally
representative
and
conventionally
presentable (although we are sometimes more interested in the
other parts) is an inhibition of the modern age, as we are told by
Michail M Bachtin, Norbert Elias and others. And the less the body,
with all its orifices and functions, is integrated into and represented
in the public cultural domain, the more our visual interest in it will
be unofficially, covertly, pornographically served in a brutalised and
compensatory way. (Winzen 2005:37)
Winzen se redenasie bevestig dus boonop ook indirek die argument wat reeds in
hierdie betoog gestel is, naamlik dat Goldblatt se foto bestaande kulturele en
sosiale konvensies uitdaag en ondermyn.
ŉ Tweede moontlikheid berus bloot op estetiese norme, naamlik die aanname dat
die ouer vroulike liggaam esteties devalueer, en dus beroof is van estetiese en
erotiese begeerlikheid. Vrees vir aftakeling en ouderdom waarvan geen mens kan
ontkom nie, gepaardgaande met ŉ moontlike ontkenningsmeganisme, is
waarskynlik ook ŉ voor die hand liggende verklaring vir die weerstand teen die
getuienis van oudword op die buiteblad. ŉ Volgende moontlike verklaring spruit
uit ŉ Oedipale voorveronderstelling dat die moeder se liggaam, en spesifiek die
ontbloting van die moederlike liggaam, ŉ taboe is. Op ŉ dieperliggende psigiese
vlak kan waarskynlik ook Kristeva (1982) se argument met betrekking tot die
verwerping van die moederlike liggaam as beletsel, en dus ook die moeder, wat
sy die “abjekte moeder” noem, betrek word.10
Vervolgens word daar op enkele relevante gedigte gefokus wat direk of indirek in
verband gebring kan word met die foto op die voorblad, of wat met die voorblad
in gesprek tree. Opvattings oor die liggaam is veral ter sake.

3. Die liggaam as vreemde gebied
In die gedig “God, Die Dood” (20) identifiseer die spreker die “Belangrike Temas”
vir die digkuns (“God, Die Dood, Liefde, Eensaamheid, Die Mens”), terwyl ander
liefs verswyg moet word (“menstruasie, geboorte, menopouse, puberteit, die
huwelik”). Dit is dus pertinent die liggaamlike belewing waaroor nie geskryf mag
word nie. Hoewel oudword nie regstreeks by die naam genoem word as
behorende tot die laaste kategorie nie, word die res (10 versreëls) van die sonnet
gewy aan die “verskrikking” daarvan. “[H]oe leef jy met die disintegrerende lyf
saam?”, en “hoe berus jy in vaginale atrofie en inkontinensie?” is die spesifiek
liggaamlike problematiek wat aan bod gestel word.
In ŉ insiggewende essay getiteld “Is Any Body Home? Embodied Imagination and
Visible Evictions” skryf Vivian Sobchack (1999:45–61) oor die wyse waarop die
menslike liggaam emosioneel ervaar word op grond van sowel werklike as
verbeelde faktore:
How many of us walk around in the world feeling in the eyes of
others and in our own eyes, trapped not only by but also in our
pigmented, gendered, aging skin, the obesity or infirmity or
flaccidness of our flesh? (Sobchack 1999:47)
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Met hierdie vrae as uitgangspunt is Sobchack se sentrale argument dat die mens
haar/sy liggaam ervaar as die eksistensiële grond van haar/sy ganse menswees,
maar dat ons dié liggaam op verskeie moontlike wyses kan beleef. Sy gebruik
dan ruimtelike metafore as aanknopingspunt om oor die problematiek van die
ervaring van die individuele liggaam te teoretiseer. Metafories stel sy die liggaam
voor as ŉ ruimte waarin ons leef en wat verskillende vorme kan aanneem: óf ŉ
tuiste waarin ons met ooglopende gemak/gerief en voldoening leef, óf ŉ huis wat
ons bewoon, hetsy vrywillig of gedwonge, óf ŉ tronkhuis waartoe ons veroordeel
is. Die verhouding met betrekking tot die beleefde/geleefde ruimte is egter nie
staties nie, maar kan verander as gevolg van veranderde omstandighede soos
ouderdom, siekte of sigbare beletseling. Gevolglik verander die vertroude liggaam
na ŉ vreemde of vervreemde gebied waarin die self haar as banneling,
vreemdeling of gevangene bevind.
This is the body experienced as a prison-house of semiotically
marked flesh whose cultural display of the objectively material
substance of our subjective existence – pigmentation, the shape of
our eyelids, the sag of a breast or belly, the size of the breasts or
penis, the lack of a leg – constrains us like so many iron bars that
would keep us from the free play of our existential possibilities.
(Sobchack 1999:47)
Ons leef in ŉ kultuur waarin die visuele die sensoriese toegang tot die wêreld
domineer, en waarin ŉ diskrete klem val op sigbaarheid en die liggaam as
afbeelding of beeld. Hoe dit vir ander en vir jouself lyk, is ŉ vraag wat grootliks
die uitgebreide moontlikhede determineer van hoe ons liggaam sin maak in en
van die wêreld.11 Die Westerse kultuur se toenemende valorisasie van die
sigbare/visuele het in ŉ groot mate die sensuele digtheid van die beleefde
ervaring gereduseer tot ŉ enkele (en selfs siellose dimensie). Dit is egter
problematies dat ons nie “voor” die liggaam leef nie, want “I am in it or rather I
am it” (Sobchack 1999:46–7).
In Verweerskrif skryf Krog12 onthutsend oor die vervreemde wyse waarop die
ouerwordende en verwerende liggaam ervaar word. Die sentrale gedig waarin sy
die vervreemding van die liggaam poëties verwoord, is “sagsif van die uurglas”
(42), en hierdie gedig is terselfdertyd tematies verwant aan Sobchack se
opvattings. Nie alleen die ouerwordende lyf kom inhoudelik ter sprake nie, maar
daar word ook op digterlike wyse verwys na die inkorting van die liggaam as
gevolg van ŉ ligte beroerte. Die titel dui op die onverbiddelike uitloop van tyd – ŉ
temporele verloop wat reeds merkbare spore gelaat het, want sy konstateer aan
die einde van deel 1: “sy’s met die halfdood dood reeds diep gekwes”. Die
vroulike subjek beskryf in die openingsreëls van die gedig die vervreemding van
die self en die liggaam, terwyl die opvallende herhaling van die besitlike
voornaamwoord "haar" (in plaas van "my") die verwydering en afstand
beklemtoon:
die helfte van haarself is iemand
anders asof iemand anders
langs haar, ín haar staan soos
die brugkant van ŉ neus haar brein
beier-beier voort
sy draai die stortkraan oop haar linkerwang week in die sproei tot warm
binnekant haar regterwang hang koud gestippel aan
die buitekant haar bloeddruk
steier-steier hemelhoog
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ŉ nerf-af skouerknop die ander
gaaf en glim groot-ogig
hang die borste voor die hart wat
dawerend bloed deur al die
are stamp dit galm uit
haar limf die linkerhand het greep
verloor bly futsel soos
ŉ vadoek om die seep die regter
weet nie wat die linker
doen ...
Die vervreemding reflekteer ook in die tipografie van die gedig, want die
bladspieël word letterlik gehalveer, sodat dit ikonies word van die
gefragmenteerde subjek. Verwysings na die (naakte) skouerknop en die
hangende borste kan waarskynlik met die voorblad in verband gebring word,
maar dit is veral die beskrywing van die hande wat ooreenstem met die foto. Die
klem val in laasgenoemde op die regterhand en arm wat op die stoelleuning stut,
terwyl die linkerarm minder opsigtelik soos ŉ “verlepte lelie” hang. Binne die
ruimte van die liggaam ervaar die spreker boonop inderdaad die liggaam
metafories as tronkhuis, want sy bely onomwonde:
vasgekeer loop sy alles in haar
storm maar trillend tussen
ribbes kan mens sien
sy’s met die halfdood dood reeds diep gekwes
[My kursivering.]
Die tweede gedeelte van die gedig gebruik die terminologie van ŉ oorlogstrategie
om die beroerte te beskryf (“spergebied’, “skerfie”, “grofgeskut”, “die pas
markeer”, “trek die pennetjie uit”, “ontploffing”), en om die verband te
bewerkstellig tussen die vyandige aanval en die effek daarvan op die liggaam. In
die tweereëlige klimaktiese slotstrofe word ŉ skokkend ironiese effek verkry deur
die sitaat uit ŉ bekende volksliedjie en die speelse klankrykheid van die strofe, in
teenstelling met die semantiese strekking daarvan, want die “aanvaller” word die
liggaam self:
aai aai die witborskraai
die lyf het teen haarself gedraai.
Nie alleen is die liggaam dus vreemde gebied nie, maar die insinuasie is dat dit
veral vyandige gebied geword het.

4. Die liggaam as oppervlak vir inskripsie
Krog se akute bewussyn van die liggaam kan ook in verband gebring word met
Elisabeth Grosz (1995:33–4) se teoretisering van die liggaam. Haar uitgangspunt
is dat daar twee moontlike modelle is waarop teoretisering gebaseer kan word. In
die eerste plek verwys sy na die liggaam as inskripsie. Die liggaam word gesien
as oppervlak waarop sosiale kodes en wette, moraliteit en waardes gegraveer
word. In die tweede plek praat sy van die beleefde liggaam (“lived body”), en
hierdie model verwys hoofsaaklik na die beleefde ervaring van die liggaam. Waar
die eerste model die sosiale, publieke liggaam analiseer, het die tweede die
verbeelde anatomie of die liggaamskema as oogmerk. Hoewel dié twee
uiteenlopende ervarings nie noodwendig versoenbaar is of geskik is vir sintese
nie, bied dit volgens Grosz bruikbare teoretiese terme ten einde die belangrike
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groot binêre kategorieë waarvolgens die liggaam gedefinieer word, te
problematiseer – binne/buite, subjek/objek, aktief/passief, fantasie/realiteit en
oppervlak/diepte. Sy maak voorts ook die volgende geldige stelling:
The body can be regarded as a kind of hinge or threshold: it is
placed between a psychic or lived interiority and a more
sociopolitical exteriority that produces interiority through the
inscription of the body’s outer surface. (Grosz 1995:33).
Die gedig, “dit is waar” (12) is ŉ voorbeeld van ŉ gedig wat in die konteks van
die liggaam as inskripsie gelees kan word, want Krog beskryf op onthutsende
wyse, veral in strofes twee en drie, die inskripsies van oudword op sosiale en
publieke lywe:
dit is waar dat ek drie vrouens kaal
op die strand van Marseilles gesien het
hulle lywe drie sakke plooie
hulle haartjies waai soos tissues in
die wind met kort stappies stap hulle
die water in hulle borste is
plooiloos ŉ stralekrans stomende
uitgerysde borste blosend tot
in die tepels dit is waar dat ek
my oë daarvan nie kon afhou nie
dit is waar dat ek in ŉ winkelvenster drie soorte weggooidoeke
gesien het vir bejaardes, ŉ bedpan, swamdoders, bedseersalwe en
iets wat soos ŉ aartappelskiller
lyk dit is waar dat ek begin om
oumense intensief te bekyk
hoe hulle hul voete neersit hul
hare kam dat ek my oë verhonger neerlê op jong velle dit
is waar dat ek op ŉ afgrond staan
[My kursivering.]
Hier word die liggaam volgens Grosz (1995:34) se model ŉ teks of ŉ sisteem van
tekens wat ontsyfer, gelees en geïnterpreteer word. Opvallend is gevolglik die
visuele paradigma in die gedig (soos blyk uit die gekursiveerde gedeeltes) wat die
merkers van verweer en oudword op publieke liggame in ŉ sosiale konteks
beklemtoon. Die spreker “sien” die vroue op die strand, en sy “sien” die abjekte
voorwerpe wat met oumenslywe verband hou in ŉ winkelvenster. Strofe twee kan
op pendantiese wyse met die buiteblad in verband gebring word, want die vroue
op die strand is kaal, hulle lywe is “sakke plooie”, terwyl die borste oënskynlik
jonk, “plooiloos”, uitgerys en blosend daar uitsien. Hierdie positiewe en
uitgebreide beskrywing van die vroulike borste kan waarskynlik gelees word as ŉ
indeksale teken na die erotiese en begeerde liggaam van die jeugdige jare – veral
as die spreker in die gedig beklemtoon dat sy haar “oë nie daarvan kon afhou
nie”. Sodanige afleiding word versterk deur die laaste versreëls, waarin sy deur ŉ
herhaling van die kykhandeling benadruk dat die “jong velle” op nostalgiese wyse
herinner aan die verlies van ŉ eie beroofde jong liggaam. Soos die foto op die
buiteblad die essensie van oudword visueel vergestalt, word die woordeskat van
ouderdom dus ook in visuele terme op semantiese vlak in die gedig vergestalt.
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Die slotreël beklemtoon die verband wat gelê kan word met Grosz (1995:33) se
opvatting van die liggaam as drempel: “dit/ is waar dat ek op ŉ afgrond staan”
[my kursivering]. In hierdie geval bevind die spreker haar, na aanleiding van die
liggaamlike inskripsies in sosiale verband, op die drumpel tussen jeug en
ouderdom, lewe en dood. Anders, egter, as die sikliese patroon van die natuur
waar die maan agteroor stort “in ŉ stipendium van pasgebore sterre” (strofe een)
wat ewigdurend “sal aangaan”, sal die agteroor stort vir die mens
lewensvernietigend wees. Die universele waarheid aangaande die aanhoudende
sikliese lewenspatroon van die natuurdinge, teenoor die tydelikheid van die
menslike bestaan, word bevestig deur die herhaling (ses keer) ’n van die frase
“dit is waar” – ŉ frase wat terselfdertyd telkens met die visuele verband hou.
In die gedig “leave me a lonely began” (21) word die liggaam volgens beide
Grosz se modelle beleef. In hierdie gedig is die emosionele toonaard dié van
verlies en melancholie.
leave me a lonely began
"the voice of the menopausal woman is feared
and denied. She has been made invisible or
encouraged to remain forever young ...’" – Tamara
Slayton
hy sit skuinsweg oorkant haar en lees
koerant, die koffie wag bedees
langs sy stipgeknipte naels. sy harige
oorgat uitgeskiet met buskruit. sy
wange broos geskeer. toe skielik kyk hy
op en roep na agter: "coffeeshop’s
empty, we can close!" en sy besef: hy
sien haar nie . sy sit as niks. dat waar sy
is bloot lug of glas of leegte is
dwarsdeur haar kyk hy , nie mis of dalk per
ongeluk verby nie. in die niet het
sy verdwyn, g’n vooraf taal of trauma nie
vir die kelner self is sy ŉ tafelpoot of stoel. hoe het dit dan gekom tot
hier waar niks bestaan wat meer erken dat
sy ŉ vrou is nie? niks wat herken dat
sy die koel gestalte van ŉ mens dra
wat die aarde nog bemin, die laat-uurkoffie op die plein, die lug vol sagte
sade nie? haar stil onsigbaarheid
buig haar oë na haar hand wat op die
blou geruite tafeldoek met krummels
speel, en dit is so: elke kneukel
is verdik en elke vingerlid
slaan sy eie rigting in. net langs die
opgehewe aar is tydens onbewaakte oomblikke ŉ oumensvlek behendig vasgekram. dis asof groot en
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droë leegtes haar van binne vul en
sy weerhou haar van haarself soos van ŉ
rasper. dit wéét sy: nooit sal iemand weer
begeerte van haar skouers skil
[My kursivering.]
Weer eens word die visuele paradigma vooropgestel (vergelyk die gekursiveerde
gedeeltes). In strofe een word ŉ beskrywing van die manlike persoon gegee, en
minuskule detail soos “sy stipgeknipte naels” en die “harige oorgat” word
raakgesien. Hierteenoor word die beskrywing van die vroulike persoon op ironiese
wyse gejukstaponeer, want die inskripsies op die ouer vroulike liggaam se
uiterlike word gereduseer tot niks as hy “dwarsdeur haar kyk”. Sy word gevolglik
by implikasie van haar liggaam, haar vrouwees en haar ganse menswees beroof.
As verweer wend die vroulike subjek haar weer eens tot die visuele, want sy
“buig haar oë” na haar verweerde hand – op paradoksale wyse die getuienis van
veroudering én instrument tot verweer. ŉ Tweede reaksie is om haar van haarself
te weerhou, maar die kykhandeling groei tot insig. Sy draai ten slotte volledig na
binne, na die intiem persoonlike domein van die self, waar sy beskoulik kyk en
die verlies van die liggaam melancholies belééf: “dit wéét sy: nooit sal iemand
weer/ begeerte van haar skouers skil”.
Die gegewe in die gedig, “sonnet van die warm gloede” (16), toon ooreenkomste
met Grosz se verwysing na die beleefde liggaam. Dit word veral bevestig deur die
sintaktiese vooropstelling van “jy voel” in beide strofe een en twee vanweë die
bevoorregte eindreëlposisies, sowel as die toonaard en woordkeuse van die gedig.
sonnet van die warm gloede
iets kram jou rugmurg êrens vas jy voel.
hoe sprei ŉ pasgestigte brand sy angs vanuit.
ŉ kern en jou are loop met vuur jou vleis.
ontvlam jou hart hou vuurvas haar balans.
jou beendere bak buite hulleself jou gesig.
verseng jou wange prut onthutsend voort en.
telkemale breek jy weg uit sissende omhulsels.
sweet jou vel vonk in ligte laaie weg.
maar op ŉ dag skuif jy in jou stoel – en voel
die smeltkroes kole wat jou laaste
sappigheid verwoes. die fok weet dis genoeg:
brandend soos ŉ kryger staan jy op – ŉ boeg
van vuur – aan sy strot pak jy die dood en ploeg
sy neus deur jou kaalgeplukte drooggebakte poes.
Die vroulike subjek beleef die simptome van die menopouse op intense wyse, en
deur die opstapeling van vreesaanjaende vuurbeelde word die vernietigende
uitwerking op die liggaam uitgestip. Opvallende afwykende punktuasie (wat tóg ŉ
logika besit in terme van die strukturering van die teks) en ŉ gevolglike hortende
ritme dien as uitheffingstegnieke in strofe een om die impak van die belewing te
beklemtoon. In strofe twee is daar ŉ wending te bespeur (“maar op ŉ dag ...”),
en is daar sprake van ŉ terugveg-aksie: “brandend soos ŉ kryger staan jy op - ŉ
boeg/ van vuur”. Die subjek neem beheer oor die aanslag op die liggaam en
baklei woedend terug, sodat die vuurbeeld(e) nou ŉ metafoor van mag word.
Tipies Krog geskied dit dan ook in die slotreëls in die aggressiewe tongval van die
bevryde vrou. ŉ Bekende aspek van Krog se bevrydende digterlike strategie is
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dat sy nie skroom om die digterlike dekorum te oortree nie, hetsy deur toon, styl
of taalgebruik: fragmentasie, haplografie, ŉ spontane skryfstyl en aggressiewe,
selfs kru taalgebruik is deel van die bekende Krog-idiolek. In aansluiting hierby
argumenteer Beukes (1999:192) in sy artikel “Antjie Krog se ‘man ek lus ’n
twakkie’: eksemplaarteks van ginogenese as diskoers van mag” dat daar in haar
poësie ŉ optekening plaasvind van die vrou wat haar liggaam herower het, maar
ook die teks as metafoor van die liggaam herwin het. Krog se poësie word dus ŉ
verslag van hierdie veranderde bewussynsinhoud waardeur ginogenese as
transformerende toestand met ink en bloed geskryf word. Beukes (1999:192)
kontekstualiseer voorts soos volg: “Die konstruksie van ŉ ginogenetiese
magsdiskoers reflekteer dus ook in die vorm, struktuur en styl van die vrou se
skryfwerk. Die slengtaal, deurspek met aggressief-manlik seksuele ondertone,
word ikonies van hierdie hertoe-eiening van taal.”

5. Slot
Beukes se argument kan steeds op Verweerskrif van toepassing gemaak word.
Nie alleen verweer Krog haar deur middel van skrif teen die verwering van
oudword nie, maar sy herower die ouer vroulike liggaam om (opstandig,
aggressief, hartseer, pynlik) daarmee te versoen, en dit weer (in Sobchack se
terme) te bewoon. Terselfdertyd lewer sy ook verslag van die feit dat sy weer
eens die teks as metafoor van die liggaam herwin het. Hierdie metaforiese
hertoe-eiening van taal bied by implikasie ŉ moontlike sleutel vir die oplossing
van die digterlike problematiek van die bundel soos aan die begin van hierdie
betoog aan bod gestel is. Deur die onverbiddelike verkenning van die liggaamlike
(deur woord en beeld, deur teks en parateks) en die “lees” van die inskripsies op
die liggaam, kan sy die “woordeskat van ouderdom” verwerf.
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Eindnotas
1

“The centrality of the body in reflections on being and identity does not imply
that our concept of the body is in any way simple; on the contrary, it is the site of
almost every conflict and insecurity, self-doubt and self-splitting desire, that one
experiences” (Van Alphen 1998:114).

2

Bladsynommers verwys na Verweerskrif, Krog (2006).

3

Hierdie digterlike strategie is nie vreemd aan die Krog-oeuvre nie. Dit is ’n
voortbou op die semiotiese proses wat reeds in Kleur kom nooit alleen nie (2000)
begin is in die afdeling “Sgraffito” met sy talle beeldgedigte. In die “Nota” aan die
einde van Verweerskrif erken Krog (2006:99) ook die visuele aanbieding van
Afdeling Drie van die bundel.
4

Genette publiseer hierdie teks oorspronklik in Frans onder die titel Seuils
(1987).
5

Die uitstalling Female 1992–1993 het bestaan uit 211 “portrette” van vroue.
Hierdie skilderye vertoon slegs die gesigte van die modelle, terwyl die liggame
ontbreek. Kornhoff (2005:53) verduidelik Dumas se werkwyse soos volg:
Dumas’ approach of working with portrait-finds from the media
involves a selection process prior to the creative process. The
original context of the depicted persons gets lost in the result. “My
painted figures of the imagination are mostly naked, without
accessories or actions giving clues to what they do, have done or
would do.” When transformed into drawings, the models borrowed
from the media, as well as the private souvenir photographs which
she often uses and which were full of meaning in their original
context, all lose their frame of reference. In this sense too, they
seem fragmentary. (...) Through this renunciation of any social
context, the individual woman is constituted as a subject not by her
surroundings, but in her isolation.

6

De Lauretis (1984) skryf soos volg oor die ideologiese beeldvorming van die
vrou:
The representation of woman as image (spectacle, object to be
looked at, vision of beauty – and the concurrent representation of
the female body as the locus of sexuality, site of visual pleasure, or
lure of the gaze) is so pervasive in our culture, well before and
beyond the institution of cinema, that it necessarily constitutes a
starting point for any understanding of sexual difference and its
ideological effects in the construction of social subjects, its
presence in all forms of subjectivity (De Lauretis, 1984:37).

7

In ’n ander verband verduidelik hy soos volg: “I consider the paintings as
meaningful and as consisting of signs that produce meanings in interaction with
the responsive viewer. I will ‘read’ the paintings, that is, I will attribute meaning
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to elements (signs) that provoke me as a viewer certain meanings” (Van Alphen,
1998:17).
8

Vergelyk ook Siopes (2008:40) se argument: “A book is manifestly a thing. We
handle photographs that are book covers; we don’t handle photographs in
galleries. Books are small, intimate; we hold them as much as we behold them.”

9

Van Niekerk (2006:3)
beswaarmakers:

spreek

haar

op

deurdagte

wyse

uit

teen

die

Hoekom die bohaai? Die beeld kommunikeer nie vroulike naaktheid
in ‘n verleidelike gedaante nie. Eerder vroulike liggaamlikheid in sy
volle register – eerlike deurleefde naaktheid sonder ‘n sweempie
van selfbewuste, skaamte of pretensie. Haar houding spreek van
selfkennis, aanvaarding en beheersing. En die beeld word
ontsettend mooi.
Spies (2006:15) reageer op haar beurt soos volg:
My oordeel oor Antjie Krog se jongste bundel kan gerus maar as ’n
vooroordeel beskou word. Ek vind die voorbladfoto – waarvoor ’n
dapper vrou geposeer het – afstootlik. Wat die gedigte oor
menopouse en veroudering betref, sluit ek my aan by Fleur Adcock
in die inleiding tot haar bloemlesing uit Engelstalige vrouepoësie:
“Naturally I have predjudices. I am not interested in ‘primal
scream’ writing: slabs of raw experience untransformed by any
attempt at ordering and selection.” By Krog is daar wel ’n poging
tot transformering, maar dit gaan nie ver genoeg nie. Dit bly steek
in die skree.
10

Kristeva (1982) bespreek die konstruksie van die abjekte in die menslike
subjek in verhouding met haar opvattings van die grens, die moeder-kindverhouding en die vroulike liggaam. Conradie (1995) skryf uitgebreid oor Julia
Kristeva se opvattings van die moederlike liggaam as grondlegging van alle
begeertes en gedragskodes. Hy wys op die “diadiese verbintenis tussen moeder
en kind” met as uitvloeisel die identifikasie met die moederbors, en verduidelik
soos volg:
Waar in die Freudiaanse lesing die moederlike bors die kind se
orale begeertes bevredig, beaam Kristeva dat die kind só met die
moederbors identifiseer dat die bors inderdaad ’n reduplikasie vir
die kind word van sy eie identiteit. Hy word die bors deurdat hy
daarmee vereenselwig. Die kind se hele gedrag is derhalwe ’n
voortdurende herhaling van biologiese drange ter verkryging van
die bors waarmee hy nie slegs assosieer nie maar dit ook
representeer. Terselfdertyd bevestig Kristeva dat die kind van
hierdie identifikasie met die moederbors moet wegbreek ten einde
die eie individualiteit te ervaar (Conradie, 1995:128–30).
Die moederbors definieer egter nie sonder kwalifikasie ’n positiewe verbintenis
nie. Schwarz (1997:156) verduidelik soos volg: “Nursing is idealized as a sign of
connection and devotion but threatens always to become grotesque; the
language of rejection, disease, and excess is never far from the maternal breast.”
11

Die eie visuele konsep is egter ook gekompliseerd, ŉ problematiek wat
ontspruit uit die verskil in die wyse waarop die mens sy/haar liggaam waarneem
en die wyse waarop die liggaam deur ander waargeneem word. Die menslik oog
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kan slegs die eie uiterlike as gefragmenteerd of gedeeltelik besigtig, terwyl ander
dieselfde liggaam as objek en as heel/volledig kan beskou. Op paradoksale wyse
het die subjek dus die ander nodig om heelheid te ervaar.
12

In Jerusalemgangers (1985:4) verwys Krog reeds na die liggaam as ruimte en
huis in die konteks van liggaamsversoening as sy sê: “ek kan weer my liggaam
bewoon (...) ek is versoen”.
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Die opleiding en praktyke van die
onderwyser as kunstenaar
Jannie Pretorius
Universiteit van die Vrystaat

Abstract
The training and practices of the teacher as an artist
In this essay it is argued that education exhibits more of an artistic that a
scientific nature, and that the educator should rather be an artist than a
presenter following a specific recipe. The interactive, idiosyncratic nature of
events within and about the classroom requires of the teacher to be able to take
instant decisions with far-reaching implications. Harmonious, aesthetically
satisfying classes of which all the components are seamlessly integrated are the
commission of the pedagogic artist. Within this context the undergraduate
training of teachers has shown shortcomings for decades. Teachers should be
taught and allowed to put their own intuitive hallmark on educational events and
in the process promulgate their own interpretations of reality. Revolutionary
thought and action are required to improve the situation.

Opsomming
Die opleiding en praktyke van die onderwyser as kunstenaar
In hierdie essay word geargumenteer dat die onderwys meer van ŉ kunstige as ŉ
wetenskaplike aard vertoon, en dat die onderwyser eerder ŉ pedagogiese
kunstenaar as die aanbieder van resepmatige klasse behoort te wees. Die
interaktiewe, idiosinkratiese aard van gebeure in en rondom die klaskamer
veroorsaak dat die onderwyser in staat moet wees om op die ingewing van die
oomblik besluite met verreikende implikasies te neem. Harmonieuse, esteties
bevredigende klasse waarvan alle leskomponente netjies geïntegreer is, is verder
die opdrag van die pedagogiese kunstenaar. Die voorgraadse opleiding van
onderwysers het binne hierdie konteks vir dekades tekort geskiet. Onderwysers
moet geleer en toegelaat word om ŉ eie, intuïtiewe stempel op die
onderriggebeure af te druk om sodoende hul eie interpretasies van die
werklikheid bekend te stel. Revolusionêre denke en optrede is nodig om die
situasie te verbeter.
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'Elke kind is ŉ kunstenaar. Die probleem is om ŉ kunstenaar te bly
sodra jy volwasse is.'
(Pablo Picasso)

1. Inleiding
Berigte en briewe oor probleme in Suid-Afrikaanse skole haal gereeld die
nuusblaaie. In die Sunday Times van 13 Oktober 2008 verskyn byvoorbeeld ŉ
berig deur P. Govender oor die Matriekeksamen aan die einde van 2008:
As anxious as pupils and their parents are over the new upcoming
matric exams, so are some of the country’s teachers. On the back
of a government admission that not all teachers had been properly
trained to teach the new curriculum, which was introduced in Grade
10 in 2006, teacher unions this week said that the training of
teachers had been "reasonable" in some provinces, but "onexistent or poor" in others.
In Rapport van 26 Oktober 2008, onder die opskrif “Ou probleme in die onderwys
word erger”, skryf ŉ leser in die briewerubriek:
Ek kyk na koerantuitknipsels van 2000 tot 2004 waarin dieselfde
onderwysprobleme en moontlike oplossings soos uitgelig in Rapport
van 19 Oktober 2008 onder die loep kom. Tans is dit net erger.
[...] Skole kweek analfabete. Swak dissipline verhinder suksesvolle
onderrig. Baie leerkragte is onbevoeg en baie verlaat die onderwys
weens die onuithoudbare toestande. [...] Leerlinge kan nie lees,
spel en basiese syferwerk doen nie.
Bostaande voorbeelde is verteenwoordigend van soortgelyke berigte en briewe
wat die status van die onderwyser, en die vertroue van die publiek in die
onderwysstelsel, skade berokken. Dit wil lyk asof skole en onderwysers
toenemend swak toegerus is om jong mense vir die toekoms op te lei.
Respek vir onderwysers is volgens ŉ brief van ŉ onderwyser aan die Volksblad
van 10 April 2008 op ŉ laagtepunt:
Ek is al baie jare in die onderwys en die laaste paar jaar het ek ŉ
negatiewe tendens ervaar onder ouers en leerders teenoor
leerkragte. Dit spyt my dat veral jong ouers (wat verpligte militêre
diensplig vrygespring het?) vandag geen respek het vir
onderwysers nie.
Tog was daar tye toe onderwysers gerespekteerde individue in die samelewing
was. Daar is opgesien na die leiding van die opvoedkundiges van weleer en hulle
menings is hoog geag. Wat het dan verkeerd geloop? Is dit moontlik om die
status van onderwysers te herstel? Is dit moontlik om hulle toe te rus om die
uitdagings van ŉ nuwe werklikheid die hoof te bied? Dit wil lyk asof bestaande
strategieë, by herhaling oor baie jare gevolg, nie meer oplossings bied nie. Daar
sal na ander oplossings op alternatiewe terreine gesoek moet word.
In hierdie artikel wil ek saam met opvoedkundiges soos Eisner (1983, 2002),
Schön (1987), Flinders (1989), Parks (1992) en andere argumenteer dat die
wêreld
van
die
kunste
moontlike
oplossings
vir
onderwysers
en

70
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(3) – Desember 2008

onderwyseropleiding bied en wil ek ook ŉ versigtige
kunstenaarskap (Schön 1987:13) in onderwysterme doen.

ontleding

van

2. Die geskiedenis van die pedagogiese kunstenaar: Waar
kom ons vandaan?
Die grondslag vir onderrigpraktyk wat vir meer as 2 000 jaar in Westerse
opvoedkundige instellings gevolg is, is heel waarskynlik deur die Griekse filosoof
Sokrates (c. 470–399 v.C.) vasgelê (Encarta 2006; Wikipedia 2008). Hoewel hy
nie enige van sy idees op skrif gestel het nie, het sy beroemdste leerling, Plato,
dialoë geskryf wat Sokrates se sieninge en handelinge probeer weergee het. Hy
was die seun van Sofroniskus, ŉ beeldhouer, en Faenarete, ŉ vroedvrou
(Wikipedia 2008). Aanvanklik was hy ook ŉ beeldhouer soos sy pa, maar later het
hy dié beroep vaarwel toegeroep om in die openbare plekke van Athene met
geleerde mense te gesels.
Diep onder die indruk van sy eie onkunde het hy in sy gesprekke probeer om
mense onder die indruk van húl onkunde te bring “in die belang van hul siele”
(Encarta 2006). Sy vermoë om sy leerlinge in te lei, en vas te vang, in
paradoksale ondersoek na dinge en verskynsels waarvan die belang en sin nie
vooraf begryp kan word nie, word treffend deur Plato in sy dialoog die Meno
beskryf (Schön 1987:83). Daar bars die volgende vraag uit Meno sodra Sokrates
hom in ŉ hoek keer en hom oortuig om te erken dat hy nie die geringste idee het
van wat deugsaamheid is nie:
But how will you look for something when you don’t in the least
know what it is? How on earth are you going to set up something
you don’t know as the object of your search? To put it another way,
even if you come right up against it, how will you know that what
you have found is the thing you didn’t know?
Dit is nie nodig om nou meer aandag te gee aan Sokrates se sieninge en filosofieë
nie – daar sal later in die essay weer teruggekeer word na die belang van die
sogenaamde Meno-paradoks vir onderwyseropleiding. Wat wel hier van belang is,
is om aan te toon dat die onderrigpraktyke wat hy gevolg het, sodanige aanhang
in die moderne opvoedkunde verwerf en behou het dat dit vandag nog sy naam
dra. Volgens Maness, Rapps en Gregory (2003:330, 331) is die grondslag van die
Sokratiese onderrigmetode dat vraagstelling en dialoog eerder as didaktiese
aanbieding gebruik word om onderwerpe beter te begryp. Dit is verder gebaseer
op die oortuiging dat alle mense, maar kinders in die besonder, reeds oor kennis
en waarhede beskik. Die metode word ook maieuties genoem, omdat die
onderwyser se rol met dié van ŉ vroedvrou vergelyk kan word (Schön 1987:85).
Die Sokratiese metode stel die onderwyser in staat om sy gehoor te help om
“geboorte te skenk” aan nuwe kennis of insigte. Die onderwyser is dus ŉ
fasiliterende kunstenaar.
Voorstanders van hierdie dialogiese pedagogie het gevind dat Sokrates
verskillende tegnieke vir verskillende doeleindes gebruik het, soos die volgende:
•
•

om verwarring en onsekerheid by studente te bewerkstellig deur hulle
oortuigings te bevraagteken, wat dan sal uitloop op ŉ nederige
bereidwilligheid om te leer
om studente aan te moedig om antwoorde wat die onderwyser reeds in
gedagte het, op eie stoom uit te werk deur die stel van ŉ reeks leidende
vrae
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•

om saam met studente betrokke te raak in oop ondersoeke rakende ŉ
sekere onderwerp met die verwagting dat die oortuigings van sowel die
onderwyser as die leerders waarskynlik in die proses verander sal word
(Maness, Rapps en Gregory 2003:330, 331).

Uit die voorafgaande blyk die veelvlakkige aard van Sokrates se metodes en is dit
duidelik dat die gelykstelling van sy metode aan die sogenaamde vraag-enantwoord-metode waarskynlik ŉ verskraling van sy nalatenskap sou
verteenwoordig. Sokrates se wye kennis van die filosofiese en akademiese
brandpunte van sy tyd, tesame met die vormende invloede wat van sy ouers en
hul beroepe op hom ingespeel het, sou daartoe lei dat hy nie net as die vader van
die Westerse filosofie beskou word nie, maar dat hy die eerste bekende opvoeder
was wat die onderwys tot kunsvorm verhef het. Hy was dalk die eerste bekende
fasiliterende kunstenaar.

3. Die onderwyser as straatkunstenaar
Sokrates se loopbaan as opvoeder het volgens Plato begin toe ŉ vriend die orakel
by Delphi gevra het of enigiemand wyser was as Sokrates, waarop die orakel
“nee” geantwoord het (Encarta 2006). Sokrates was daarna in diens van die
onderwys en hy het kunstige dialoë gevoer met enigiemand wat beweer het dat
hy kennis besit. Hy is kennelik aangevuur deur die moed van sy oortuiging en
moes uiteindelik met sy lewe boet omdat hy geweier het om sy standpunte of
filosofieë te verander.
Die diep innerlike oortuiging dat hulle ŉ bydrae tot die welsyn van die
gemeenskap te lewer het is ŉ deurlopende tema in die lewens van baie
kunstenaars en het al dikwels veroorsaak dat daar besluit is om eerder die
ontberinge van ŉ lewe op straat of selfs die dood te verduur as die relatiewe
gemak van ŉ lewe sonder kuns. ŉ Treffende voorbeeld hiervan is die Franse
sangeres Edith Piaf, wat haar inkomste as sangeres op die straathoeke van Parys
verdien het voordat sy ontdek is en beroemd geraak het in die teaters van
wêreldstede.
Die historiese opvoeder kan binne hierdie konteks ook as straatkunstenaar gesien
word: sy sukses en oorlewing is grootliks bepaal deur sy vermoë om deur
kundige, vindingryke argumente en die treffende aanbieding daarvan die aandag,
waardering en uiteindelik die vergoeding van ŉ gehoor te verkry en te behou.
Sokrates, Plato en die onderwysers van daaropvolgende geslagte se opleiding is
eeue lank blootgestel aan die meedoënlose kragte van ŉ wispelturige openbare
mening en aanvraag. Net die beste, kundigste onderwysers was suksesvol.
Met die aanbreek van die negentiende eeu, toe die wêreldbevolking vinniger
begin toeneem en al hoe meer staatskole hul verskyning gemaak het, het die
situasie egter verander. Onderwysers is permanent aangestel en kinders is
toenemend verplig om skool by te woon. Streng dissipline gekombineer met
verpligte skoolbywoning het onderwysers van ŉ gevange gehoor verseker. Die
impetus om lesings as kunswerke aan die subjektiewe mening bloot te stel is
grootliks hierdeur ondermyn. In klaskamers, afgesonder van kollegas, ouers en
die openbare milieu, kon streng pedagoë leerders in eenvormige skooluniforms
forseer om meer te luister as te praat. Kreatiwiteit kon onderdruk en stilte
gehandhaaf word. Die beeld van die humeurige onderwyser wat leerders voor die
swartbord laat staan en straf met ŉ plank of rottang uitdeel tot die beangste,
huilende leerder by die regte antwoord uitkom, is nog vars in die geheue van baie
mense.
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So ŉ bykans gestandaardiseerde omgewing het aan baie gemiddelde en
ondergemiddelde onderwysers ŉ vastrapplek in die onderwys gegee. Die
staatsdiens het aan onderwysers die sekuriteit van ŉ vaste inkomste gebied,
maar ŉ prys moes daarvoor betaal word: die resepmatige aanbieding van klasse
met ŉ handboek en ŉ rottang het die siening laat posvat dat dit nie ŉ kuns is om
ŉ onderwyser te wees nie. Leerders is tot gehoorsaamheid gedwing en klasse is
sonder enige opwinding aangebied. Die beeld van my Duitse onderwyser wat met
gekruisde bene agter sy tafel sit en toesien dat ons die voorbeelde uit die
handboek een vir een op ŉ ry af doen, laat my nou nog dink dat die beste deel
van sy periode sy sigaret na die tyd was.
Dié rustige situasie is versteur toe die outoriteit van gesagsdraers in die
postmoderne tydsgewrig toenemend uitgedaag en bevraagteken is. Saam
daarmee is lyfstraf afgeskaf. Onderwysers is skielik ontneem van hul belangrikste
opvoedkundige instrumente en platforms. Met die implementering van
uitkomsgebaseerde onderrig is die rolle van onderwyser en leerder verder
grootliks herdefinieer en was die leerder eerder as die onderwyser die spil
waarom die onderwys moes draai. Die onderwyser moes interaksie tussen
leerders en die leerproses fasiliteer. Lank-verwaarloosde, bykans vergete
interpersoonlike vaardighede moes afgestof word en respek kon nie meer
afgedwing word nie, maar moes verdien word. Die moderne kind, gewoond aan
selfone, skottel-TV, TV-speletjies en die internet, kon nie meer geforseer word
om te konformeer nie.
Dit lyk of Sokrates, die fasiliterende kunstenaar, wat leerlinge soos die fluitspeler
van Hameln in paradoksale grotte kon inlei, uit die dood moet opstaan. Maar kán
die onderwys ŉ kunsvorm en die onderwyser ŉ kunstenaar wees?

4. Onderrig as ŉ kunsvorm: die estetiese reale
Baie filosowe en estetici het leeftye gespandeer om die vraag “Wat is kuns?” te
probeer beantwoord (Hausman 1967:14). Hul pogings was net gedeeltelik
suksesvol. ŉ Filosofiese besinning oor die vraag, en by implikasie ook oor die
vraag “Wat is kuns in onderwysterme?”, kan dus nie finale antwoorde, formules
of definisies oplewer nie, en ten beste verkennend van aard wees. Die
belangrikste rede hiervoor kan dalk in drie sinne uit Friedrich Schiller se
beroemde briewe On the Aesthetic Education of Man aan die einde van die
agtiende eeu gevind word:
In order to lay hold of the fleeting phenomenon, [the philosopher]
must first bind it in the fetters of rule, tear its fair body to pieces by
reducing it to concepts, and preserve its living spirit in a sorry
skeleton of words. Is it any wonder that natural feeling cannot find
itself again in such an image, or that in the account of the
analytical thinker truth should appear as paradox? [...] For
[Beauty’s] whole magic resides in its mystery, and in dissolving the
essential amalgam of its elements we find we have dissolved its
very being (Wilkinson en Willoughby 1967:5).
In Art as Experience verduidelik John Dewey egter dat woorde wel ŉ rol te speel
het in die soeke na antwoorde rondom die aard van kuns: “But words serve their
poetic purpose in the degree in which they summon and invoke into active
operation the vital responses that are present whenever we experience qualities”
(Grager 2006:48).
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Dit is hierdie reaksies wat Schiller van ŉ prinsipiële vertrekpunt vir die ondersoek
na skoonheid en estetika voorsien: “Your own feeling will provide me with the
material on which to build, your own free powers of thought dictate the laws
according to which we are to proceed” (Wilkinson en Willoughby 1967:5).
Insigte oor, of waardering van, kuns sal en moet dus altyd subjektiewe elemente
vertoon, omdat persoonlike smake, voorkeure en afkeure ŉ rol moet speel. Om te
besluit of ŉ skildery, dans of stuk literatuur kunstig is, is onder andere om te
besluit of dit mooi of esteties bevredigend is – en so ŉ besluit veronderstel die
vryheid om voorkeure of ŉ persoonlike mening uit te spreek. Dit is dan seker ook
hoekom Streb (1984:165) opmerk dat ŉ kind – en sekerlik dan ook ŉ volwassene
- se subjektiewe oordele oor ŉ kunswerk nie reg of verkeerd kan wees nie – dit is
net. Oordele oor die skoonheid of kwaliteit van kunswerke geskied dikwels
intuïtief, wat Basden (2004) laat opmerk dat die estetiese of kunstige eerder deur
intuïsie as deur die intellek of definiëring begryp kan word.
Davis (2003:24) beskou kuns as skeppings van mense wat hul individuele of
gedeelde menswees tot uitdrukking bring, wat die stories van hul lewens vertel
en hul realiteite beskryf en bevraagteken. Die kunstenaar druk ŉ persoonlike
siening van die menslike toestand uit (Parks 1992:54). Dit moet egter op
sodanige wyse uitgedruk word dat dit deur andere ervaar en verstaan kan word.
Wanneer mense die werklikheid op sodanige wyse uitdruk, beskryf of
bevraagteken dat dit ander mense interesseer en hulle weer daarna wil laat kyk
of luister, raak die aktiwiteite of produkte kuns in een of ander vorm. Die
kunstenaar is suksesvol wanneer hy of sy ander mense se aandag trek en behou.
Hy of sy sal egter ander mense se aandag trek en behou net indien die kunswerk
(of die kunstenaar self) waarde toevoeg tot die lewens van ander mense, en
daarom moet die kunstenaar en sy of haar werk anders of interessant wees. Die
gewone of alledaagse voeg nie waarde tot mense se lewens toe nie. Daarom sal ŉ
sakeman met hemp en das wat in ŉ hyser instap, nie buitengewone aandag trek
nie, maar iemand soos Nataniël, wat besonderse klere aantrek en grimering dra,
wel.
Daar is eers gedink dat kuns net voorwerpe insluit wat as “mooi” en dus esteties
beskryf kan word, soos skilderye, beeldhouwerke, musiek en dans, maar
kunswerke kan moeilik geklassifiseer word en vertoon ŉ komplekse aard (Davis
2003:24). Reeds omdat kuns so moeilik geklassifiseer word, het die filosoof
Nelson Goodman volgens Davis (2003:24) voorgestel dat ons, eerder as om te
vra "Wat is kuns?", behoort te vra "Wanneer is kuns?". Hy wil dus suggereer dat
die konteks van en waardering vir ŉ voorwerp of handeling die simboliese,
verbygaande of verganklike kunsstatus daarvan bepaal.
Op die vraag “Wanneer is kuns?” bied Dewey (1934:3, 10) ŉ duidelike antwoord
aan: kunswerke behoort nie in ŉ ander sfeer, verwyder van die alledaagse
leefwêreld van die mens, geplaas te word nie, maar is wel deurlopend deel van sy
of haar alledaagse ervaring. Kunswerke verkry estetiese waarde wanneer hulle
ervarings vir die mens raak, wanneer hulle iets met en in die menslike ervaring
doen. Granger (2006:46) praat in hierdie verband van Dewey se radikaal
holistiese en stoere anti-elitistiese estetika.
Die mens – in hierdie geval sou dit die onderwyser wees - ervaar die werklikheid
op ŉ sekere manier, en gaan daarmee om, en hierdie ervaring vind dan
deurlopend uitdrukking in kuns van een of ander vorm (Dewey 1934:4). Vir hom
is ervaring die katalisator wat die kunstenaar ŉ kunswerk laat skep.
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Vir die onderwyser het Dewey se standpunte duidelike implikasies, waaronder dat
opvoeding wat nie gebaseer is op die alledaagse werklikhede wat leerders ervaar
nie, per definisie nie kunswerke kan wees nie, dat die opvoeding net ŉ kunswerk
kan wees vir die duur van die lesing of opvoeding, vir die periode waar dit ŉ
ervaring vir die leerders is – dus ŉ relatief kort periode – en dat kuns ook uit
alledaagse ervarings in die klaskamer geskep kan word.
Die relatief verganklike status van kunswerke is hoofsaaklik ŉ funksie van die
medium wat tydens die skeppingsproses gebruik word. Sekere mediums, soos
marmer en klei, sal waarskynlik ŉ langer rakleeftyd hê as ŉ skildery of ŉ gedig
wat op papier neergeskryf is. Dit behoort verder duidelik te wees dat ŉ dans of
musiekkonsert wat nie byvoorbeeld elektronies opgeneem word nie, ŉ grootliks
simboliese medium – dalk die menslike verbeelding of geesteswêreld – as
skeppende medium, operasionele omgewing of agtergrond benut om vrae te vra
en antwoorde aan te bied rondom die werklikhede en ervarings van ŉ aardse
bestaan.
Woordkuns vind hoofsaaklik op drie maniere uitdrukking: die lied wat gesing
word, die gesproke woord en die geskrewe woord. Die afgeronde liedteks wat
moeiteloos deur ŉ goeie sangeres met musiek geïntegreer word, verteenwoordig
ŉ belangrike medium ter uitdrukking van die soeke na sin en betekenis wat so ŉ
belangrike fokuspunt van kunstenaars se bestaan uitmaak. Die skrywer bedien
homself of haarself onder andere van genuanseerde, metaforiese of idiomatiese
taalgebruik om kunstige literatuur te skep. Die gesproke woord dien as medium
vir baasvertellers wat humor gebaseer op genuanseerde verrassing (Basden
2004) benut om gehore te boei en te laat lag.
Die advokaat wat ŉ argument ten gunste van ŉ kliënt op meesterlike wyse
aanbied en die regter van die kliënt se onskuld oortuig, kan in hierdie konteks
ook as woordkunstenaar gesien word. Dewey (1934:5) beskou in hierdie konteks
ook die werktuigkundige wat bevrediging in die arbeid vind, en regtig hou van die
materiale en gereedskap van die beroep, as artisties betrokke.
ŉ Siening dat die meeste areas van menswees die oorsprong van of medium vir
kunswerke kan wees, kom meld hom spontaan aan en word ondersteun deur
Hausman (1967:14), wat homself wil bevry van die versoeking om na formules,
teorieë of modeneigings in die kunsomgewing te soek. Hy is van mening dat die
enigste oordele oor kuns bloot op kwaliteit behoort te berus, en verklaar stellig
dat daar nie ŉ vasgestelde vorm van perfeksie is waarna kunstenaars moet streef
nie – die enigste vereiste is dat ŉ persoon betrokke moet raak by ŉ eie ondersoek
na die werklikheid.
Is die kundige onderwyser ŉ kunstenaar? Hausman (1967:13) identifiseer die
onderwyser “vanselfsprekend” as kunstenaar, en sy mening word ondersteun
deur Parks (1992:51) en Thayer-Bacon (2003:260): beide definieer pedagogie as
“die kuns en professie van onderrig”. Schön (1987:16) is van mening dat daar ŉ
familieverwantskap bestaan tussen die kunstenaarskap van skilders, beeldhouers,
musici, dansers, ontwerpers en onderwysers. Meer onlangs reken Basden (2004)
dat kuns nie slegs gesien moet word as professionele kuns of kuns wat uitgestal
word nie, maar dit kan ook alledaagse kuns insluit, soos die manier waarop
onderwysers klasgee.
Die pedagogiese kunstenaar sal die werklikheid – feite, emosies, kennis, gebeure
en ervarings – op beide bewustelike en onbewustelike vlak ondersoek, verwerk
en integreer om ŉ “pedagogiese plasma” te skep waarbinne sodanige werklikheid
beter deur homself en sy leerders verstaan, verreken en geïntegreer kan word.
Gablik (1981:13) formuleer dit (volgens Parks 1992:57) soos volg: “I do not
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believe an artist gives meaning to his audience. What he may give is an example:
the existential example of personal commitment to the search for meaning and
truth.”
Die pedagogiese kunstenaar rig leerders af om soos intellektuele akrobate deur al
die dimensies van hul menswees te tuimel op soek na eie interpretasies van die
self, die waarheid en die werklikheid. Dewey stel dit as volg:
... the principle of genuine interest is the principle of the recognized
identity of the fact to be learned or the action proposed with the
growing self; that it lies in the direction of the agent’s [child’s] own
growth, and is, therefore, imperiously demanded if the agent is to
be himself (Granger 2006:52).
Omdat die kunstenaar leerders moet voorberei op ŉ lewe na skool, moet die
kunstige aanbiedings in die klaskamer egter nie net mooi wees nie, maar ook
waardevol (Covaleskie en Page Boyer 2003:11, 12). Die pedagogiese kunstenaar
kán hom of haar dus nie die weelde veroorloof om kunswerke vir ŉ toekomstige,
meer waarderende of begrypende gehoor te skep nie: dit wat geskep en
aangebied word, moet nóú mooi wees, en dit moet nóú (of binne die afsienbare
toekoms) ook waardevol wees. En dít alles moet die kunstenaar regkry terwyl
daar nie noodwendig regte antwoorde op alle situasies en probleme is nie (Schön
1987:35, 42).
Opsommend kan daar na Beardsley (1970:9, 10) verwys word as na die
eienskappe van ŉ estetiese opvoedkundige ervaring gesoek word. Hy bespreek
vyf moontlike eienskappe waaroor so ŉ ervaring mag beskik (my kursivering):
1. Dit behels aandag aan ŉ gedeelte van ŉ fenomenologies objektiewe veld –
óf sintuiglik (soos die kleure van ŉ skildery) óf intensioneel (soos die
gebeure in ŉ roman), en aan die elemente en interne verwantskappe
daarvan.
2. Dit behels dat die fenomenologiese veld ervaar sal word as sou dit ŉ
gestratifiseerde ontwerp (in die klaskamer sou dit van die samestellende
elemente van onderrig moes wees) vertoon waarin die kompleks ŉ sekere
eenheid besit as gevolg van die verhouding tussen die dele waaruit dit
bestaan.
3. Dit behels ŉ bewustheid van sekere kwaliteite wat in menslike konteks
deur woorde soos "skoonheid", "elegansie", "grasie", "waardigheid",
"lighartigheid", "ironie" en "geestigheid" beskryf sou kon word.
4. Dit word gekenmerk deur ŉ redelik hoë mate van eenheid in vergelyking
met gewone, alledaagse ervarings. Eenheid het twee onderskeibare dele:
samehang en voltooidheid. Daar moet dus ŉ ongewone samehang en
voltooidheid
wees
in
die
verskillende
persepsies,
gevoelens,
gevolgtrekkings, herinnerings, begeertes, ens.
5. Dit is intrinsiek bevredigend, en bring dus óf deurlopende genot óf
bevrediging en vervulling daarmee saam.
Ek laat dit aan die leser oor om ŉ eie interpretasie van, en mening oor, die vyf
eienskappe te ontwikkel. Let egter daarop dat die eienskappe telkens in vorige en
verdere besprekings opduik.
In die vorige paragrawe is argumente aangevoer dat die pedagogie ŉ kunsvorm
kan wees en dat die onderwyser ŉ kunstenaar kan wees. Daar kan sekerlik ewe
oortuigende argumente aangevoer word hoekom die onderwyser nie ŉ
kunstenaar is of kan wees nie. Miskien kan laastens verwys word na Parks
(1992:57), wat van mening is dat die mees aanloklike aspek van die kunstenaar

76
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(3) – Desember 2008

as model (of dalk metafoor) vir onderrig is dat dit nie net vir onderwysers nie,
maar ook vir kinders ŉ rolmodel is om na te volg.
In die volgende paragrawe word ondersoek ingestel na die fenomeen van ŉ
kunstenaar in onderwysterme.

5. Die kunstenaar in onderwysterme
Dit is Flinders (1989:20) se mening dat onderwysers meer weet van aspekte van
lesbeplanning, toetskonstruksie en kurrikulumontwikkeling as wat hulle weet van
die onderskeidende kenmerke wat van ŉ onderwyser ŉ kunstenaar maak.
Sodanige onderskeidende kenmerke is baie moeilik om te verduidelik: Schön
(1987:13) meld dat dit tipies nie verbaal verduidelik kan word nie, want die
kunstenaarskap van onderwysers is ŉ verskynsel “that eludes conventional
strategies of explanation”. Dit is inderdaad net so moeilik – of onmoontlik – om
kuns in onderwysterme te beskryf as wat dit in die skilderkuns of beeldhoukuns
is, hoewel onderwysers dit as die primêre bestanddeel van hul professie beskou
(Flinders 1989:17).
Hoewel professionalisme ook loopbaanprogramme, die spesialiskennis binne ŉ
leerarea en die tipes leer wat maklik meetbaar is, insluit, gaan die onderwys oor
baie meer as dit (Flinders 1989:19). Dit gaan oor subtiele interpersoonlike
vaardighede, oordeelkundigheid, oordeelvermoë, omgee en die gevoel van
bevrediging nadat ŉ klas goed aangebied is. Hierdie kunstenaarsaspekte
verteenwoordig hoogs komplekse maniere waarop mense hulle uitdruk, en dit
mag volgens Flinders (1989:19) ŉ groter invloed op die effektiwiteit van ŉ
onderwyser hê as loopbaanprogramme of -kursusse.
Eisner (1983:9) redeneer dat die pedagogiese kunstenaar beskik oor die vermoë
om dinamiese patrone in die onderrigsituasie te identifiseer, om hul betekenis te
snap, en om op geniale wyse daarop te kan reageer. Dit behels die vermoë om
jouself in die handeling te verloor, maar steeds instinktief bewus te wees van wat
jy doen. Die onderwyser wat oor ŉ stel diskrete vaardighede beskik, is egter nie
noodwendig ŉ kunstenaar nie. Die pedagogiese kunstenaar lees die stil en
duistere boodskappe op studente se gesigte, hul liggaamshoudings en hul
optrede. Fyn aanvoeling begin ŉ rol speel wanneer die kunstenaar die betekenis
van ŉ spesifieke situasie snap (Eisner 1983:10). Die onderwys is te dinamies vir
die onderwyser om te verpoos om eers alle teoretiese of wetenskaplike
voorskrifte te oorweeg voordat op ŉ plan van aksie besluit word – die onderwyser
moet op sy voete dink, baie soos ŉ solokomediant voor ŉ gehoor. Eisner vergelyk
die kunstenaarskap van ŉ onderwyser ook treffend met dié van ŉ dirigent wat die
dialoog van die een kant van die klas na ŉ ander dirigeer.
Soos ŉ goeie dirigent vereis dat orkeslede sy of haar leiding onvoorwaardelik
aanvaar, vereis die pedagogiese kunstenaar toewyding en betrokkenheid van
leerders – nee, aanváár die kunstenaar dit instinktief as ŉ gegewe. Soos skepe op
ŉ radarskerm registreer leerders wie se aandag dwaal of die werk nie verstaan
nie, onmiddellik in die onderbewussyn van die kunstenaar en word hulle dadelik
opgeroep om aandag te skenk. In die simboliese klasorkes speel elke leerder wel
ŉ eie instrument en behou dus ŉ eie identiteit, maar dit gaan primêr oor die
lewende uitvoering wat net ŉ paar minute lank duur, maar wat lewens verander
op wyses en vlakke wat nooit volledig begryp sal word nie.
Die uitvoerings bou op vorige ervarings, vaardighede, kennis en houdings en het
dus ŉ sterk konstruktivistiese onderbou, maar dit beweeg ver verby die blote
produksie van aanduibare, meetbare uitkomste tot in die pedagogiese reale
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waarbinne mense selfvervulling beleef en hulself ontdek; waar hulle inderdaad
meewerk aan die skepping van hulself as mense.
Terwyl die klas en die onderwyser eensgesind meewerk aan so ŉ kunswerk,
gebeur iets opwindends: die kunswerk (les) neem ŉ identiteit van sy eie aan
(Hausman 1967:14). Die kunswerk suggereer sy eie vorm en betekenis, en rig
die insette van die deelnemers. Schön (1987:30) meen dat die musikante “voel”
waarheen die musiek gaan en hul spel daarby aanpas. Die kunswerk kan beskryf
word as die uitdrukking van ŉ idee, maar dit is terselfdertyd ook die instrument
waardeur die kunstenaars self gevorm word (Hausman 1967:14). Die kunstenaar
verander die kunswerk tydens die skeppingsproses, maar word toenemend deur
die kunswerk verander, verras en bevredig. Davis (2003:11) noem dit ŉ triomf
vir betekenis.

6. Die kontoere van kunstenaarskap
Waarlangs loop die kontoere van ware kunstenaarskap in die onderwysberoep?
Hausman (1967), Eisner (1983, 2002), Schön (1987), Flinders (1989) en andere
bespreek breedweg vyf kontoere: probleemoplossing, kommunikasie, houdings,
harmonie en waardering.
Hierby voeg Smart, Kelley en Conant (2003:72) die gebruik van tegnologie. Daar
is goeie rede om te glo dat die gebruik van tegnologie in die klaskamer
toenemend ŉ belangrike definiërende element van uitnemendheid en
kunstenaarskap in die klaskamer raak. Vir die doeleindes van hierdie essay sal
ses kontoere van kunstenaarskap gevolg word:
•
•
•
•
•
•

probleemoplossing
kommunikasie
houdings
harmonie
waardering
die gebruik van tegnologie.

6.1 Probleemoplossing
Jackson (1965) toon volgens Flinders (1989:17) aan dat onderwysers daagliks by
soveel as ŉ duisend interpersoonlike interaksies betrokke kan raak. Onderwysers
moet daagliks vrae
van leerders, kollegas en ouers beantwoord,
assesseringsbesluite regverdig en verdedig, raad gee, troos, afrig en berispe. Elke
interaksie is ŉ potensiële probleem, wat op sigself verdere, onvoorsiene probleme
kan skep. ŉ Tipiese klas kan byvoorbeeld vir ŉ onderwyser soos volg begin (alle
name hier onder is denkbeeldig):
Stella:

Môre, Meneer, voel Meneer goed vandag?

Onderwyser: Môre, dames en here. Sit maar.
Stella:

Lyk my Meneer voel nie goed vandag nie?

Onderwyser:

Nee, Stella, ek voel baie goed vandag. Kom ons begin met
die werk.

Willem:

Meneer, kan ons nie vandag buite klas hê nie?

Onderwyser: Nee, Willem, ek wil vandag die truprojektor gebruik.
Willem:

Ag, Meneer, dis so warm in die klas. Kan ons nie maar buite
onder die boom by die snoepie gaan sit nie? Ons sal ons
boeke saamvat en mooi luister.
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Nee, Willem, ek wil hê ons moet vandag na hierdie
Onderwyser: transparante kyk. As ons na die eerste een kyk, kan ons sien
dat die erdwurm ...
Werner:

Meneer, daar’s ŉ klop aan die deur.

Die onderwyser stap deur toe en maak dit oop. Leerders in die klas begin
gesels.
Jaco (by die
Meneer, kan ek gou vir Gerda sien?
deur):
Onderwyser: Hoekom?
Meneer, dis oor die rasieleiers – ons moet oor ons klere
praat.

Jaco:

Onderwyser: (Vriendelik) Nee.
Jaco:

(Verontwaardig) Hoekom nie, Meneer? As ek haar nie sien
nie, gaan ons klere nie vanmiddag reg wees nie.

Onderwyser:

Nee, jammer – ek het ŉ klas. (Glimlag vir Jaco en maak die
deur toe.)

Gerda:

Jis, Meneer was darem nou ongeskik met hom.

Onderwyser:

Ek wil aangaan met die werk. Jy kan pouse met hom praat.
As ons kyk na die erdwurm se ...

Hansie:

Meneer, ons hét hierdie werk al gedoen ...

Uit bostaande toneeltjie blyk die ingewikkelde karakter van die interpersoonlike
interaksies waarby onderwysers op ŉ deurlopende grondslag – elke periode –
betrokke moet wees. Of dié onderwyser die betrokke probleme op kunstige wyse
opgelos het, is ŉ kwessie van subjektiewe mening. As hy Jaco sou toelaat om met
Gerda te praat, sal hulle vir vyf minute lank buite die deur staan en gesels – en
die klas kan nie begin nie. Op die koop toe sal die res van die leerders weet dat
die onderwyser besoeke tydens klastyd toelaat, en dit in die toekoms uitbuit. Die
onderwyser is dus deurlopend in ŉ moeilike situasie, omdat besluite sommer by
die deur, pouse in die personeelkamer, of al lopende op die stoepe geneem moet
word.
Die komplekse aard van die uitdaging om probleme effektief op te los raak verder
duidelik as die idiosinkratiese aard van gebeure in en om die klaskamer (Eisner
2002:382) in ag geneem word: situasies of probleme verskil en is selde dieselfde,
selfs in dieselfde klaskamer. Wat sou die onderwyser hier bo byvoorbeeld gedoen
het as die skool se hoofmeisie vir Gerda wou sien? Haar toelaat? Dan sou die res
van die leerders hom van voortrekkery of inkonsekwentheid beskuldig. Haar
dieselfde as vir Jaco hanteer? Die hoofmeisie van ŉ skool met 1 200 leerders is ŉ
waardige, gerespekteerde individu met rye en rye balkies op haar skoolbaadjie –
sy sal waarskynlik nie ŉ leerder sonder goeie rede wil sien nie.
Binne hierdie konteks argumenteer Eisner (2002:382) dat die praktiese probleme
wat die onderwyser moet oplos, tergend is. Hulle vereis kompromieë en is
deurtrek met moontlike oplossings wat elkeen op sy beurt neig om ander
probleme te skep. Die onderwyser in beheer van die rasieleiers – en op die koop
toe dalk ook die skoolhoof – kan byvoorbeeld die volgende dag woedend wees
omdat Jaco nie toegelaat is om vir Gerda te sien nie, as gevolg waarvan die skool
se rasieleiers sleg afgesteek het by ander skole se rasieleiers tydens die
interskool-swemgala.
Die omstandighede in skole is dikwels kompleks, onstabiel, onseker en vol
teenstrydighede, en problematiese situasies waarop die onderwyser nie ŉ
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geredelike respons het nie, of waaroor onsekerheid bestaan, ontstaan dikwels
(Schön 1987:4, 6, 12). Schön noem dié vermoë van die onderwyser om op
intuïtiewe wyse op hierdie problematiese, unieke of onseker situasies te reageer,
weet-in-aksie, en meen dit sal die onderwyser in staat stel om nie net bekende
reëls, teorieë en tegnieke te gebruik om problematiese situasies op te los nie,
maar ook nuwe reëls op die plek uit te vind. Hy beskou hierdie in-aksie optrede
en besluite as sentraal tot die kunstenaarskap van professionele onderwysers
(1987:35). Die kundige, professionele onderwyser sal egter meesal, maar nie
altyd nie, en ook nie altyd ewe suksesvol nie, in staat wees om verwikkeldhede te
verstaan en te interpreteer en op deernisvolle wyse daarop te reageer.
6.2 Kommunikasie
Every art communicates because it expresses. It enables us to
share vividly and deeply in meanings to which we had been dumb,
or for which we had but the ear that permits what is said to pass
through in transit to overt action. For communication is not
announcing things, even if they are said with the emphasis of great
sonority. Communication is the art of creating participation, of
making common what had been isolated and singular; and part of
the miracle it achieves is that, in being communicated, the
conveyance of meaning gives body to the experience of the one
who utters as well as to that of those who listen (Dewey 1934:244,
volgens Parks 1992:53–4).
Uit hierdie treffende stelling kan gesien word dat die fasiliterende kunstenaar wat
optimaal kommunikeer, dit bewerkstellig dat leerders aan lesse deelneem en
betrokke is by die skep van sin en betekenis. Flinders (1989:17) gebruik die
voorbeeld van ŉ onderwyseres wat, wanneer ŉ leerder met ŉ probleem ŉ vraag
vra, dadelik haar onverdeelde aandag aan die leerder skenk. Wanneer sy met die
leerders praat, sal sy direk vir hulle kyk, na hulle toe leun of stap en oogkontak
behou. Sy sal soms haar wenkbroue lig, haar kop knik en haar wysvinger op haar
lippe plaas as ŉ teken dat sy ernstig konsentreer wanneer hulle iets sê of vra. Die
boodskap word hierdeur duidelik oorgesein dat die onderwyseres omgee wat die
leerders sê. Hierdie onuitgesproke boodskap is dikwels net so belangrik vir die
leerders as die substantiewe inhoude van die leerkrag se verbale kommunikasie,
en dit sal die onderwyser help om die probleem op te los.
Effektiewe kommunikasie met leerders behels ook die gebruik van ruimte of
sogenaamde proksemika (Flinders 1989:17). Proksemika is die studie van
persoonlike en kulturele ruimtelike behoeftes en die invloed daarvan op interaksie
en kommunikasie met andere (Adams en O’Brien 2003:288). ŉ Tipiese voorbeeld
is ŉ individu se gemaksone tydens sy of haar nabyheid tot ŉ ander spreker en
hoe dit die dialoog tussen hulle beïnvloed. Dit dien nie vir die onderwyser om te
ver of te naby aan leerders te wees wanneer daar met hulle gekommunikeer word
nie: as die leerkrag te ver is, kan kommunikasie nie optimaal plaasvind nie en
verloor die hy rapport met die leerders, wat weer dissiplinêre probleme kan
veroorsaak. As die opvoeder weer te naby aan die leerders staan, kan dit die
leerder ongemaklik of bedreig laat voel.
Vir Parks (1992:54) moet die opvoeder, om effektief te kommunikeer, leerders
van meer as net feite en inligting oor die vak voorsien. Sodanige inligting het wel
nut, maar dit is onvoldoende om die idees en denkrigtings binne die vak oor te
dra. Net tegniek en kennis kan op objektiewe wyse gekommunikeer word. Om
effektief oor dieperliggende aspekte van die vak te kommunikeer, moet die
onderwyser empatiese response in studente inspireer – soos wanneer die
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leerkrag sou wou hê dat hulle die belang van uitgesproke idees soos simbolisme,
allegorie, metafoor, styl, ironie en idealisme moet begryp.
Smart, Kelley en Conant (2003:72) identifiseer entoesiasme, humor, ŉ dinamiese
onderrigstyl en blyke dat die onderwyser die klas regtig geniet as eienskappe wat
die regte seine aan leerders stuur, en wat leerders graag in hulle onderwysers wil
sien. Op my uitnodiging aan my graad 10-dogter om die kunstenaars wat vir haar
klasse aanbied, uit te wys, het sy dadelik intuïtief verstaan wat ek bedoel en as
volg gereageer: “Meneer van Tonder, want hy trek jou met humor in sy klas in.
Meneer Badenhorst, want hy is oulik en sê goeters nes hulle is. Juffrou Boden,
want sy dwing respek af. En juffrou Willemse, want sy het ŉ passie vir wat sy
doen.” Dít is blykbaar van die boodskappe wat tieners wil kry en goed kan
interpreteer.
6.3 Houdings
Pretorius (2007:66) toon aan dat die houdings van leerders ŉ belangrike
bepalende invloed uitoefen op die vlakke van optimalisering van die onderrig en
leersituasie. Dit kan in hierdie opsig aanvaar word dat leerders met negatiewe
houdings moeilik onderrig word en leer en dat leerders met positiewe houdings
hoë vlakke van gewenste gedrag in die vorm van onder andere selfwerksaamheid
en betrokkenheid by die klaskamersituasie sal vertoon. Pretorius (2007:69) toon
verder aan dat houdings uit drie komponente bestaan: ŉ kognitiewe komponent,
ŉ affektiewe komponent en ŉ gedragskomponent. Hierdie drie komponente
beïnvloed mekaar op interaktiewe wyse deurdat leerders voortdurend kognitiewe
en affektiewe evaluasies van ŉ persoon of situasie uitvoer voordat op toepaslike
gedrag besluit word. Pretorius (2007:69) stel die interaksie tussen die drie
komponente van ŉ houding as volg in Figuur 1 voor:

Figuur 1 Die interaksie tussen die drie komponente van ŉ
houding (Pretorius 2007:69)
Met kognitiewe en affektiewe komponente as basisse bereken leerders
voortdurend die relatiewe risiko en persoonlike voordele verbonde aan
selfwerksaamheid en/of betrokkenheid voordat opgetree word. Sou ŉ
onderwyseres byvoorbeeld van leerders verwag om moeilike vrae oor ŉ
wiskundeprobleem te beantwoord, mag die leerders in die klas instinktief onder
andere aandag skenk aan vrae soos:
•
•
•
•
•

Verstaan ek die werk?
Kan ek die spesifieke vraag met vrymoedigheid voor die hele klas
beantwoord?
Hou ek van die onderwyseres en/of haar onderrigstyl?
Lyk sy kwaai vandag?
Sal sy my beskerm as ek verkeerd antwoord en die klas vir my lag?

Kognitiewe en affektiewe evaluasies word dus gedoen voordat op toepaslike
gedrag besluit word. Die pedagogiese kunstenaar sou hoop dat dit betrokkenheid
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by die onderrigsituasie sal wees. Vir die suksesvolle fasiliterende kunstenaar is
die beloning positiewe leerders wat optimaal betrokke is by die bestudering van
die vak en die skep van leerervarings waartydens leer kan plaasvind. ŉ
Onderwyser wat dikwels sarkastiese of neerhalende opmerkings oor leerders se
antwoorde maak, mag veroorsaak dat leerders nie betrokke wil raak by die
klassituasie nie en moontlik ŉ negatiewe houding teenoor die onderwyser, die vak
of beide ontwikkel. Sodanige onderwyser, haas ek my egter om te stel, is nie
noodwendig ŉ swak opvoeder nie, want sy of haar leerders kan steeds uitstekend
presteer in eindeksamens. En kry leerders nie na skool soms ook te doen met
sarkastiese werkgewers nie?
Pretorius (2007:91, 102) dui ŉ veelheid van faktore aan wat ŉ invloed kan
uitoefen op die interaksie tussen die drie komponente van houdings, waaronder
die persoonlikheidstipe van die onderwyser en leerders, leerders se selfbegrip en
selfbeeld, hul persoonlike geskiedenis, ouderdom, tradisies, geslag, ras,
bekwaamheid van die onderwyser, leierskapstyl, openheid van die onderwyser en
samestelling van groepe tydens groepwerk. Die bykans oorweldigende veelheid
van faktore wat inspeel op die kognitiewe en affektiewe evaluasies van leerders
bemoeilik die taak van die onderwyser wat alle onderriggebeure wil kombineer tot
pedagogiese plasma wat bevorderlik is vir optimale selfwerksaamheid en
betrokkenheid. Die pedagogiese kunstenaar behoort intuïtief bewus te wees van
die potensiële invloed van ŉ veelheid van faktore wat negatiewe houdings
veroorsaak, en behoort in staat te wees om stappe te doen om positiewe
houdings by leerders te verseker.
Die pedagogiese kunstenaar beskik oor die vermoë om die subtiliteite van
leerlinggedrag suksesvol te “lees” – om ŉ verandering in die bui of toon van ŉ
klas raak te sien en dit tydens die aanbieding van die les te verreken (Flinders
1989:17). Dit behels verder die vermoë om te weet hoe die leerders oor jou voel
en die vermoë om hulle houdings, motiewe en oortuigings “op te tel”. Dit lê aan
die hart van die professionele kunstenaar se professionele kundigheid. Volgens
hom behels dit verder die fynbesnaarde vermoë om ingewikkelde en
gedetailleerde onderskeid te kan tref tussen ŉ skalkse knipoog en oë wat op ŉ
spesifieke manier geknip word, en om tussen ŉ sug van verligting en ŉ sug uit
frustrasie te kan onderskei.
Strategieë wat onderwysers in hierdie verband gebruik om positiewe houdings by
leerders te bewerkstellig sluit die volgende in (Flinders 1989:18):
•
•
•
•
•

humor of selfonthulling om solidariteit tussen leerders en die onderwyser
te verseker
om studente toe te laat om aktiwiteite te kies
om skool- of klaskamerreëls soms in belang van leerders te buig
om geleenthede vir individuele erkenning te skep
om tyd in te ruim vir interaksie met individuele studente.

6.4 Harmonie
Vir Lindamood (2003:162) harmonieer elemente van ŉ kunswerk wanneer hulle
op sodanige wyse gekombineer word dat dit vir die waarnemer lyk of klink asof
hulle goed kombineer en ŉ strelende effek op die oog of oor het. Daar is
harmonieuse ontwikkeling van die kunswerk (Schön 1987:30). In die
klaskameropset sou al die elemente van die klas (onder andere die onderrig deur
die onderwyser, die strategieë en humor wat hy of sy gebruik, die kurrikulum,
insette deur die leerders, die onderrigmedia wat gebruik word, en die
assesseringsinstrumente wat gebruik word) op sodanige wyse deur die
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pedagogiese kunstenaar gekombineer word dat dit ŉ aangename, strelende en/of
stimulerende effek op die leerders het.
ŉ Belangrike gevolg van so ŉ harmonieuse klasaanbieding is dat leerders se
aandag getrek en behou word – vir Dewey (1934:5) die sleutel tot die begrip van
die estetiese. Die opvoedkundige kunstenaar wat leerders op sodanige wyse
betrek, verseker dat hulle betrokke raak by die klas sonder dat dit nodig is om
hulle ekstern te motiveer.
Davis (2003:11) praat in hierdie opsig van die gladde integrasie van al die
komponente, en dat die ontwrigting van enige deel sou afbreuk doen aan die
geheel of dit selfs betekenisloos sou laat. Die geheel is egter ook méér as die som
van individuele betekenisse, sodat kunstige klasse uitdagende betekenisse aan
leerders en onderwysers bied. Sodanige kunstige klasse sal “reg” of “klaar” lyk.
Basden (2004) identifiseer in ŉ ontleding van Dooyeweerd se onderwysaspekte
die volgende elemente van harmonie binne die estetiese aspek:
•
•
•
•
•
•
•

samehang (in teenstelling met fragmentasie en onafhanklikheid)
kontras, verrassing: vir ware harmonie wat nie bloot eenvormigheid is nie,
moet daar ŉ mate van “disharmonie” of genuanseerde teenstrydigheid
wees
humor: die meeste humor is op genuanseerde verrassing gebaseer
genieting
ontspanning, pret en rus
interessant of boeiend teenoor vervelig
nuanse: die mens se vermoë om nuanse te herken blyk noodsaaklik te
wees vir sy vermoë om te harmonieer.

Die pedagogiese kunstenaar sou dus wou sorg dat daar harmonie in die
klaskamer is, maar nie verveling nie; dat daar genoeg tyd is om te ontspan, pret
te hê en te rus, maar dat daar nie leeggelê word nie. Verder sou werk so
aangebied kon word dat die leerders daardeur geboei word, wat meesal sal
beteken dat hulle die klasse sal geniet. Soos baie kunstenaars weet, is ŉ
meesterstuk nie elke keer moontlik nie. Selfs die mees beroemde kunstenaars het
werk van wisselende gehalte gelewer. Die besondere dilemma waarin die
pedagogiese kunstenaar verkeer, raak duidelik wanneer in ag geneem word dat
daar daagliks tussen ses en agt klasse aangebied moet word. Maar volgens Eisner
(1983:12) is slegs ŉ paar esteties bevredigende klasse per week genoeg vir die
kunstenaar om aan die gang te bly.
6.5 Waardering
Waardering is vir Flinders (1989:19) die uiteindelike kuns van onderrig. Anders as
kommunikasie, houdings en harmonie is dit nie iets wat die onderwyser doen nie;
dit is eerder die produk van sy kunstenaarskap en kan dus nie altyd direk
waargeneem of gemeet word nie. Dit behels grootliks die bevrediging wat
onderwysers ervaar wanneer hul ŉ uitstaande klas aangebied het – om terug te
staan en te wéét dat al die voorbereiding vir die klas die moeite werd was. Schön
(1987:13) noem dit dan ook “ŉ tipe weet”. Vakmanne en kunstenaars is begaan
oor hulle werk, kry bevrediging uit die reis sowel as die bestemming, is trots op
hul werk, en is van die eerstes om die kwaliteit daarvan te herken en te waardeer
(Eisner 1983:13).
Groot kunstenaars het dikwels die grense van hulle vakgebied verskuif omdat
hulle aangedryf is deur die innerlike oortuiging dat hulle persoonlike interpretasie
van die werklikheid uniek is en wêreldkundig gemaak moet word. Parks
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(1992:54) meld dat die mees diepgaande kunswerke dié was wat ons manier van
waarneem, dink en voel verbreed het. Rembrandt het byvoorbeeld in die
beroemde Nagwag vir die eerste keer beweging, lig, skaduwees en lyne op
meesterlike wyse gekombineer om ŉ treffende oomblik vir die ewigheid vas te
vang.
Daar is heel waarskynlik ŉ mate van egoïsme onderliggend aan die oortuiging van
die kunstenaar dat hy of sy iets te sê het wat die moeite werd is om te hoor –
maar sonder hierdie oortuiging is grootse kunswerke nie moontlik nie, en word
min mense geïnspireer om dieselfde te wil doen.
6.6 Die gebruik van tegnologie
Met die koms van rekenaars, selfone, die internet en e-leer het die
opvoedkundige landskap grootliks verander. Dit is nou vir studente aan sekere
universiteite moontlik om ŉ klas by te woon wat opgeneem word deur kameras
en mikrofone gekoppel aan ŉ rekenaar met lesingsvaslegging-sagteware, dan
huis toe te gaan, die lesing dadelik van hulle persoonlike rekenaar op ’n iPod af te
laai en dit vir voorbereiding of hersiening beskikbaar te hê. Aanlyn-modules kan
enige plek in die wêreld geneem en voltooi word sonder enige persoonlike kontak
met ŉ dosent. Powerpoint-skyfiereekse en klankopnames van klasse kan vanaf
webblaaie afgelaai word en versprei word.
Selfone, daardie algemene stukkie elektronika wat in die meeste skole verbied
word, kan onder andere internet-soektogte uitvoer, video- of klankopnames van
klasse doen, as sakrekenaars gebruik word, of woordverwerking doen. Daar is ŉ
tendens onder jongmense om eerder selfoonvaardig as rekenaarvaardig te wees.
Gevegte tussen leerders op die skoolterrein word gereeld opgeneem en
veroorsaak opslae in die pers. Die internetgebaseerde kommunikasienetwerk MXit
stel leerders in staat om vir ure lank (selfs in klastyd in die klaskamer!) teen lae
koste in kletskamers te kommunikeer in ŉ wêreld wat aan die meeste
onderwysers en ouers onbekend is.
Dit raak toenemend moeilik vir onderwysers om by te hou by al die verwikkelinge
en om daarmee te kompeteer. Tegnologie bied egter ook opwindende
moontlikhede vir die innoverende onderwyser. Video-opnames van klasse kan
byvoorbeeld met Windows Media Maker – deel van die Windows XP-bedryfstelsel
– en gratis programme van die internet geredigeer en in die 3gp-formaat na
leerders se selfone ge-“bluetooth” word. Leerders wat afwesig was weens siekte,
is een van onderwysers se groot kopsere – ŉ volledige klas kan tog nie vir alle
siekes gedupliseer word nie? Maar om ŉ video-opname van ŉ klas van die
onderwyser se rekenaar of selfoon na die leerder se selfoon te “bluetooth” – is dit
nie wat groot bevrediging sou verskaf aan ŉ pedagogiese kunstenaar wat aan die
voorpunt van vernuwing in sy vakgebied is nie? Indien die onderwyser ŉ rekenaar
in die klas het, kan sy stem deur die luidsprekers van die rekenaar versterk word
– ŉ praktyk wat die potensiaal het om veral diegene met sagte stemme se taak
aansienlik te vergemaklik. Op die koop toe is tegnologie nie, soos in die verlede,
baie duur nie – die onderwyser hoef net na ŉ beter selfoon op te gradeer, of ŉ
bestaande selfoon beter te leer ken en te benut.
Vir pedagogiese kunstenaars lê die uitdaging op twee vlakke: om in so ŉ mate
waarde tot klasse by te voeg dat leerders hul klasse wil bywoon, en om
elektroniese hulpmiddels netjies met bestaande praktyk te integreer om steeds ŉ
harmonieuse geheel te vorm. Die pedagogiese kunstenaar wat negatief ingestel is
teenoor die integrasie van elektronika met die onderriggebeure kan vergelyk
word met ŉ beeldhouer wat weier om kraggereedskap te gebruik om ŉ
beeldhouwerk uit graniet te skep. Die beginsel is dat dit miskien romanties of
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moontlik is om sonder kraggereedskap of elektronika klaar te kom, maar dit sou
nie sinvol wees nie.

7. Wetenskaplike navorsing: die vlieg in die verf?
Uit die komplekse aard van kunstenaarskap in pedagogiese terme wat in die
vorige paragrawe geskets is, raak dit toenemend duidelik hoekom dit so moeilik is
om sodanige kunstenaarskap wetenskaplik te kwantifiseer. Hoe word die
toepaslike gebruik van byvoorbeeld ŉ sug, humor of stilte as motivering of
aansporing inderdaad gekwantifiseer? Dit is waarskynlik net so moeilik om
kunstenaarskap in onderwysterme wetenskaplik te ondersoek of te beskryf as wat
dit is om dit met die skilderkuns of beeldhoukuns te doen.
Tog het dit nie pedagogiese wetenskaplikes afgeskrik om juis dit te probeer doen
nie. Eisner (1983:6; 2002:376) is van mening dat dit Edward L. Thorndike was
wat aan die voorpunt was van ŉ beweging om ŉ wetenskaplike grondslag vir
onderrig en die leerproses te ontwikkel toe hy in 1910, in die hoofartikel van die
eerste Journal of Educational Psychology, die volgende geskryf het:
A complete science of psychology would tell every fact about
everyone’s intellect and character and behaviour, would tell the
cause of every change in human nature, would tell the result which
every educational force – every act of every person that changed
any other or the agent himself – would have. It would aid us to use
human beings for the world’s welfare with the same surety of the
result that we now have when we use falling bodies or chemical
elements. In proportion we get such a science we shall become
masters of heat and light. Progress toward such a science is being
made.
Dit was ŉ edele ideaal gegrond op die vaste oortuiging dat wetenskaplike
navorsing sou help om die toekoms van die onderwys te bepaal (Eisner 1983:6).
Die rye en rye rakke vol boeke en vaktydskrifte wat verslag doen van ondersoeke
na onderwysteorie, -praktyk en -beleid getuig van die oorheersende invloed wat
die wetenskap op die onderwys van die afgelope eeu gehad het. Daar is egter
sedert die onlangse verlede ŉ groeiende persepsie dat navorsers, wat
veronderstel is om skole of fakulteite van opvoedkunde van bruikbare kennis te
voorsien, al hoe minder te sê het wat praktiserende onderwysers nuttig vind
(Schön 1987:10).
Eisner (1983:8) staan hoogs krities teenoor die toepaslikheid van die honderde
studietjies wat klein, hoogs spesifieke fragmente van onderrig ondersoek het en
wat die bladsye van vaktydskrifte “soos paddavissies” gevul het. Volgens hom het
dit veroorsaak dat dit wat opvoedkundig van belang is, maar moeilik is om waar
te neem of te meet, vervang is deur dit wat relatief maklik is om waar te neem of
te meet, maar van geen belang is nie. In 1984 het hy byvoorbeeld in twee
studies by skole en universiteite bevind dat hoewel baie skoolbestuurders en
universiteitspersoneel sê dat hulle navorsing tydens beplanning en onderrig
gebruik, hulle nie presies kon aandui hóé nie (Parks 1992:53).
Hierdie situasie noop Eisner (1983:6) om op te merk dat die kuns en vakmanskap
van onderwys dikwels as verouderde konsepte met marginale invloed op die
bestudering en praktyk van onderrig gesien word. Die taak van wetenskaplike
ondersoek was om seker te maak dat onderwysers die enkele beste metodes sou
volg: dié metodes wat deur wetenskaplikes voorgeskryf word. Min ruimte is vir
persoonlik vernuf en vindingrykheid gelaat en die onderwyser se rol is in die
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proses afgewater. Onderwysstudente moet eers leer om ŉ les in te lei, hoe om
vrae aan studente te stel, dan om ŉ beginsel te demonstreer en dan om ŉ les af
te sluit. Nadat dosyne of selfs honderde van hierdie en ander vaardighede
aangeleer is, sou die student dan ŉ goeie onderwyser wees (Eisner 1983:7). In
die John Dewey-lesing van 2002 voor die Dewey Society gebruik Eisner sterk taal
in hierdie verband: “As experienced teachers well know, the surest road to hell in
a classroom is to stick to the lesson plan no matter what.”
Dewey (1934:84) beskou wetenskaplike voorskrifte se rol as soortgelyk aan dié
van rigtingwysers in stede: hulle wys die weg na ervarings aan, maar hulle is nie
self die ervarings nie. Hy staan inderdaad krities teenoor die invloed van die
wetenskap op die opvoedkunde:
Modern preoccupation with science and with industry based on
science has been disastrous; our education has followed the model
that they have set. It has been concerned with intellectual analysis
and formularized information ... It is disastrous because it has fixed
attention upon competition for control and possession of a fixed
environment rather than upon what art can do to create an
environment ... It is disastrous because civilization built upon these
principles cannot supply the demand of the soul for joy, or
freshness of experience; only attention through art to the vivid but
transient values of things can effect such refreshment. (Granger
2006:45, 46)
Streb (1984:163) deel die oortuiging dat ŉ mens nie ŉ kunstenaar kan word deur
slegs ŉ klomp tegnieke baas te raak nie: dit is wel toepaslik, en in sommige
gevalle noodsaaklik, om ŉ skilder te leer om ŉ kwas vas te hou of om ŉ fotograaf
te leer hoe om die diepte van ŉ veld te bereken, maar al sulke tegniese onderrig
sal nog nie die student in staat stel om kunswerke te lewer nie.
Onderwysstudente wat ŉ les kan inlei, vrae kan vra, demonstrasies kan doen en
ŉ les behoorlik kan afsluit, kan insgelyks nie ook nie noodwendig as pedagogiese
kunstenaars beskou word nie. Die pedagogiese kunstenaar beskou tegnieke egter
slegs as ŉ middel tot ŉ doel (Parks 1992:50). Bykomend hierby kan sy of haar
stem gemoduleer en gebare en gesigsuitdrukkings met die keuse, organisasie en
aanbieding van idees gekombineer word (Hausman 1967:14). Volgens hom is
daar ŉ oneindige aantal persoonlike style en tegnieke wat die “kuns van onderrig”
karakteriseer.
Dit is nie die doel van hierdie essay om ŉ aanval te loods op die wetenskaplike
metodes in die onderwys nie. Oor die afgelope dekades is belangrike,
rigtinggewende wetenskaplike bydraes tot die onderwys gemaak. Dewey
(1934:6) waarsku dan ook tydig teen aanvalle op ŉ opponerende beweging of
filosofie, omdat die beginsels en metodes van ŉ eie filosofie op negatiewe wyse
mag ontwikkel en sodoende inderdaad deur ŉ opponerende filosofie beheer mag
word. Wat egter wel pertinent gestel wil word, is dat die wetenskap in wese nie ŉ
omvattende basis vir kunstige onderrig kan voorsien nie, en nie volledig daarin
kan slaag om die volle aard, opleiding en praktyk van die pedagogiese kunstenaar
te beskryf of te verreken nie.

8. Die pad vorentoe
Middelpuntvlietende kragte het in die onlangse verlede baie van die
vooropgestelde idees van administrateurs, navorsers, onderwysleiers en
onderwysers aangaande dit wat goeie onderwysersopleiding en onderrig sou
behels, onder toenemende druk geplaas. Soos reeds gestel, blyk
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onderrigbenaderings en -praktyke wat vir dekades goeie resultate of uitslae
gelewer het, nie meer in staat te wees om die nuwe uitdagings van ŉ moderne
tydsgewrig alleen die hoof te bied nie. ŉ Nuwe geslag leerders stel geleidelik
groter en nuwe eise aan die vermoë van onderwysers om hulle vir ŉ hoogs
veranderde en veranderende wêreld ná skool voor te berei.
Die moderne geslag is duidelik nie meer bereid om gestandaardiseerde lesse wat
op resepmatige wyse aangebied word, as die norm te aanvaar nie. Soos
besoekers aan ŉ kunsuitstalling onderwerp hulle elke les aan ŉ subjektiewe
evaluasie en verloor toenemend belangstelling in ŉ les wat nie bevredigend,
kunstig aangebied word nie.
Hoe die pad vorentoe lyk, en watter aanpassings nodig is, is ŉ kwessie van
persoonlike mening. Ek wil argumenteer dat drie areas aandag verdien: sinvolle
onderrig, onderwyseropleiding en die omstandighede waaronder onderwysers
werk.
8.1 Sinvolle onderrig
Die vraag kan gevra word of lesaanbiedings en vakinhoude sowel hedendaagse
werklikhede as leerders se “demand of the soul for joy” (sien afdeling 7) sinvol
aanspreek en weerspieël. Schön (1987:32) het vroegtydig gewaarsku dat die
professionele status van onderwysers in die samelewing afhang van die
spesialiskennis wat hulle besit. Is die gespesialiseerde kennis van onderwysers en
ander rolspelers in die onderwys vandag nog so relevant soos dié van
hartchirurge wat die jongste tegnieke gebruik om hartomleidings te doen? Word
opvoedkundiges se status nie toenemend ondergrawe omdat die kennis wat
daagliks aan jong leerders aangebied word, dalk nie meer die werklikhede van ŉ
lewe na skool doeltreffend reflekteer nie, en nie meer nuttig is vir die leerders
nie?
Wát relevante, nuttige kennis en vaardighede is, weet ek nie volledig nie – dit
behoort op skool-, provinsiale en nasionale vlak bespreek en bepaal te word. Dit
sou egter ŉ goeie begin wees om te kyk na ŉ voorbeeld uit die Kanariese Eilande,
op een van die eilande bekend as La Gomera. Weens die geografiese kenmerke
van die eiland – berge met diep valleie – het die inwoners oor geslagte heen ŉ
unieke “fluittaal” bekend as El Silbo ontwikkel. Hulle kommunikeer deur middel
van fluite op verskillende toonhoogtes en gebruik dit om oor groot afstande met
mekaar te kommunikeer. In ŉ insetsel op die Mythbusters-program op DStv op
16 November 2008 vertel twee bejaarde inwoners van die voordele van El Silbo:
It’s always been useful, all our lives, because it was used for the
needs of the people, to call a doctor, or a priest.
It will never die out, it will live on because it’s a very old tradition.
The island is magical. For that reason Silbo is magical.
En dan die woorde met ŉ boodskap vir opvoedkundiges wat die behoeftes van die
samelewings wat hulle bedien, effektief wil aanspreek:
The fact that schools teach children how to whistle, is a guarantee
for its future.
Die voorbeeld hier bo bied ryk insigte aangaande die dinamika van sinvolle
onderrig. Ek kan my voorstel hoe ŉ “Silbo-les” sal klink. Is daar handboeke
beskikbaar of nodig? Leerders sal sekerlik by basiese fluite op verskillende
toonhoogtes begin en deur oefening geleidelik meer bedrewe raak. Uiteindelik sal
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die kuns van fluit-kommunikasie bemeester word. Leerders vorder dus tot in die
sfeer van estetika waar hulle mooi of reg fluit. Daarna is hulle toegerus om tussen
die huise of berge te kommunikeer. Leerders kan sekerlik duidelike konneksies
maak tussen dit wat in die klaskamer en in die wêreld daarbuite gebeur. ŉ
Alledaagse kommunikasie-ervaring raak die katalisator vir ŉ kunswerk en
leerders raak kunstenaars.
Wanneer sou die onderrig in die “magic” van Silbo suksesvol wees? Duidelik nie
wanneer die leerder 50 persent of meer behaal nie, maar wanneer die kuns van
fluit aangeleer is, en ander eilandbewoners verstaan wat gefluit word. Ek het as
jong seun geleer om met my pinkies in my mond te fluit. Dit het maande van
oefening geneem. Daarom weet ek – en sekerlik almal wat so kan fluit – hoe
lekker dit is om met ŉ skerp fluit te kommunikeer. Kan ons met alle eerlikheid sê
dat ons onderwysstelsel, waar kinders geleer word om punte byna meganies na
te jaag, kinders se ingebore behoefte aan sodanige bevredigende ervarings
aanspreek?
In die reeds genoemde John Dewey-lesing van 2002 voor die Dewey Society stel
Eisner die uitdagings in hierdie verband duidelik:
The promotion of such thinking requires not only a shift in
perspective regarding our educational aims, it represents a shift in
the kind of tasks we invite students to undertake, the kind of
thinking we ask them to do, and the kind of criteria we apply to
appraise both their work and ours. Artistry, in other words, can be
fostered by how we design the environment we inhabit. The lessons
the arts teach are not only for our students, they are for us as well.
8.2 Onderwyseropleiding
Indien onderwysers nie oor die vermoë beskik om relevante, toepaslike opleiding
soos in die voorbeeld hier bo te voorsien nie, mag die instansies wat hulle oplei,
verantwoordelik gehou word. Schön (1987:8) het dan ook voorspel dat indien
professionele mense soos onderwysers oneffektief is, die skole wat hulle opgelei
het, blameer sal word vir hul mislukking om doeltreffende opleiding aan te bied.
In die huidige klimaat word Suid-Afrikaanse skole en fakulteite vir opvoedkunde
dan ook dikwels geblameer en verantwoordelik gehou vir onderwysers se
mislukkings: In Rapport van 16 November 2008 se hoofartikel staan byvoorbeeld
die volgende:
In die dokument (die sg. "Padkaartdokument" oor die moontlike
afskaffing van Uitkomsgebaseerde Onderwys) word bevestig dat
die meeste van die onderwyserskorps nie toegerus is vir hul werk
nie [...] Nie net is die opleiding en heropleiding van onderwysers ŉ
prioriteit nie. Hulle moet ook toegerus word om die probleme met
dissipline, wat ŉ krisisvlak bereik het, te hanteer.
Skole en fakulteite van opvoedkunde kan uiteraard nie al die blaam kry vir die
gebrekkige opleiding van onderwysers nie – die provinsiale en nasionale
onderwysdepartemente moet medeverantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Wat
egter wel aan universiteite gebeur, is dat onderwysstudente op voorgraadse vlak
aan teorieë, filosofiese begrondinge en onderrigtegnieke blootgestel word, en dat
hulle dan vir die grootste deel van hul loopbane voltyds in klaskamers moet
funksioneer met weinig meer ondersteuning of opleiding as ŉ paar vlugtige
ekskursies vir indiensopleiding wat aangebied word deur universiteitsprofessore
wat self ŉ dekade of twee laas onderrig op skoolvlak aangebied het (Eisner
1983:12).
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Schön (1987:14, 17) is van mening dat onderwyseropleiding op sy kop gekeer
moet word. Hy wil hê dat onderwysstudente eerder afgerig as geleer moet word:
“The student cannot be taught what he needs to know, but he can be coached”;
en hy haal vir Dewey aan om die konteks van sy standpunt aan te dui:
He has to see on his own behalf and in his own way the relations
between means and methods employed and results achieved.
Nobody else can see for him, and he can’t see just by being "told",
although the right kind of telling may guide his seeing and thus
help him to see what he needs to see.
Soos wat in die eerste paragrawe van afdeling 2 gemeld is, plaas bogenoemde
tipe opleiding die student in die klassieke paradoksale situasie dat hy of sy vir iets
moet soek, en iets moet “sien”, wat nie noodwendig by eerste kennismaking
herken sal word nie. Dit is egter noodsaaklik dat die student soos ŉ professionele
onderwyser moet leer dink wanneer leeraktiwiteite beplan word (Schön 1987:82,
83).
Dit is asof die dosent vir die onderwysstudent wil sê:
I can tell you that there is something you need to know, and with
my help you may be able to learn it. But I cannot tell you what it is
in a way you can now understand. I can only arrange for you to
have the right sort of experiences for yourself. You must be willing,
therefore, to have these experiences. Then you will be able to
make an informed choice about whether you wish to continue. If
you are unwilling to step into this new experience without knowing
ahead of time what it will be like, I cannot help you. You must trust
me. (Schön 1987:93)
Schön (1987:38,39,93) se verhelderende uiteensetting van die relatiewe belang
van twee potensieel uitsluitende areas of dimensies van onderwyseropleiding
verskaf ŉ duidelike visie vir gebalanseerde praktyk: daar is die area van onderrig
aangaande feite, reëls en prosedures wat met groot gemak op algemene,
instrumentele probleme toegepas kan word, en daar is die area van sy refleksiein-aksie, waarvolgens onderwysers sin moet maak van, en reageer sowel as
reflekteer op, onsekere, unieke of konflikterende situasies in die praktyk. In
hierdie area is die aanname dat professionele kennis nie toepasbaar is in elke
situasie nie, en dat daar nie ŉ regte antwoord vir elke probleem is nie. Tydens
refleksie-in-aksie praat hy van agtergrondleer, wat dikwels onbewustelik
plaasvind.
Ek wil aanvoer dat daar tydens onderwyseropleiding te veel gefokus word op die
eerste area, en wel ten koste van die tweede area, wat veroorsaak dat die
tweede area onderbeklemtoon en selfs dikwels geringgeskat word. Die studente
verkeer te min met die Meno-paradoks (kyk paragraaf 2). Ek sou dit die verlore
seun van onderwyseropleiding wou noem. Schön (1987:39) wil eerder hê dat
daar by die een area begin en na die volgende een beweeg moet word.
Granger (2006:63) vra op elegante wyse dat die intellektuele en estetiese
aspekte van opleiding ewe veel aandag moet kry:
Modes of education that attend to and seek to enhance both our
intellectual and aesthetic responsiveness to the everyday are those
most capable of nourishing the human eros, the drive to live a life
of ever-expanding meaning and value. They acknowledge the fact
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that the human need to learn, create, and grow has many and
varied dimensions.
Indien die intuïtiewe of kunssinnige elemente van kunstenaarskap nie genoeg
aandag kry tydens opleiding nie, sal die opvoedkundige kunstenaar ontneem
word van die vermoë, vrymoedigheid en selfvertroue om intuïtief klas te gee en ŉ
persoonlike interpretasie en stempel op die onderriggebeure af te druk.
Resepmatige klasse mag miskien inpas in die magdom netjiese kategorieë wat
die produkte is van wetenskaplike navorsing, maar hulle is nie noodwendig
kunswerke wat kinders se verbeelding aangryp en hulle inspireer nie.
Volgens Eisner (2002:384) is die agenda vir verandering ŉ formidabele een: om
onderwysers se opleiding te verander sal beteken dat beide personeel wat by
skole werk én dié wat by universiteite werk, moet besef dat die hart van
onderwysopleiding nie primêr by universiteite lê nie, maar wel by skole, die
werksplek van onderwysers. By skole kan studente beter “sien” wat hulle behoort
te sien.
In hierdie opsig is daar ŉ bemoedigende tendens by ŉ toenemende aantal SuidAfrikaanse universiteite om studente vir periodes van ŉ kwartaal of langer vir
indiensopleiding by skole te plaas. Daar is gelukkig die tradisie van
proefonderwys vir ŉ week of twee wat oor baie jare by heelwat universiteite deel
was van onderwyseropleiding, en dit word nou algaande uitgebrei. Dit stel die
studente toenemend in staat om op teorie en praktyk te reflekteer en
noodsaaklike insigte en vaardighede rondom hul rolle as fasiliterende kunstenaars
te verkry. Dit stel ook dosente voor die tydige uitdaging om toepaslike teorie, wat
studente by skole kan toepas en waaroor sinvol gereflekteer kan word, in
onderwysmodules in te sluit.
Om sodanige belyning van teorie en praktyk te bewerkstellig, en om werklik
onder die indruk te kom van die uitdagings wat aan moderne onderwysers gestel
word, kan dosente aan universiteite gereeld klaskameronderrig by skole aanbied.
Sonder sodanige praktiese blootstelling aan gebeure op grondvlak bestaan die
gevaar dat hulle professioneel geïsoleerd sal raak en ontoepaslike opleiding – wat
nie die werklikhede van die onderwysberoep volledig aanspreek nie - sal aanbied.
Sodanige situasie mag nie net dosente se selfvertroue as skeppende pedagogiese
kunstenaars ondermyn nie, maar mag ook tot gevolg hê dat hul toenemend die
respek van hul studente verloor.
Eisner (2002:384) noem die veranderinge wat sal moet plaasvind, ŉ revolusie;
onderwysers, administrateurs en dosente sal dus revolusionêr moet dink, beplan
en optree om te voorkom dat die revolusie wat reeds aan die gang is, hand uit
ruk en grootskaalse ontwrigting veroorsaak.
8.3 Die omstandighede waaronder die onderwyser werk
Wat nodig is, is onderwysers wat die geleentheid gebied word om soos die
toegewyde vakmanne en -vroue wat hulle is, te werk aan die beplanning en
aanbieding van naatlose klasse. Schön (1987:41) verklaar immers dat ontwerp
(en dus beplanning) ŉ fundamentele deel van kunstenaarskap is. Daarvoor het
onderwysers egter genoeg tyd nodig.
Ek het baie onderwysers al hoor sê dat die klasgee self aan hulle groot vreugde
verskaf, maar dat dit al die ander bykomende aktiwiteite is wat die onderwys
onaangenaam maak, en wat hul tyd in beslag neem. Onderwysers kan ten minste
gedeeltelik, en toenemend, vrygemaak word van die eise wat buitemuurse
verpligtinge, fondsinsamelings en vergaderings aan hulle stel. Om maar net een
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voorbeeld te noem: twintig jaar gelede het die rugby- en netbalseisoen in die
eerste kwartaal van ŉ nuwe jaar begin, en meesal aan die einde van die tweede
kwartaal geëindig. Spanne het twee keer per week geoefen. Nou strek die seisoen
op ŉ paar weke na byna regdeur die jaar, en spanne oefen byna elke dag vir
twee of meer ure.
As die ouergemeenskap van ŉ skool verwag dat onderwysers ŉ eerste rugbyspan
moet afrig, ŉ konsert moet inoefen of fondsinsamelings moet reël, sal hulle dalk
ook tevrede moet wees met onderrig van mindere gehalte en dissiplinêre
probleme in die klaskamer. Daar kan kwalik van ŉ uitgeputte onderwyser verwag
word om saans ná buitemuurse aktiwiteite ses of agt uitstaande klasse vir die
volgende dag voor te berei. Ondersteuning vir hierdie standpunte kan by Flinders
(1989:20) gevind word. Hy het al bykans twintig jaar gelede gesê dat ons diep
moet dink oor die omstandighede waaronder onderwysers werk, die geleenthede
wat hulle het om interaktief met mekaar te verkeer, die diskresionêre onderrigtyd
tot hulle beskikking, die aantal leerders wat hulle elke dag sien en die hulpbronne
tot hulle beskikking.
Twee sms-boodskappe van anonieme onderwysers in die briewerubriek van die
Volksblad van 15 November 2008 verwoord die krisis waarin onderwysers tans
verkeer:
In sommige skole word onderwysers openlik met geweld gedreig
deur ongedissiplineerde leerlinge – skoolhoofde moet optree voor
dit te laat is.
Daar sal drastiese veiligheidstappe by skole gedoen moet word –
die leerlinge het regte en leerkragte byna niks. Leerlinge tart ons
openlik.
Sal daar na hierdie noodkrete geluister word? Dit is dalk bemoedigend dat in
Rapport van 23 November 2008 gerapporteer word dat professor Jonathan
Jansen, vorige dekaan van die Opvoedkunde-fakulteit van die Universiteit van
Pretoria, tydens ŉ onderhoud met Hanlie Retief ietwat kras uitgebars het: “Ek
soek die minister wat die balls het om te sê: uitkomsgebaseerde onderwys (UGO)
is ŉ fiasko en ons is nou kláár met die blêddie ding!”
Dalk sien al hoe meer besluitnemers en opvoedkundiges tóg uiteindelik wat hulle
behoort te sien. Opdat Sokrates kan rus.
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Abstract
Nomads, war machines, Freud and The Doors: A Schizoanalysis of
Alexander Strachan’s “Visioen” (“Vision”) with reference to Apocalypse
Now
In the thought of Deleuze and Guattari, subjectivity is seen as a radical
multiplicity which continuously transforms itself. Some literary texts can be read
as portrayals of such a multiple and so-called nomadic subjectivity. I set out to
read Alexander Strachan’s short story “Visioen” (“Vision”) from his debut
collection, 'n Wêreld sonder grense (A World without Borders) (1984), with a few
Deleuze-Guattarian concepts in hand, and hopefully this schizoanalysis will show
a way to a new reading of all Strachan’s early texts. Francis Ford Coppola’s film
Apocalypse Now (1979) will be used as an important intertext throughout the
discussion.

Opsomming
Nomades, oorlogmasjiene, Freud en The Doors: 'n Skisoanalise van
Alexander Strachan se “Visioen” (1984) met verwysing na Apocalypse
Now
Die artikel bied 'n Deleuze-Guattariaanse lesing van Alexander Strachan se
kortverhaal “Visioen” uit sy debuutbundel, 'n Wêreld sonder grense (1984), met
Francis Ford Coppola se film Apocalypse Now as 'n belangrike interteks wat
deurlopend bygehaal word.

1. Ver-beelding van 'n nomade
Die denke van Deleuze en Guattari (vgl. 2003:379) skaar sigself nie by 'n
stabiele, ewigdurende, universele denkende subjek nie, maar sien subjektiwiteit
as 'n radikale veelvoudigheid wat sigself voortdurend transformeer. Sommige
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literêre tekste kan met veel vrug gelees word as uitbeeldings of ver-beeldings van
'n sodanige veelvoudige of nomadiese subjektiwiteit. Aan die hand van bepaalde
konsepte van Deleuze en Guattari wil ek Alexander Strachan se kortverhaal
“Visioen” uit sy debuutbundel, 'n Wêreld sonder grense (1984), bestudeer en die
verhaal hopelik vanuit 'n nuwe hoek belig. Francis Ford Coppola se film
Apocalypse Now (1979) word in die bespreking deurlopend as 'n belangrike
interteks betrek.
In my bespreking van “Visioen” ignoreer ek bewustelik die politieke en
ideologiese elemente wat in Strachan se teks raakgelees kan word. Ek fokus
alleenlik op die aspekte van die naamlose verteller wat hom as 'n DeleuzeGuattariaanse nomade teken. Hierdie spesifieke (en bewustelik beperkte) fokus
op die teks bring ook mee dat sekere elemente en inhoude in die teks
bevoorgrond kan word wat nie sou pas in die strukture van ander meer
ideologiese en psigoanalitiese lesings nie. Die skisoanalise is nie 'n alternatiewe
metanarratief wat tekste binne 'n nuwe, allesomvattende betekenisstruktuur wil
plaas nie, maar is juis, soos in die bespreking duidelik sal word, 'n
versteuringsmeganisme, 'n instrument om tekste op 'n guerrilla-wyse binne te
gaan juis met die doel om allesomvattende ideologiese en psigoanalitiese
strukture oop te breek en die klein en mineur-bewegings in die teks en in die
karakters te bevoorgrond.
In hul bestudering van subjektiwiteit noem Deleuze-Guattari hul benadering
skisoanalise, wat hulle lynreg teenoor psigoanalise opstel. Waar psigoanalise alles
meet in terme van neurose en kastrasie, begin skisoanalise by die skiso, sy
ineenstortings en sy deurbrake. Teenoor die Oedipale en ge-Oedipaliseerde
"territoriums" van die familie, die kerk, die skool, die volk en die party, maar
veral die territorium van die individu, soek die skisoanalise die
"gedeterritorialiseerde" vloeiinge van begeerte, die vloeiinge wat nog nie
gereduseer is tot die Oedipale kodes en die "geneurotiseerde territoriums" nie; dit
soek na die begerende masjiene wat sulke kodes ontsnap as ontvlugtingslyne wat
na elders beweeg (Seem 2003:xvii). Kompleksiteitsteorie, en veral DeleuzeGuattari se polities-geïnformeerde weergawe daarvan, fokus op die subjek as 'n
funksionele struktuur wat verrys uit 'n veelvoudigheid van laervlak-komponente,
wat hulle in Anti-Oedipus begerende masjiene noem. In A Thousand Plateaus
word nie soveel aandag aan die fisiologiese en sosiaal-psigologiese oorsprong van
die subjek geskenk nie, maar word dit wel gestel dat skisoanalise die
onderbewuste as 'n niegesentreerde stelsel sien, as 'n masjinistiese netwerk van
eindige outomata (vgl. Bonta en Protevi 2004:5–6):
This sort of emergent subjectivity arising from a multiplicity of
components is what philosophy of mind calls a "society of mind"
composed of a population of "autonomous agents". Unlike most
cognitive
scientists,
however,
who
practice
an
implicit
methodological individualism, Deleuze and Guattari allow
emergence above the plane of the subject at the level of what they
term "social machines" (with various stops in-between, at the
institutional, urban, and state levels).
Die skisoanalise is dus onder meer 'n instrument waarmee die leser 'n teks op 'n
alternatiewe wyse kan benader as deur die psigoanalitiese teorieë se
strukturering, vereenvoudiging en totalisering van die letterkunde. John
Rajchman (2001:90) bied 'n konkrete motivering vir Deleuze-Guattari se
afwysing van psigoanalitiese literêre teorie:
[Psychoanalysis] enclosed them [lives] with a new system of
"personalizing" identification – that of the family and the "images"
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of familial persons, as if the unconscious were only a kind of
deficient identification within the familial order. When, for example,
"a life" is shown in literature, a psychoanalytically inspired criticism
is there to bring it all back to the "family romance" of the
character, if not of the author. For Deleuze such "familialism"
explains nothing, it is just what needs to be explained.
Voor die analise of skisoanalise geskied, is dit egter vir my nodig om die DeleuzeGuattariaanse konsep van die oorlogmasjien baie voorlopig te skets.

2. Die oorlogmasjien1
In die eerste plek verwys oorlogmasjien hoegenaamd nie na 'n weermag nie.
Volgens die skisoanaliste funksioneer oorlog buite die Staat. Oorlog word nie
beheer deur die Staatsapparatuur nie. Die oorlogmasjien is verder ook nie
reduseerbaar tot die Staatsapparatuur nie; dit beweeg buite sy soewereiniteit en
gaan sy wet vooraf: dit kom van elders. Deleuze en Guattari (2003:352) voer aan
dat die Staat geen oorlogmasjien van sy eie het nie, dat dit slegs 'n
oorlogmasjien kan bekom, en dat hierdie masjien die Staat voortdurende
probleme sal gee. Die Staat wantrou die oorlogmasjien, omdat die Staat 'n
ekstrinsieke masjien erf. Die Staat approprieer die idee van oorlog volgens sy
politieke vereistes, die Staat gelei die oorlog, dit is nooit in volle beheer daarvan
nie. Die Staat is niks meer as 'n geleier, 'n dirigent van oorlog nie.
Deleuze en Guattari (2003:352–3) verduidelik die verskil tussen die funksionering
van die Staat en die funksionering van die oorlogmasjien onder andere met die
gebruik van twee voorbeelde van bekende bordspele, skaak en go. Skaak is die
spel van die Staat. Skaakstukke is gekodeer en het elk 'n intrinsieke identiteit en
'n reeks eienskappe waaruit hul bewegings, situasies en konfrontasies ontspring.
Skaakstukke funksioneer struktureel. Go is die spel van die oorlogmasjien. Gostukke is naamloos, kollektief, 'n derdepersoonsfunksie, sonder die persoonlikheid
van skaakstukke: die “dit beweeg” van go en nie die “my koning is in die
moeilikheid” van skaak nie. Go-stukke is elemente van 'n niegesubjektiveerde
masjienversameling met geen intrinsieke eienskappe nie, alleen situasionele
eienskappe. Die go-stukke het alleen ekstrinsieke verhoudinge waarvolgens hulle
die funksies vervul van invoeging, van situasie, begrensing, omringing, breking.
Die hele milieu is een van uiterlikheid. Die skaak-oorlog is gekodifiseer,
geïnstitusionaliseer, gereguleer, met 'n voorste en agterste linie, met gevegte.
Die go-oorlog is sonder gevegslinies, sonder konfrontasies of terugtrekkings, selfs
sonder gevegte: go is suiwer strategie, waar skaak semiologie is. In go word jy
versprei oor 'n oop ruimte en behou jy die moontlikheid om vanuit enige punt te
verskyn. Die beweging is nie van een punt na 'n volgende nie. Die beweging is
voortdurend, sonder vertrekpunt of aankoms – 'n guerrilla-oorlog. Die gelyke
ruimte van go word gestel teenoor die gegroefde ruimte van skaak. Met
gegroefde ruimte word hier bedoel dat die bewegings oor die ruimte van die
skaakbord gestruktureerd is en onderhewig is aan sekere beweegreëls van
spesifieke, onderskeibare speelstukke. Die verskil is in wese dat skaak die ruimte
kodifiseer en dekodifiseer, waar go die ruimte territorialiseer en deterritorialiseer.
Die oorlogmasjien is 'n guerrilla-aanval op die Staat; dit kom van nêrens en slaan
blitsig toe, voor dit weer verdwyn. Deleuze en Guattari gebruik die konsep van
die oorlogmasjien as 'n manier om 'n beeld te skep van 'n bestaans- en denkwyse
waar die mens se verhouding met die buitekant, die leefwêreld, nie gemedieer
word deur enige innerlikheid soos 'n bewussyn of siel nie. Hierdie denke is
gewelddadig in sy aksies en onderbroke in sy verskynings. Dit is 'n denke van die
buitekant, 'n denkwyse wat 'n direkte en onmiddellike verhouding met die wêreld
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moontlik maak (2003:353–5). Dit is denke wat begin opereer soos 'n
guerrillavegter, omdat dit nie die deurtrapte roetes van die gevestigde
denkstrukture hoef te volg nie.
Die oorlogmasjien is die ontdekking van die nomade (Deleuze en Guattari,
2003:380). Dit ontplooi 'n denke en begeerte wat fundamenteel verskil van die
Staatsapparatuur, waarvan die Oedipale struktuur een van die belangrikste
boustene is. Die oorlogmasjien is 'n versameling kreatiewe kragte wat op geen
manier oorlog as sy objek het nie; dit konstitueer eerder 'n transformatiewe
energie (2003:229–30). Dit beweeg buite die gegroefde grense van subjektiwiteit
wat onderdrukkend en stiptelik omskryf is deur die Staatsapparatuur. Hierdie
komplekse konsep kan gelees word as die manifestasie van die potensiële energie
van die nomadiese subjek(te). Die term nomadiese subjek verwys na 'n subjek
wat leef in 'n volgehoue toestand buite ekwilibrium, teenoor die Staatsubjek, wat
begeer om voortdurend gestratifiseerd te bly. Die nomadiese subjek is die
inwoner van die gelyke oppervlak, die oorlogmasjien.
Die Staat hunker voortdurend na die bestaan van vasgestelde paaie in
goedomskrewe rigtings wat spoed beperk, sirkulasie reguleer en in alle detail die
relatiewe bewegings van subjekte en objekte meet (2003:386). Hierteenoor is die
oorlogmasjien die konstitusie van 'n gladde, ongegroefde ruimte wat deur die
nomadiese subjek beset word. Verder is die nomadiese subjek die subjek wat
bewus is daarvan dat dit voortdurend wordinge ondergaan. Dit is die
subjektiwiteitsbelewing wat bewus word van die ewige andersword, die meer- en
minderwording van die self, sonder om te wil klou aan enige mitiese innerlikheid.
Die oorlogmasjien bekragtig die mateloosheid van subjektiwiteit en vestig sigself
in hierdie mateloosheid. Dit is 'n ruimte van heterogeniteit en veelvoudigheid.

3. “Visioen”/Apocalypse Now/Heart of Darkness
“Visioen”, die laaste verhaal in Alexander Strachan se kortverhaalbundel 'n
Wêreld sonder grense, vertel van die naamlose verteller se terugkeer na die bos.
Hy verlaat sy familie op 'n geheime sending om sy vriend en eertydse
bevelvoerder, Jock, te gaan opspoor. Jock het 'n SWAPO-basis oorgeneem en
regeer daar sonder om enige ag te slaan op die weermag se bevele. Die verteller
se sending is om Jock te probeer oorreed om terug te keer na die outoriteit van
die weermag, anders moet hy vermoor word. Die verhaal eindig waar die verteller
wel vir Jock vermoor, maar dan self die basis oorneem, en sodoende ook volg in
die voetspore van sy vader, wat volgens gerugte dieselfde plan gehad het.
Hierdie verhaal word gewoonlik geïnterpreteer as die uitbeelding van die verteller
se finale en algehele verval. Van Coller (1984) wys byvoorbeeld op die
“negatiewe ontsirkelingsproses of devolusieproses” van die hoofkarakter wat die
bundel uitbeeld. Smuts (1984) wys op soortgelyke wyse op 'n aftakelingsproses
wat die mens dwing “verby die grens van menslikheid tot die vlak van die
onmenslike”, en De Lange (1985) wys op “hulle [die rebelse soldate se]
onvermoë of onwilligheid om terug te keer”. Pienaar (1985) sluit direk hierby aan
as hy verklaar: "In the end the main character becomes so complete a war
machine that he can’t turn himself off."
Hier word die term oorlogmasjien egter in sy normale, siniese wyse gebruik en
nie in die positiewe sin soos Deleuze en Guattari die konsep oorlogmasjien
ontwikkel nie. Die klimaks van die bundel in “Visioen” word dus meermale gelees
as 'n oorgawe van die hoofkarakter aan 'n sinnelose lewe van geweld waar alle
grense van menslikheid verontagsaam en selfs afgesweer word. Ek wil dit egter in
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my skisoanalitiese lees van die verhaal hanteer as 'n uitbeelding van 'n positiewe,
vitale en kreatiewe wording van die nomadiese subjektiwiteit van die verteller.
In “Visioen” keer die nomadiese subjek terug na die oorlogsituasie, en na die
nomadiese ruimte van die bos. Die figuur van die naamlose soldaat, die
biologiese soldatevader van die verteller, wat vlugtig in die bundel se eerste
verhaal, “Herinnering”, verskyn, keer ook in hierdie laaste verhaal terug. In
“Visioen” noem die verteller hierdie figuur vir die eerste maal eksplisiet “[m]y
vader” (50). Die man wat hom grootgemaak het, was nooit meer as “pa” nie. En
natuurlik het Jock hierdie skim, die biologiese vader van die verteller, goed
geken. Niemand weet hierdie legende van die oorlogmasjien was die verteller se
vader nie, hierdie oorlogmasjien wat in “Herinnering” die Oedipale familiedriehoek
van die verteller kom uitmekaarskeur het:
As kind het ek hom af en toe gesien wanner hy by ons aan huis
gekom het. Dit het maar min gebeur, want sy koms het altyd die
huishouding omgekrap. Kort voordat ek by die leër aangesluit het,
het ons gehoor dat hy dood is. (45)
“Visioen” is 'n vou waarin verskeie tekste byeenkom. Dit is ook 'n ontvlugtingslyn
na 'n plek buite die bundel self: daar is die verhaal van die nomadiese subjek wat
begin in “Herinnering”, daar is die verhaal van Jock, en die verhaal van die
verteller se vader. Maar die verhaal van die drie figure, die verteller, die vader en
Jock, die verhaal van hul sameknoping en ontvlugting uit die teks, die verhaal
van “Visioen”, is ook die verhaal van Conrad2 se Heart of Darkness (1910), en
meer spesifiek is dit die verhaal van Heart of Darkness soos dit hervertel word in
Francis Ford Coppola se film Apocalypse Now (1979).
In hierdie bespreking sal gefokus word op die verskillende diagramme van
begeerte, die verskillende wordingsprosesse van die subjekte in die film en in
“Visioen”. Die idee is om tekstuele koördinate te karteer, soos dit getrek is deur
die Deleuze en Guattari/Coppola/Strachan-montage. Waar voortaan dus na
"Kurtz" verwys word, word verwys na die Kurtz van Marlon Brando, in die
filmteks, aangesien hierdie figuur nader is aan Jock as die oorspronklike Kurtz
van Conrad.
3.1. Terug na die oorlog
“Visioen” begin “'n week of so” (46) na die verteller sy huis verlaat het. En soos
in die geval van Apocalypse Now is dit die Staat wat die nomadiese subjek weer
gedwing het om sy posisie van regulering en inperking van die huishouding te
verlaat en na 'n nomadiese ruimte buite die Staatsgrense te ontvlug.
Die twee tonele waar die onderskeie vertellers in “Visioen” en Apocalypse Now
deur die Staat ingeroep word om die sendingdossier te ontvang, is bykans
identies. In “Visioen” staan: “Die spreekbuis stoot sy stoel terug …” (47). Die
persoon het geen naam of gesig nie; hy word slegs deur middel van sy funksie
binne die Staatsapparatuur beskryf. Hy is, in 'n radikale sin, alleenlik 'n
spreekbuis. Ook in die film is die generaal en sy offisiere sonder enige
onderskeibare kenmerke, behalwe miskien hul range. Meer oor dié filmtoneel
later in die bespreking.
Die opdrag in die kortverhaal en die film is ook min of meer dieselfde. In die
Strachan-teks word die opdrag in twee sinne aan die verteller oorgedra: “Jy sal
jou eertydse vriend en spanleier oorreed om terug te keer. Weier hy, sal jy hom
uit die weg moet ruim …” (47).
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In die film word daar deur die verloop van 'n gesprek met die generaals en sy
kamerade bespreek hoe Kurtz verander het van 'n man van “wit and humor” tot
'n gevaar wat “obviously insane” is. Die generaal se handlanger, Jerry, som die
opdrag om Kurtz te vermoor op met die woorde: “Terminate, with extreme
prejudice” (Apocalypse Now).
In die film is Kurtz egter nog 'n onbekende vir Willard, terwyl die verteller in
“Visioen” (die dubbelganger van Willard) reeds twee Kurtz-figure goed ken,
naamlik Jock en sy biologiese vader. Met Kurtz-figuur bedoel ek hier 'n figuur wat
herinner aan die karakter uit Conrad en Coppola se tekste: 'n man wat teen die
wil van sy werkgewers, 'n maatskappy of Staat, 'n groep volgelinge byeenbring
om onder sy heerskappy in 'n tipe primitiewe natuurstaat te leef buite die grense
van die outoriteitsisteem. Byna die hele verhaalteks is 'n skets van hoe Jock juis
so bestaanswyse volg (vgl. veral 45–7) en byna al wat die leser uitvind oor die
vader van die verteller, is deur 'n paar woorde wat hom onmiddellik opstel as 'n
subjek wat dieselfde wordingsproses as Kurtz deurgegaan het: "Die man na wie
niemand meer by name verwys nie, het 'n gevaar geword oor die manne te lojaal
teenoor hom geraak het" (45).
Baie van sy soldate het bedank en niemand praat oor die hinderlaag waarin hy
(die verteller se vader) gelei is nie; hy was buite die orde, het buite die
Staatmasjien beweeg, en dit maak die mindere soldate bang. Hierdie optrede,
soos in die geval van Kurtz en Jock, het die Staat genoodsaak om die verteller se
vader te vermoor.
Strachan se teks begin in medias res, die verteller reeds in die bos, met 'n
vlugtige terugflits na sy ontvangs van die dossier. In die film word die figuur van
Willard eers in meer detail ingekleur voor die dossier aan hom gegee word en hy
hom in die bos begeef. Die rede hiervoor is ooglopend: die film het nie die
voordeel van agt voorafgaande tekste wat die figure van beide die verteller en die
Kurtz-figuur, Jock, verken nie. Al waarop die film kan terugspeel, is om Willard
duidelik op te stel as 'n vrylik aangepaste Charlie Marlow (die verteller in Heart of
Darkness). Let verder daarop dat sodra die dossier aan die verteller in “Visioen”
gegee word, die verhaal dadelik ook as 'n derde hoek in die driehoek van tekste
met die ekwivalente van die Kurtz-karakter as sentrum ingevoeg word. Die
kortverhaal kan dus onmiddellik begin en binne 'n uiters ekonomiese omvang die
verhaal weergee, juis as gevolg van die talle heenwysings buite die teks, na die
tekste van Conrad en Coppola, asook natuurlik na die ander verhale in die
bundel. Hierdie verhaal kan in 'n groot mate gelees word as die laaste hoofstuk
van 'n novelle; die tekste is veel meer verwikkeld as in die geval van 'n gewone
bundel, of selfs “eenheidsbundel”, wat gewoonlik nie veel meer as temas of
enkele karakters deel nie.
Die verteller en protagonis in Conrad se roman, Marlow, en so ook sy alter ego's,
die film se protagonis, Willard, en die naamlose verteller in die Strachan-teks,
word uitgebeeld as ’n subjek wat deur 'n reeks wordinge gaan, wordinge wat nie
alleen die subjek self nie, maar ook dié rondom hom affekteer.
3.2. Die wording3
Wat behels die Deleuze-Guattariaanse konsep wording (becoming)? Wat beteken
dit as aangevoer word dat die verteller verskillende wordings (becomings) beleef?
Die idee van wording word ingesluit binne die idee van die nomadiese
subjektiwiteit as 'n bestaanwyse van die "tussenin" of die intermezzo. Die subjek
bestaan in sy wording – tussen die verteller en Jock, tussen Willard en Kurtz. Die
self is die wording. Wording produseer niks behalwe sigself nie. Dit is 'n valse
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alternatief om te sê óf jy boots na, óf jy is. Wat werklik is, is die wording
opsigself, nie die klaarblyklike vaste termyne waardeur dit wat ver-word moet
beweeg nie. 'n Wording ontbreek aan 'n subjek wat onderskeibaar van die
wording self is. Waarop dit neerkom, eenvoudig gestel, is dat Deleuze en Guattari
voorstel dat die subjek in 'n reeks van veel meer radikaal direkte verbindings met
sy omgewing bestaan as wat meeste heersende subjektiwiteitsteorieë wil toegee.
Hulle denke impliseer juis dat die verhouding met die buitekant, die leefwêreld,
nie gemedieer word deur enige innerlikheid soos 'n bewussyn of siel nie, dat
hierdie strukture van mediasie op die subjek afgedwing word wanneer hy tot
transendentale ego gemaak word deur die Westerse en veral Freudiaanse
denkstrukture. Die skisoanalise beskou dus die grens tussen bewussyn en wêreld
as indeterministies, en sien daarom ook subjektiwiteit as 'n veelvoudigheid, 'n
altyd voorlopige, ewig wordende, nomadiese proses, of anders gestel, 'n blote
residu langs die begerende, wordende prosesse. Dit beteken egter nie dat die
onderskeid tussen wêreld en bewussyn volkome opgehef word nie, alleen dat
subjektiwiteit iets voorlopig is en sigself voortdurend ontmaak en hermaak.
Stivale (1998:30–31) som byvoorbeeld die kompleksiteit waarmee Willard se
wordinge in die film met die res van die wêreld konnekteer, goed op:
These "becomings" unfold "in-between", in relationship to other
"machinic" assemblages – notably, the "war machine" that sends
Willard on his mission, "for [his] sins" – and to other processes of
"becomings" – most evidently those of the rogue Colonel Kurtz
whom Willard is ordered to kill. Yet, like linking rings or Venn
diagrams, these "assemblages" and "becomings" enfold and
overlap others, at once narrative, familial, and capitalist, through
the different manifestations of "production" from the heart of which
the film emerges.
Soos die geval is met die verhouding tussen die verteller en Jock deur die hele
bundel, so is dit ook kolonel Kurtz wat Willard na 'n bestaan buite die begrensde
logika van die Staat verlei. Dit is volgens Stivale (1998:34) spesifiek die
ooglopende begeerte en (vertelde) wordinge in die Kurtz-dossier wat Willard na
Kurtz aantrek.
Willard word egter reeds in die eerste toneel van die film uitgebeeld te midde 'n
traumatiese wordingsproses. Die film begin waar Willard in 'n hotelkamer is,
letterlik gedeterritorialiseerd, weg van die bos. Hy is besig om sag te word terwyl
hy voel hoe die vyand sterker word (“Charlie doesn’t get a lot of R&R”). Hy
bedink hom tot op die punt van waansin terwyl hy hard drink (Stivale 1998:39).
Ook die verteller in “Visioen” begin die reis na sý "Kurtz" ná 'n tydperk van
psigiese en fisiese onrus wat in die vorige agt verhale beskryf is.
Jock word duidelik opgestel as die Kurtz-figuur wanneer die parallel tussen die
film en prosateks bestudeer word, en beide se oorbeweeg na 'n ongekarteerde
ruimte buite die gegroefde Staatsroetes word uitgebeeld as 'n gevaarlike proses
vir die psige. In die film sê die karakter Chef op 'n stadium: “Never get out of the
boat, absolutely, goddamned right, unless you were going all the way.”
Stivale (1998:42) maak dit egter duidelik dat, hoewel enige proses van 'n
sogenaamde deterritorialisering buite die Staatsterritorium sy risiko’s het, 'n
posisie van algehele bewegingloosheid bykans onmoontlik is binne enige ruimte
waar begeerte vloei:
Despite this plea to maintain fixed, secure territorial boundaries, no
such guarantees are possible within the inexorable movement of
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syntheses. The ceaseless flows of desire, whether creative or
capitalist, proceed through diverse couplings (i.e. intersections of
desiring, productive force in situ) toward equally diverse moments
of "freez[ing] in place", when a "body suffers" from disorientating
forms of organization. Yet from each point of arrest emerges a
subsequent "distribution", a "new machine" pressing forward within
the process of production, at once a graft on the production and a
component that provides a further impetus for the progress.
Die proses van wording is nie alleen 'n voortdurende proses vir die nomadiese
subjek nie, maar verder ook altyd 'n traumatiese proses, soos duidelik word in die
film, en ook in die prosateks.

4. Wordende-Kurtz
Willard, die verteller in die film, berei hom voor vir sy sending deur die Kurtzfiguur te rekonstrueer gebaseer op 'n tekstuele korpus waartoe hy toegang het.
Gedurende of tussen al die belangrikste gebeure op die boot word die figuur van
Kurtz bespreek in die interne monoloog van Willard. Deur hierdie jukstaponering
van die Kurtz-karakter met die gebeure op die boot staan sy personasie sentraal
in die filmteks en vind die gebeure plaas onder die figuur of idee van Kurtz wat
oor die gebeure hang. Die verteller in “Visioen” rekonstrueer op sy beurt sy
vader, in die verhaal “Herinnering” en deur die paar verwysings in “Visioen”, as 'n
Kurtz-tipe wat sy gesin opgee vir 'n militêre deterritorialisering. Die figuur van die
vader is egter ook deurentyd implisiet teenwoordig in die bundel voor hy weer
eksplisiet bygehaal word met die slot. Ook word Jock gekonstrueer as die
inkarnasie van Kurtz deur die wyse waarop hy sy onwettige basis buite die
bekende en erkende grense oprig, 'n groep volgelinge het wie se groepsdinamika
herinner aan 'n primitiewe stam, sy lang monoloë aan sy moordenaar om sy
aksies of filosofie te verduidelik, en uiteindelik sy ondergang aan die hand van die
man wat deur die outoriteitsliggaam gestuur is om hom te gaan konfronteer. Die
verteller se voorbereiding geskied nie deur die lees van 'n dossier soos in die film
nie, maar in die belewing van die wordende-Kurtz van Jock soos dit vertel word in
vorige verhale in die bundel, soos “Die muurprent” en “Vergelding”.
Aan die begin van die film sê Willard:
It was no accident that I got to be the caretaker of Colonel Walter
E. Kurtz’s memory, any more than being back in Saigon was an
accident. There is no way of telling his story without telling my
own, and if his story is really a confession, then so is mine.
Waar Willard dink dat dit geen toeval is dat hy die draer van Kurtz se verhaal sou
word nie, aangesien hy soos die narratief verloop, al hoe meer vir homself in
Kurtz begin sien, sou die verteller in 'n Wêreld sonder grense dieselfde stelling
aan die begin van die bundel kon maak oor sy verhouding met Jock en, in 'n
mate, ook oor sy verhouding met sy biologiese vader. Deur sy eie verhaal te
vertel, vertel die naamlose kryger in 'n Wêreld sonder grense ook die verhaal van
Jock en uiteindelik ook dié van sy vader. Hierdie idee verkry nog meer diepte
wanneer onthou word hoe die figure van die verteller en die vader in
“Herinnering” oormekaar skuif. Inderdaad kan die twee figure se stories nie op
enige simplistiese wyse van mekaar geskei word nie. Verder kan dit, op grond
van die wyse waarop die verteller aan die einde van “Visioen” letterlik die plek
van Jock inneem, ook gestel word dat die figuur van Jock saam met dié van die
verteller en sy vader in die teks verword tot 'n veelvoudigheid wat nie alleen
verantwoordelik is vir 'n gelaagde en spannende verhaal nie, maar wat in die
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tekstuele uitbeelding daarvan ook baie kan laat blyk oor die aard van die
nomadiese subjektiwiteit.
Die vergadering waar die militêre masjien die dossier oorhandig, ontvou in beide
die film en prosateks binne 'n paternalistiese scenario. Stivale (1998:51) verwys
as volg na die filmtoneel: "[It is a scene] playing out as revelation of
embarrassing family secrets."
In die kortverhaal is daar vier mans om 'n tafel wat afgevaardig is om die opdrag
vir die sending oor te dra. Slegs een doen egter die praatwerk en hierdie
spreekbuis bly naamloos (vgl. p. 46); in die film is die spreekbuis, die deugdelike
Lucas (Harrison Ford), duidelik ontstig, sodat hy heeltyd hoes gedurende sy
voorlegging. Ook teenwoordig is die generaal as die moraliserende vaderfiguur
wat Kurtz analiseer, asook die karakter Jerry wat, behalwe sy naam, bykans
identiteitloos bly. Die toneel sluit af met 'n onuitgesproke alliansie tussen Willard
en die Staatsapparatuur. Willard word hier klaarblyklik suksesvol geïnskribeer
binne die vaste parameters wat Kurtz se subjektiwiteit as krimineel en as
waansinnig definieer. In die kortverhaal vind blykbaar presies dieselfde inskripsie
plaas. Die verteller bevraagteken hoegenaamd nie sy opdrag nie. Die opdrag om
Jock “uit die weg [te] ruim” word gevolg deur die sin: "Kort hierna het ek per
vliegtuig vertrek" (47).
In beide die film en die kortverhaal word die opdrag direk gevolg deur die vertrek
van die protagonis. Hoe die twee karakters op hul soortgelyke opdragte reageer,
sal later bespreek word, en dit sal duidelik word dat waar Willard miskien
uiteindelik weer binne die Staat geïnskribeer word, die verteller in “Visioen” wel
aan sy nomadiese aard getrou bly.
4.1. “Never get off the fuckin' boat!”
In die film vind die kyker die patrollieboot as die instrument van die Staat wat
deur die militêre apparatuur self gestuur word na 'n spesifieke deterritorialisasie,
dit wil sê na 'n ruimte buite die Staat, na 'n gebied wat nie onder Amerikaanse
beheer is nie, met Willard wat funksioneer as die nomadiese, residuele subjek
(buite die familie van die boot, maar ook as die versteekte despoot wie se
paranoia en mag binnekort die hele boot, die hele masjien sal domineer (Stivale
1998:52). Hier word die parallel tussen die deterritorialisasie van Willard en Kurtz
duidelik as die boot gelykgestel word aan die oorlogmasjien waaroor Kurtz begin
regeer as despoot nadat hy dit buite die Staat gedeterritorialiseer het. Alhoewel
daar nie in “Visioen” 'n soortgelyke patrollieboot-beeld aangetref word nie (die
teks noem dit byna terloops dat die verteller per helikopter na die bos vlieg), kan
die parallel tussen die boot en die deterritorialisasie van Jock tog gemerk word.
Jock was, soos Kurtz en die boot, ook 'n instrument van die Staat en het, soos
Kurtz en ook Willard, despoot geword oor hierdie masjien wat deur die Staat self
tot 'n deterritorialisasie gedryf is. Jock as recce word deur die Staat opgelei binne
'n oorlogmasjien wat funksioneer deur opeenvolgende en deurentydse
deterritorialisasies en oorskrydings. Dit is dus, soos in die geval van Kurtz, die
Staat wat hom dryf na 'n deterritorialisasie wat uiteindelik té volkome is en tot
beide Jock en Kurtz se malheid en verlies aan enige bron van betekenis lei. Soos
in die geval van Willard in die boot en Kurtz in die oerwoud word Jock verder ook
'n despoot binne hierdie oorlogmasjien wat finaal buite die grense van die Staat
gedeterritorialiseer is.
Daar sal nou meer spesifiek gekyk word na die deterritorialisasie van die
Kurtz/Jock-figuur.
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'n Tweede maal in die film, hierdie keer in die vorm van 'n kreet, herhaal Chef sy
waarskuwing: "Never get off the fuckin' boat!" Dit is 'n waarskuwing teen wat
Kurtz gedoen het en wat besig is om op die boot self te gebeur, om, soos Willard
dit stel, te “split from the whole fuckin' program”. Die boot op die rivier is die
beeld van die voertuig van die Staat wat langs die erkende en bekende roete
beweeg. Dit is interessant om op te let dat die rivier letterlik 'n gegroefde ruimte
is. Sodra daar van die boot geklim word, word die ongekarteerde ruimte van die
nomade betree. Dit is wat Kurtz gedoen het – hy het homself losgeskeur van die
Staat se program en figuurlik gesproke die boot vir altyd verlaat. Chef se
waarskuwing word gehoor op 'n stadium waarin Willard al hoe meer begin
assosieer met die nomadiese subjek van Kurtz, sy progressiewe deterritorialisasie
vanuit en met die middele van die militêre apparatuur. Kurtz se dossier gryp
Willard aan: "The more I read and began to understand, the more I admired him.
… A tough motherfucker. … [he] could have gone for general, but he went for
himself instead."
Die band tussen die verteller in “Visioen” en Jock word deur die verloop van die
bundel opgebou, sodat die leser altyd bewus bly van hoe naby hierdie twee
subjekte se vloeiinge en wordinge aan mekaar is. Presies hoe sterk die band
tussen Willard en Kurtz geword het met verloop van Willard se bestudering van sy
dossier, word spesifiek op een plek in die film uitgespel. Na die Sampan-slagting
doof die skerm vir amper 30 sekondes uit: 'n wond in die vertelling. Stivale
(1998:54–5) het die volgende baie insiggewende opmerking oor hierdie
narratiewe wond te maak:
This darkness, after a pivotal scene of murder as compassion,
ruthlessness as clarity, is the heart of the film. Willard’s comment
through voiceover – "These boys were never going to look at me
the same way again, but I felt like I knew one or two things about
Kurtz that weren’t in the dossier" – suggest just how close to Kurtz
Willard has come, or may always have been. For Willard’s own
"clarity" of action is what he has come to read, or wants to read, in
the deterritorializing narrative that he assembles during his "study
sessions". At this point, Coppola seems quite ready to achieve his
goal of creating and expressing a different and "extended reality",
particularly as the next scene depicts the continuous
deterritorialization of flows – mud, rain, gunfire, bodies, screams in
the night – at the Do Lung Bridge.
Operasie Archangel, 'n operasie waartydens Kurtz reg in eie hande neem om
vermeende informante te vermoor, wys hoe Kurtz die kapitalistiese aksiomas
gepeil het en vir homself laat werk het. Sy goeie persdekking en die strategiese
resultate het hom in staat gestel om die militêre magstrukture, wat hy verafsku
het, te omseil (Stivale 1998:53). Kurtz was nou buite die Staat; hy wou nie en
kon nie terugkeer nie. Soos Willard dit stel: "The Army tried one last time to bring
him back into the fold. … He kept going … he kept winning. … He was gone
(Apocalypse Now).
Ook Jock het gekies om “vir homself te gaan”; hy het die militêre apparaat
gebruik om vir homself 'n basis te konfiskeer.
4.2. Jock/Kurtz
Jock approprieer “een van Swapo se ontoeganklikste basisse” (46) vir homself, 'n
basis oorkant die grens, in die land van die vyand. Maar die oorlogmasjien erken
geen land nie, geen gestratifiseerde of gegroefde ruimte nie; grond is net grond.
Jock kies 'n bestaan buite die opposisie vriend/vyand. Dit is egter nie hoe die
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Staat dit sien nie. Jy is vír hulle of téén hulle, tipiese binêre denke, denke deur
opposisie; die of van die Staat, in plaas van die en van die oorlogmasjien. Jock
ignoreer die Staat se instruksies, en die Staat dink: “[By] implikasie beskou hulle
ons [die weermag] as die vyand” (46). Die weermag sien hulle as die vyand
omdat hulle bevele ignoreer; die implikasie is dus: óf jy is die onderdaan, die
onderwerp of subjek, van die Staat, óf jy is sy vyand.
Wanneer die verteller sy ou vriend weer ontmoet, merk hy Jock se “dooie oë”
(48), en die leser sien as't ware die kaal kop van Brando as Kurtz voor hom
opdoem. As eggo van Kurtz sê Jock: “Ek het gewonder wie hulle sou stuur” (47).
Kurtz noem Willard “an errand boy sent by grocery clerks to collect a bill”
(Apocalypse Now), en die verteller in “Visioen” is blykbaar ook niks meer as 'n
“errand boy” in die oë van Jock, die Afrikaanse “Kurtz”, nie.
Soos die Kurtz van Conrad en Coppola neem Jock die verteller op 'n
verkenningstog deur die basis (47). Soos Coppola se Kurtz erken Jock hy is
“moeg vir oorlog” (48); soos in die film sit die verteller dae om in Jock/Kurtz se
hut (48), is hulle in mekaar se teenwoordigheid, alhoewel daar nie veel gesê word
nie.
In beide Kurtz en Jock se monderings as die primitiewe despoot wat vrylik buite
die Staatsmoraliteit beweeg, verskyn dieselfde krake:
"Dink jy miskien ek kan nie vir die manne gee wat hulle hier soek
nie, hè? Hulle wil aksie hê, skiet, opdonner! God, man, het ek nie
genoeg gehad nie? Ken ek nie die bos soos my hand nie? […]
"Ek is bang. Nie vir mense nie. Dis iets anders. Ek weet nie; dis 'n
dooie gevoel in my bors. Dinge wat ek gedoen het, het my begin
pla." (49–50)
Kurtz soek op sy beurt 'n dubbele begronding: daar is sprake van 'n lang
manuskrip (lees: belydenis) wat net vir 'n oomblik sigbaar is in die film, en 'n
versoek dat Willard Kurtz se vertelling oor die motivering vir sy dade aan Kurtz se
seun sal oorvertel. Beide hierdie belydenisse sou dien om Kurtz weer binne die
familie te begrond (Stivale 1998:34). Beide Kurtz en Jock val weer terug in die
Staatsmoraliteit en soek vergifnis; by beide is daar sprake van 'n wens vir 'n
reterritorialisasie binne die Staatsfamilie. Hierdie wens is egter veel groter by
Kurtz as by Jock; dit is asof Jock besef dat enige terugkeer onmoontlik is.
“Hy lyk nie soos die beste operateur wat die Weermag nóg gelewer het nie,” sê
die verteller oor Jock (50). Die deterritorialisasie het Jock so ver geneem van
enige herkenbare kodes dat hy nie meer weet hoe om op die werklikheid te
reageer nie: "'Vir mense is ek nie bang nie,' sê Jock, en sy stem is hees. 'Dink jy
ek ken nie jou opdrag nie?'" (50).
Die ander soldate “was van plan om Jock uit te stoot. Hy het nooit meer uit sy
hut gekom nie en hom ook nie meer aan [die verteller] gesteur nie” (51). Hierna
het Jock die voorbok se keel afgesny, toe weet die verteller: "Jock is kranksinnig"
(51).
Die vertellers in beide die film en die kortverhaal word voor dieselfde keuse
gestel. En die keuse wat elkeen uitoefen, is ook tekenend van die keuse wat aan
elke nomadiese subjektiwiteit gestel word. Die twee opsies sal vervolgens teen
die agtergrond van die twee narratiewe bestudeer word.
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5. Die twee moorde op Kurtz
Albei vertellers weet wat hulle te doen staan: hulle moet Kurtz vermoor. Beide
gebruik 'n geruime tyd van introspeksie om hieroor na te dink. Eerder as om die
bemanning terug te stuur voor hulle Kurtz se basis bereik, laat Willard hulle oor
aan hul eie vloeiinge. Lance word oorgelaat aan sy voortgesette LSDonderdompeling in algehele deterritorialisasie, wat uiteindelik juis sy oorlewing
waarborg. Chef word op die boot gelos om te wag vir radiokontak van die
weermag, waardeur sy doodsvonnis voltrek word. Tussen die twee pole van die
gewillige gevangene en deugdelike seun staan Willard se subjektiwiteit in die
middel. 'n Mens mag verbaas wees oor Willard se besluiteloosheid, maar Stivale
(1998:56) voer aan dat, sou daar gekyk word na die voorbeeld van Colby as leier
van die primitiewe stam, Willard bewyse het van waarheen sy voorgestelde
wordinge kan lei, en dit bots met die idee van deterritorialisasie, aangesien dit
weer 'n reterritoritialisasie binne 'n ander vorm van familie impliseer – die familie
van Kurtz. As die fotojoernalis (Dennis Hopper) met Willard oor Kurtz praat, sê
hy: "Out here, we’re all his children."
Kurtz skep in die film 'n tweede paternalistiese sisteem teenoor die
paternalistiese Staatsisteem van die Amerikaanse regering. Willard word dus
volgens Stivale bewus daarvan dat die keuse vir Kurtz nie noodwendig 'n keuse
vir radikale nomadedom is nie. Dat Kurtz aan die einde van die film die vergifnis
van sy eie seun verlang, is miskien juis die gevolg daarvan dat hy nie werklik aan
die paternalistiese, Oedipale denkwyse ontsnap het nie. Later in die bespreking
sal meer gesê word oor hierdie wens van Kurtz en Willard se keuse om nie die
basis vir homself te eien nie, maar terug te keer na die Staat.
In “Visioen” is die keuse van die verteller om Jock te vermoor en die basis vir
homself toe te eien reeds vroeg sigbaar. Hy begin betrokke raak by die bestuur
van die basis terwyl Jock nog in beheer is. Die verteller se voorstelle is, soos dié
van Kurtz en dié van Willard met die Sampan-slagting, ooglopend wreed, maar
ook pragmaties, direk en impulsief: "'Ons moet die helfte doodskiet,' sê ek" (51).
Verder stel die verteller voor: "Ons kan selfs vroumense invoer." Hy wil nie meer
'n alleen manlike ruimte hê nie; hy stel die grense oop vir meer begeerte, vir
ander vorme van begeerte en ander vorme van vloeiing en wording.
“Sou dit wees wat my vader in gedagte gehad het? 'n Eie volk om oor te regeer?”
(51) wonder die verteller. Hier word skielik, nadat die hele bundel blykbaar
afstuur op 'n deterritorialisasie buite die Staat met sy idees van familie en volk,
gewens vir 'n “eie volk”. Waarna hierdie idee van “volk” moontlik kan verwys, sal
later duidelik word. Dit kan egter reeds gesê word dat dit nie 'n “Volk” is soos wat
die Staat die term verstaan nie. Die oorlogmasjien het ook die reg om terme te
approprieer en dit in die monde van nomadiese subjekte te laat verander.
5.1. Visioen
Die middag raak die verteller aan die slaap:
Ek skrik natgesweet wakker. My lyf is warm en ek het 'n oomblik
nie 'n benul van tyd nie. Dis nag. Ek maak my hand toe en voel die
krag van my greep. Alles lyk onwerklik … byna asof ek myself op 'n
afstand dophou (52).
Hier kom die titel van die verhaal ter sprake. Is die hele teks 'n visioen, 'n droom,
'n fantasie? ’n Visioen het egter die bykomende betekenis dat dit wel 'n band met
die werklikheid het, alhoewel dit 'n vooruitwysing na 'n toekomstige werklikheid
is. Is die subjek steeds in sy voorstedelike huis met die mooi tuin? Is dit alles
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slegs 'n moontlike toekoms? Of is slegs die laaste gedeelte van die verhaal 'n
droom? Die volgende paragraaf begin met 'n frase wat moontlik dui op die
gefantaseerde aard van die gebeure: "Gestel ek staan op …" (52).
Of dit alles wel werklik gebeur, is egter nie van veel belang nie; dit gaan hier oor
die wording en vloeiing van 'n subjektiwiteit en hierdie wording het te make met
die beweging van begeerte, en begeerte beweeg net so maklik in die fantasieë
van subjekte as in die “werklikheid” rondom die subjekte. En volgens Deleuze en
Guattari is alle beweging van begeerte “werklik” in 'n radikale sin.
Soos wat die verteller op pad na die moord beweeg, merk hy “die skaduwees wat
die vlamme teen die hut gooi” (52). Hier is 'n uiters primordiale beeld, die
skaduwees van vlamme teen die hut, die jagmes in die hand. Dit skep 'n
herkenbare beeld van 'n nomadiese stam, 'n trop buite die mure van die
Stadstaat.
5.2. 'n Drang na mitologie
Om die parallelle bespreking van die twee tekste op gang te hou, moet daar nou
teruggekeer word na die film en hoe die keuse van Willard in die film na vore
tree. In die geval van Apocalypse Now is die keuse van Willard miskien nie
heeltemal geloofwaardig binne die konstruksie van begerende masjiene in die res
van die narratief nie. Stivale (1998:49) voer aan dat Coppola se drang om terug
te keer na mitologie om 'n meer afgeronde einde te gee, die impak van die film
verswak en die film binne die beelde, strukture en bewegings van die Oedipale
familie hersitueer:
Marcus ['n filmkritikus] sees quite well the potential with which
Coppola worked in developing Kurtz’s character. But he also points
out that, all dreamlike cinematography and special effects aside,
the dream quality was subsumed by Coppola’s need to work within
the mythological dimension. Thus, despite his vision of producing a
fully surrealist representation of Vietnam – and to achieve thereby
a creative and affective process less subjugated to directorial
norms – Coppola finally accedes to a fully formed and quite
circumscribed device to end his film.
Wat is die implikasies van hierdie einde (Willard wat nie die basis oorneem nie,
maar met die skulderkentenis van Kurtz in sy arms terugkeer na die instrument
van die Staat, die patrollieboot) vir 'n teks wat te doen het met die beweerde
proses van 'n subjek wat mal word? Coppola se toevlug tot die mitiese simboliek
en verwysings om aan sy film 'n meer afgeronde einde te gee, en veral die
karakter Kurtz se pleidooi dat Willard sy aksies aan Kurtz se seun moet gaan
verduidelik, plaas die hele kunswerk juis binne die Oedipale raamwerk wat
Deleuze en Guattari heelhartig aanval. Stivale (1998:49) gaan selfs verder:
omdat Coppola nie tevrede is met sy einde nie, omdat hy nie 'n einde het nie,
resitueer Coppola volgens Stivale al Kurtz se deterritorialisasies en
ontvlugtingslyne, sy beweging buite die Staatsmoraliteit, binne die skoon
parameters van die geprivatiseerde mite en tragedie Homo familia.
Voorheen is reeds verwys na beide Kurtz en Jock se vertoon van skuldgevoel, dat
hulle tog nie verhewe bo die moraliteit van die weermag is of was nie, en dus ook
nie verhewe bo of bewegende uit die familiedrama nie. Stivale (1998:56–7) merk
op dat Kurtz bekommerd is oor sy nalatenskap in die geheue van sy seun. Kurtz
stem daarom in tot die kodering van die familie en verwelkom hierom sy moord.
As gevolg van die rituele en papierwerk wat met 'n subjek gepaardgaan, kan dit
gestel word dat die dood tot die reïnskripsie en reterritorialisasie binne die
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Staatsfamilie lei. Hierom onderskryf Kurtz Willard se Staatsending om hom te
vermoor en gee hy selfs vir Willard die opdrag om hom te vermoor. In “Visioen” is
daar nie hierdie mate van die wens na reterritorialisering binne die familie by Jock
nie, aangesien hy verval het tot 'n kranksinnige, skisofreniese moordenaar. Vir
hom is daar geen kans op reterritorialisasie nie; hy is in 'n toestand van vryval.

6. Oedipus: “... a face from the ancient gallery ...”
Wat die einde van Apocalypse Now betref: Coppola se toevlug tot die mitologie
van die Vuurkoning trianguleer die narratief binne die koördinate van pappamamma-ek. Hierdie triangulering geskied nie alleen aan die einde nie, maar as
opgelet word na die musiek waarmee die film open, sal dit duidelik word dat die
film inderdaad geraam word deur die familieteater van Oedipus. Die eerste klanke
wat die kyker in die film hoor, is die musiek van The Doors wat “The End” speel.
Hierdie opname van die lied is 'n verkorte weergawe en bied as tweede strofe 'n
vereenvoudigde, gebanaliseerde mantra van “fuck, fuck, fuck, kill, kill, kill” in
plaas van die oorspronklike lirieke wat as volg lees (maar waarvan die woord fuck
as gevolg van destydse sensuurwette deur 'n veelseggende taallose gil op die
album The Doors, 1967, vervang is):
The killer awoke before dawn.
He put his boots on,
He took a face from the ancient gallery
And he walked on down the hall.
[…]
And he came to a door,
And he looked inside:
"Father?"
"Yes, Son?"
"I want to kill you. Mother … I want to
fuck you." (Hopkins en Sugerman 1980:96)
'n Meer Oedipale raam vir die film is haas ondenkbaar. Die feit dat bostaande
lirieke vervang is met die herhaling van fuck en kill, laat egter by enige persoon
wat voorheen die oorspronklike gehoor het, geen onsekerheid oor met wie
omgang gehad word en wie vermoor word nie.
Soos duidelik word in die dokumentêr Hearts of Darkness, was Coppola onder
baie finansiële druk tydens die produksie van die film. Die proses het te lank
aangehou en te duur geword, totdat die hele projek amper uit sy hande geglip
het. Kan dit 'n rede wees vir sy besluit op 'n vereenvoudigde einde, 'n einde wat
die meerderheid kykers sou tevrede stel? Kan dit wees dat, omdat die projek te
groot geraak het, hy genoodsaak was om sy kreatiewe denke te laat buig voor
die Kapitalistiese masjien? Die kompleksiteit van die tallose sosiale en begerende
masjiene wat die film konstitueer, laat geen finale antwoord toe nie. Wat wel
gesê kan word, is die volgende: die filmindustrie is presies wat die woord
impliseer: 'n massiewe industrie. Dit is 'n instrument binne die Kapitalistiese
Staatsapparatuur en bied in hierdie geval nog 'n produk wat geraam is deur die
god van kapitalisme: koning Oedipus.
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7. 'n Vuis
Teenoor die keuse vir Oedipus staan die keuse van die naamlose nomade in
“Visioen”: "Ek stoot 'n gebalde vuis bokant my kop uit en 'n siddering trek deur
die groep" (52). Soos 'n pyl, 'n projektiel, skiet 'n vuis die lug in, 'n suiwere
ontvlugtingslyn. Let op: "'n vuis", nie "my vuis" nie. Die liggaam is nie 'n subjek
nie, nie 'n land nie, maar grond, 'n gelyke oppervlak wat nou verdedig moet
word: "'Ons moet saamstaan,' sê ek. 'Ons het 'n weermagaanval om af te weer'"
(52).
Die nuwe “volk” is teen die weermag, vir die oorlog. 'n Volk dan, in die sin dat
hulle 'n groep, 'n trop, is wat nêrens ingepas kan word in groter gehele, soos
SWAPO of die SAW nie, volkome onherleibaar na groter groeperinge.
Die nomadiese subjek kies om die basis oor te neem; hy kies téén die
patrollieboot, téén die familie/weermag/Staat. Die nomade wil die woestyn laat
groei; oorlog is wat plaasvind as die oorlogmasjien bots met stede en die Staat as
kragte van gegroefdheid. Die nomade wil die Staat vernietig sodra dit daarmee in
kontak kom. Tog is die ware nomade nie oningelig oor die Staat nie, ken hy die
Staat baie goed, kan hy ook daarbinne funksioneer, en weet hy dat gegroefde
roetes soms nodig is, anders sal sy volk in die woestyn sterf van die dors. Jock
het te ver wegbeweeg uit die kenbare ruimtes en roetes van die Staat;
inderdaad, soos reeds herhaaldelik genoem is, was dit ironies genoeg juis die
Staat wat hom (letterlik in die verhaal) al hoe verder weggestuur het van die
gegroefde roetes, tot hy nie weer sy pad na 'n oase kon vind nie. Die nomadiese
oorlogmasjien en die Staat kan nie sonder mekaar nie; hulle impliseer mekaar:
Aristoteles sou gesê het dat oorlog nie die voorwaarde of die objek van die
oorlogmasjien is nie, maar dat dit die oorlogmasjien voltooi of vergesel. Derrida
sou gesê het dat oorlog die supplement van die oorlogmasjien is (Deleuze en
Guattari 2003:417). Die proses van deterritorialisasie, van oorskryding, is slegs 'n
bewusmaking van die grense van die menslike bestaan, van sy wese as subjek, 'n
bewusmaking en af en toe 'n beweging op hierdie grense, miskien selfs 'n
kortstondige oorskryding. Wat hier ter sprake is, is 'n voortdurende kreatiewe
proses van selfkonstituering wat die grense van menswees toets en stelselmatig
skuif in verskillende weë en lyne van ontvlugting uit 'n beperkende, rigiede en
uiteindelik onkreatiewe bestaanswyse.
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Eindnotas
1

Vir ŉ meer gedetailleerde beskrywing van die konsep oorlogmasjien, vgl. Anker
(2006:67–9) (ŉ skisoanalise van “Herinnering”, ŉ ander verhaal uit Strachan se
bundel) en Deleuze en Guattari (2003:351–423).
2

Weens die beperkte omvang van hierdie studie sal ek slegs fokus op die
transtekstuele bindinge tussen “Visioen” en Apocalypse Now, en nie op die
bindinge tussen Strachan en Conrad nie. Coppola en Strachan se tekste het talle
elemente gemeen, elemente wat nie in die Conrad-teks te vinde is nie. ŉ Studie
van die transtekstuele verbindings tussen Strachan en Conrad sou die gesprek in
ander rigtings stuur wat nie deur hierdie artikel geakkommodeer kan word nie.
3

Vir ŉ meer gedetailleerde beskrywing van die konsep wording, vgl. Anker
(2006:65–6) en Deleuze en Guattari (2003:232–309).
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Naamgewingstrategieë in André P. Brink
se Duiwelskloof en Devil's Valley: 'n
vergelykende perspektief
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Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville

Abstract
Naming strategies in André P. Brink's Duiwelskloof and Devil's Valley: A
comparative perspective
André P. Brink, celebrated Afrikaans novelist in South Africa, often translates or
reworks his own work into English. In 1998 he published the Afrikaans novel
Duiwelskloof, as well as the English version with the title Devil's Valley.
This contribution describes and analyses Brink's strategy regarding naming in
both novels. The context of the novel and the typical Afrikaans naming strategies
in the original Afrikaans highlight the challenges any translator faces when
dealing with names that are embedded in language and culture, often
"meaningful" and full of connotations and associations. Any attempt at anglicising
the striking Afrikaans names in the English version is probably doomed to failure.
Nevertheless, Brink manages reasonably well and the novel as a whole is still
successful in English, but the onomastic content in the English version is not as
successful as in the Afrikaans because of the impossible challenge of finding
suitable equivalents for the particularly apt Afrikaans names. Brink employed
various strategies, with varying measures of success, in trying to overcome these
obstacles.

Opsomming
Naamgewingstrategieë in André P. Brink se Duiwelskloof en Devil's
Valley: 'n vergelykende perspektief
André P. Brink, bekende Afrikaanse romansier, vertaal of verwerk dikwels sy eie
werk in Engels. In 1998 het sy Afrikaanse roman Duiwelskloof, sowel as die
Engelse weergawe met die titel Devil's Valley, verskyn.
Hierdie bydrae beskryf en analiseer Brink se strategie ten opsigte van
naamgewing in beide romans. Die konteks van die Afrikaanse weergawe met die
kenmerkend Afrikaanse name van die karakters bied aan enige vertaler 'n groot
uitdaging wanneer daar gewerk word met taal- en kultuurgebonde name wat ook
boonop "betekenisvol" is en gelaai is met konnotasies en assosiasies. Enige
poging om die baie suksesvolle Afrikaanse name in die Engelse weergawe te
verengels, is waarskynlik tot mislukking gedoem. Brink vaar nogtans redelik goed
en die Engelse roman slaag grotendeels, maar die onomastiese inhoud in die
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Engelse weergawe is nie so suksesvol as in die Afrikaanse weergawe nie, omdat
dit feitlik onmoontlik is om gepaste Engelse ekwivalente vir die Afrikaanse name
te vind. Brink het verskillende strategieë met wisselende sukses in hierdie
verband gevolg om hierdie uitdagings die hoof te bied.

André P Brink vertaal of verwerk dikwels self sy Afrikaanse romans in Engels. Die
roman Duiwelskloof en die Engelse weergawe, Devil's Valley, het albei in 1998
verskyn, wat daarop dui dat Brink waarskynlik gelyktydig aan beide romans
gewerk het. In 'n onderhoud met Bob Swain van CBS Radio (sien
http://wiredforbooks.org.andrebrink) verduidelik Brink sy algemene werkswyse in
dié verband. In 'n gesprek met Cas van Rensburg (1998:38) het Brink ook die
volgende gesê: "Groot gedeeltes van Duiwelskloof het ek tot dertien keer
oorgeskryf. Veral om die 'toon' van die verteller se stem reg te kry: 'n geharde
misdaadverslaggewer wat praat soos 'n oop riool."
Die W.A. Hofmeyr-prys is in 1999 vir Duiwelskloof aan Brink toegeken en die
werk is positief ontvang. Insiggewende bydraes deur Viljoen (2002), Van Zyl
(2002), Bothma (2004), John (2005) en Alberts (2005) het verskillende aspekte
van Duiwelskloof (soms as die enigste teks en soms saam met ander tekste)
krities ontleed en geïnterpreteer. Daar blyk eenstemmigheid te wees dat die
roman as 'n soort allegorie beskou kan word waarin die apartheidsgeskiedenis
van die Afrikaner (met die verbod op rasvermenging sentraal) aan die bod kom.
Bothma (2004:28) verwoord Brink se bedoeling so:
'n Manier om die verlede te konfronteer, is om dit te herskryf; en
om die onderdrukte stemme in te sluit en die skreiende verskille
tussen persoonlike en amptelike geskiedenisse aan die lig te bring.
Wanneer Brink die verlede in Sandkastele en Duiwelskloof herskryf,
impliseer hy dat, deur die sondes van die verlede aan die lig te
bring, die foute van die hede verduidelik en gekorrigeer kan word.
Van Zyl (2002:127), wat Brink as 'n uitnemende "retorikus" beskou, sluit ook
hierby aan en stel dit so:
[Brink] wil lesers deur sy romans oorreed om af te sien van die ou,
wit, Calvinistiese en paternalistiese Afrikanerparadigma en
vernuwing te ondergaan, deur die insluiting van ander mites en
diskoerse
binne
'n
breër
visie,
soos
gevind
by
die
gemarginaliseerde ander en binne alternatiewe geskiedskrywings.
Dit gaan by hierdie oorreding om meer as 'n politieke
standpuntverandering, dit gaan om die vind van meerdere en
dieper waarhede.
In 'n boeiende resensie van Devil's Valley eggo Sage (1999) min of meer
dieselfde sentimente:
Brink's latest novel, Devil's Valley stages a ritual resurrection and
reburial of the Afrikaner past … Devil's Valley, in fact, is
psychohistory writ large, the physical representation of the land
apart that was dreamed up by the culture of apartheid. Here there
are no black or brown faces, and the descendants of the original
colonists rule their families with the authority of Old Testament
patriarchs.
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Van Zyl (2002:124) verwys ook na die "spel met die fantastiese en grillige" wat
hier die verste gevoer word van al Brink se romans: "Uiterstes en en eksesse geld
vir beide die oordrewe sektariese, wit, paternalistiese tipe Bybel- en
geloofsinterpretasies van die afgeslote Duiwelsklowers as vir hulle seksbelustheid,
aggressie en benepenheid."
Dit is dan binne 'n sodanige konteks dat karakters, insluitende hulle name en
hulle handelinge in die roman, beoordeel moet word. Daar word ook dikwels na
die "magiese realisme" in Duiwelskloof verwys (byvoorbeeld Bothma 2002 en
Alberts 2005) as 'n subtiele alternatief tot direkte konfrontasie met die verlede.
By die lees van Duiwelskloof val die name van die karakters 'n mens op, omdat
Brink se tegniek baie suksesvol is om die mense van Duiwelskloof te tipeer. (Sien
Alvarez-Altman 1981:220 vir 'n kort beskrywing van literêre onomastiek en
karakterisering deur benaming.)
Met die verskyning van die Engelse weergawe kom die vraag onwillekeurig na
vore: Hoe het Brink die naamgewing van karakters in die Engelse weergawe
hanteer, gegee die besonderse en eg Afrikaanse name van die karakters in die
Afrikaanse roman? Hierdie bydrae ondersoek Brink se strategie in die Afrikaanse
roman en vergelyk dit dan met sy werkswyse in die Engelse weergawe.
Vertaalteorieë ten opsigte van literêre vertaling rig hulle in die algemeen nie op
die uitdaging wat eiename bied nie, waarskynlik omdat die unieke
verwysingsvalensie waaroor name beskik, redelik "permanent" of "vas" is. Vir die
doeleindes van hierdie bydrae sal die model soos voorgestel deur Vermes
(2003:93–4) as riglyn dien.
Volgens Vermes sou 'n mens tussen vier basiese vertaalprosedures met
betrekking tot eiename kon kies:
1. oordrag ("transference"), wanneer 'n naam onveranderd na die
teikentaal oorgedra word
2. vervanging ("substitution"), waar die teikentaalnaam oor 'n
konvensionele korresponderende vorm beskik soos dikwels die
geval met geografiese name is
3. vertaling ("translation"), waartydens in Vermes se sogenaamde
relevansie-teoretiese terme die brontaalnaam deur 'n
teikentaalnaam weergegee word wat ongeveer dieselfde
analitiese implikasies vir die teikenteks het as wat die
oorspronklike naam vir die bronteks het
4. wysiging/aanpassing ("modification"), waar 'n nuwe naam die
brontaalnaam in die teikenteks vervang wat geen verband het
met, of slegs gedeeltelik verband hou met, die oorspronklike.
Vermes meen dat hierdie vier moontlikhede alle gevalle kan akkommodeer. Wat
Duiwelskloof/Devil's Valley aanbetref, is dit duidelik dat Brink 'n kombinasie van
hierdie moontlikhede gebruik het. Die vervangingsopsie kom weliswaar op
beperkte skaal voor by geografiese name, maar dit is nie die fokus van hierdie
bydrae nie. Name van karakters bly dus inderdaad soms onveranderd (soos in
opsie 1, maar die eiesoortige aard van die Afrikaanse karaktername in
Duiwelskloof het hom genoop om sekere aanpassings of verwerkings, wat soms
ook letterlike vertalings insluit, in die Engelse weergawe te maak (opsies 3 en 4).
Dis waarskynlik onvermydelik dat sommige waardebepalings in hierdie bydrae ten
opsigte van veral sekere naamkeuses in die Engelse weergawe subjektief van
aard is, veral omdat die Afrikaanse name die vertrekpunt is: die Engelse keuse
word aan die Afrikaanse gemeet.
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Daar is net een toponiem of pleknaam van belang in die roman soos in die titel
gereflekteer: Duiwelskloof, met die Engelse weergawe 'n direkte vertaling, nl.
Devil's Valley. Gebeure in die roman word in hierdie vallei in die Swartberge in die
Klein Karoo, ook algemeen bekend in Suid-Afrika as Die Hel of Gamkaskloof,
voltrek. Die toponiem Gamkaskloof verskyn egter nie in die roman nie, behalwe
vir 'n vlugtige verwysing daarna in 'n nota vooraf deur Brink (sien hier onder). In
die vorige eeu het baie stories oor Gamkaskloof die rondte gedoen: die vallei was
afgesonder en ontoeganklik; die gemeenskap wat hulle daar gevestig het, was
ongesofistikeerd en ru; en daar was vele gerugte oor inteling en ondertrouery.
Baie hiervan, indien nie alles nie, was gewoon spekulasie, maar Brink het dit
meesterlik ontgin. Die Engelse weergawe stel dit mooi op die flapteks wanneer
die buitestander en verteller, die joernalis Flip Lochner, hierdie wêreld betree van
"a solitary white tribe, where a semblance of righteousness prevails by day and
outright depravity by night, where punishment for misdemeanours is summary,
yet brutal murderers walk unscathed".
Plekname of toponieme karteer 'n landskap, en Brink se titel in beide tale is 'n
goeie keuse. Dit resoneer met Die Hel/The Hell en impliseer dat bose magte daar
aan die werk is. Jacobs (1994:2) haal Miller aan wat die etimologie van topografie
in literêre skryfwerk as volg verduidelik: dit word uit die Grieks topos ("plek"),
and graphein ("om te skryf") afgelei; met ander woorde, dit beteken letterlik "om
'n plek te skryf". Miller brei egter hierop uit om aan te dui hoe plek en storie by
mekaar uitkom: "… every narrative in turn provides an exercise in spatial
mapping", en verder:
The story traces out diachronically the movement of the characters
from house to house and from time to time, as the crisscross of
their relationships gradually creates an imaginary space. This space
is based on the real landscape, charged now with the subjective
meaning of the story that has been enacted within it. (1994:3)
Dit is in hierdie sin dat 'n roman 'n ruimte karteer en dit bewoonbaar maak, en
dis dan uiteraard ook die geval in Duiwelskloof/Devil's Valley.
Brink self ag dit nodig om in beide die Afrikaanse en die Engelse
weergawes in 'n vooraf nota (geen bladsynommer) kommentaar op sy
keuse te lewer. Die Afrikaans lui:
Dis waar dat die Duiwelskloof in hierdie roman nie sou bestaan het
as Gamkaskloof se Hel nie daar was nie. Maar die verhouding
tussen die twee is ingewikkeld. Dis moontlik dat Die Hel soos die
Duiwelskloof sou kon gewees het as die buitewêreld nooit daartoe
toegang gekry het nie. Maar eintlik is die verskil nog groter, want
op stuk van sake lê Die Hel in die Swartberge, terwyl die
Duiwelskloof, sy inwoners en sy geskiedenis uitsluitlik in hierdie
boek bestaan.
Dit wil lyk asof Brink die logiese konneksie tussen Die Hel en sy fiktiewe
Duiwelskloof wil ontken of dan onderbeklemtoon. Vroeg in die roman (19) gee hy
'n ander verduideliking vir die naam:
Soos wat oudoos-seemanskaarte streke van Afrika aangedui het
met die woorde Hic sunt liones, is daar ou kaarte van die binneland
wat nog tot in daardie tyd by dié berge vermeld het: Hier zijn
duvelen. Vandaar, vermoedelik, die naam Duiwelskloof.
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Voss (1989:103–6) beskryf hoe die fiksionele weergawe van 'n herkenbare plek
op twee wyses tot stand kan kom: deur transformasie of deur reflektering. Hy
noem beide sogenaamde "modes of displacement". Tydens transformasie bly die
agtergrond duidelik herkenbaar, maar besonderhede word verander om die
fiksiewêreld as die skrywer se skepping te tipeer. Tydens reflektering is daar geen
poging tot transformasie nie: gebeure speel in die bekende lokaliteite af.
Dis duidelik dat Brink die transformasiestrategie ten opsigte van
Duiwelskloof/Devil's Valley gebruik. Ander geografiese name, soos dié van
Stellenbosch, Kaapstad/Cape Town, Tafelberg/Table Mountain, Graaff-Reinet,
Prins Albert, Oudtshoorn, Klein Karoo, Old Crossroads en die KTC-plakkerskamp,
laat hy onveranderd (die reflekteringsproses). Dit versterk die vloeibaarheid en
verwantskap
tussen
fiksie
en
werklikheid,
'n
verwantskap
tussen
Duiwelskloof/Devil's Valley en Die Hel/The Hell wat Brink in die Afrikaanse roman
as "ingewikkeld" beskryf en in die Engelse weergawe as "nothing
straightforward".
Dis egter veral die name van die karakters in Duiwelskloof wat die leser se
aandag trek. Brink gebruik 'n bepaalde strategie vir byna al die karakters. Een
van die hoofkarakters, Lukas Dood (Lukas Death in die Engels – 'n letterlike
vertaling) gee 'n leidraad ten opsigte van Brink se strategie wanneer hy met Flip
Lochner, die joernalis wat ook die verteller in die roman is, kennis maak:
Ek steek maar my hand uit, wat anders? “Meneer Lermiet …”
“Ek is Lukas Dood. Ons het noemname hier.”
“Ek neem aan die ou-oom, Lukas Lermiet, wat ek daar bo teen die
berg ontmoet het, is dan ook familie.”
“Ons is almal hier in die Duiwelskloof is (sic) ons familie. As ons
uitgaan buitentoe is almal Lermieters, maar hier binne is dit net die
noemname. En ek hoor jy is Flip Lochner."
"Ja, bly te kenne.” (41)
En op hierdie wyse word die leser stelselmatig aan die karakters in
Duiwelskloof/Devil's Valley bekendgestel: 'n voornaam gevolg deur 'n kwalifikasie
of deskriptief wat op die een of ander wyse die naamdraer tipeer ten opsigte van
voorkoms, nering, die een of ander insident in die naamdraer se lewe, of sy rol in
die gemeenskap. Die voornaaam plus die kwalifikasie figureer dan as 'n soort
"roepnaam" of "noemnaam" (Eng. call name / tag name) in beide romans. Die
oorheersende indruk wat 'n mens kry, is dié van byname. John (2005:150)
verwys na die "eksotisisme" en "eksentriekheid" van die name, asook die
"kleurvolheid" daarvan.
Hierdie tipe naamgewing korreleer met Alvarez-Altman se kategorie wat sy die
"diactinic family" noem, "capable of transmitting intellectual actinic rays upon the
characters and their attributes" (1981:223). (Sien ook Neethling 1985.) In die
aanhaling hier bo gebruik Brink gepas die term noemname. In die Engelse
weergawe val sy keuse op private handles, en dis 'n ope vraag of hierdie term
enigsins effektief is. Gegee die konteks van die roman kom dit effe kunsmatig en
geforseerd voor – nicknames sou waarskynlik beter gepas het. Binne ander
fiksionele kontekste sou hierdie strategie van voornaam plus kwalifikasie of
beskrywing dalk as vreemd ervaar word, maar binne die geslote gemeenskap van
Duiwelskloof/Devil's Valley, waar almal die familienaam Lermiet dra, werk dit
uitstekend.

114
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(3) – Desember 2008

Die patriarg is Lukas Siener Lermiet. Die verteller lê 'n verband tussen Siener
Lermiet en ene Luc l'Hermite wat in 1688 saam met die Franse Hugenote na
Suid-Afrika gekom het (19). Daar word nie hierop uitgebrei nie, en die suggestie
dat l'Hermite moontlik die stamvader van die Lermietfamilie kon wees, bly
onbeantwoord. Die Franse familienaam in sy aangepaste vorm met die betekenis
van "kluisenaar" pas egter uitstekend binne die Duiwelskloof-konteks waar
isolasie, afsondering en inteling aan die orde van die dag is. Lukas Siener het sy
naam gekry nadat hy saam met Gert Maritz na Graaff-Reinet getrek het, toe stry
gekry het en na 'n gesig wat hy glo gesien het, saam met 'n klompie
medebeswaardes die Swartberge ingevaar het (19). Die Afrikaanse woord siener
is welbekend en mense wat oor sogenaamde profetiese visie beskik, word dan
dikwels so benoem (vgl. byvoorbeeld die bekende en legendariese Siener van
Rensburg). Brink gebruik Lukas Seer, 'n direkte vertaling van die naam in die
Engels. Dit werk nie so goed soos in die Afrikaans nie, want Seer beskik nie oor
dieselfde impak as die Afrikaanse Siener nie en word nie juis as sodanig in Engels
gebruik nie.
Soos gebeure ontvou, word die leser aan die inwoners van Duiwelskloof/Devil's
Valley bekendgestel: die reeds ontslapenes én die lewendes, alhoewel daar geen
duidelike skeidslyn tussen dooies en lewendes bestaan nie. Vir Flip Lochner is dit
'n
vermoeiende
tog
om
die
geskiedenis
van
die
inwoners
van
Duiwelskloof/Devil's Valley te probeer uitpluis, omdat hulle nie geredelik hulle
ervarings met hom wil deel nie.
Dis baie duidelik dat Brink sy Afrikaanse karaktername baie sorgvuldig gekies
het. Jacobs (1990:41) haal Docherty aan wat 'n spesifieke naamgewingstegniek
as "essentialist nomination" beskou:
… the proper name is seen in some way "to sum up" or contain the
entire significance and existence of the character, and its use is
consonant with the unification of the person into one selfintegrated whole.
Dit wil voorkom asof Brink hierdie tegniek gebruik wat ooglopend gekoppel is aan
die spesifieke en ongewone aard van sy karakters in hulle eenvoudige bestaan
binne 'n grotendeels beperkte ruimte. Karakters is nie noodwendig eenvlakkig
(Eng. flat) nie, maar dikwels geheimsinnig en onpeilbaar, maar tog getrou aan die
konnotasies wat hulle name suggereer.
Brink besef ook die potensiaal wat in naamgewing vervat is. Jacobs (1990:44)
illustreer hoe die verteller in Brink se States of Emergency (1988) deeglik in die
literêre onomastiek geskool is wanneer hy bewustelik die probleem ten opsigte
van naamgewing vir karakters aanspreek:
If all the love stories of the world are mere variations on a few
archetypical themes, it remains true that it is only in terms of its
specifics that a story becomes persuasive. The local habitation; the
name. It is in the proper name that all the attributes and activities,
all the biographical and psychological data converge to create the
illusion of a person, a personality. What may appear to be a
random choice to start with, gradually assumes the weight of
inevitability, as the name functions like an electrical switch to turn
on a whole current of associations within the text. So it would seem
that, certainly at the outset, any name will do. Yet it is not quite so
simple. Even names can condition readers, can "tune in" a writer.
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Later in dieselfde roman beskryf die verteller in detail waarom hy die naam
Melissa vir die nagraadse studente-assistent met wie hy 'n owerspelige
verhouding aanknoop, gekies het, en dit na hy ander opsies soos Isolde, Isola,
Clara, Lisa, Teresa, Helena en Alison oorweeg het. Dis duidelik dat Brink, miskien
meer as die deursneeskrywer, sensitief is ten opsigte van die naamgewingsaspek.
In Duiwelskloof/Devil's Valley het Brink egter met 'n totaal ander uitdaging te
make. Die ruwe en ongesofistikeerde karakters wat op grootskaalse wyse inteel
en ondertrou binne die eng ruimte waar almal vir oorlewing op mekaar
aangewese is, vereis 'n ander benadering ten opsigte van naamgewing, en Brink
het uitstekende keuses hier gemaak.
’n Aantal Lukas-naamgenote speel as voorsate 'n belangrike rol in die roman:
1. Na die patriarg Lukas (Lukas Siener), het Lukas Nimrod gevolg. Die Bybelse
konneksie tussen Nimrod en "geweldige jagter" is welbekend (Genesis 10:9). Die
eerste verwysing na sy jagtersvaardighede vind ons reeds op p. 121, maar Brink
stel hom veel later soos volg voor: "Lukas Nimrod, Grootvaar se oudste seun by
sy tweede vrou, was so besig om ongedierte uit te roei en die Duiwelskloof 'n
veilige plek vir mense te maak dat hy eers laterig in sy lewe vrou gevat het"
(217). Hy was 'n hardvogtige en gewelddadige man en toe 'n poging van sy twee
stiefseuns om hom om die lewe te bring misluk het, het hy hulle albei koelbloedig
doodgeskiet. Sy vrou Sanna, die moeder van die seuns, het Lukas Nimrod daardie
nag vermoor: "… toe hy slaap, het Sanna hom bygekom met die lang ysterpen
waaraan hy altyd sy wild opgehang het vir afslag. Sy het dit dwarsdeur sy kop in
die grond ingekap, nes daardie vrou in die Bybel, Jael" (219). Brink ontgin weer
'n Bybelse parallel deur na Jael, Heber se vrou, te verwys wat Sisera op 'n
soortgelyke wyse vermoor het (Rigters 4:21). Die naam Nimrod werk goed in
beide Afrikaans en Engels.
2. Die volgende naamgenoot was Lukas Hemelvaart, wat ten alle koste probeer
het om die vallei te verlaat, en verkieslik deur te vlieg. Na baie en voorspelbare
mislukte pogings wat hom elke keer byna sy lewe gekos het, het hy vir homself 'n
waentjie gebou – sy hemelwaentjie het hy dit genoem (112). Met die hulp van die
kinders het hy al die voëls in die vallei gevang, hulle in 'n groot hok voor die
waentjie geplaas, en toe is hy weg, oor die berge. Ouma Liesbet verduidelik:
"Niemand het hom ooit weer gesien nie. So hy moet reguit op hemel toe gegaan
het" (112–3). Die Afrikaanse naam is suksesvol binne die konteks van die storie
gegee ook die veronderstelde Christelike geloofsopvattinge wat verskeie
karakters deur die verloop van die roman laat blyk. Wat die Engelse weergawe
betref, het Brink voor die dag gekom met Lukas Up-Above. Lukas Heavenward
sou dalk ook 'n alternatief kon gewees het.
3. Hierna het Lukas Breker gevolg, 'n "gedugte man" (219) wie se naam teen die
Boesmankrans uitgekap staan. Hy was veral bekend vir die storie dat hy en slegs
vyf ander mans 'n hele gewapende kommando soldate van die gras af gemaak
het. Die kommando (ongeveer 20 tot 30 gewapende soldate) het ses mans as
gyselaars geneem, onder wie ook Lukas Breker, en die mense van Duiwelskloof
het geen verweer teen hulle gehad nie. Maar dit was Mooi-Janna, Lukas Breker se
dogter, wat tot die redding gekom het. Die aantreklike sewentienjarige het haar
nakend aan die kommando aangebied om met haar te maak wat hulle wou in ruil
vir die vrylating van haar pa en die ander gyselaars. Die soldate kon nie die
aanbod weerstaan nie en het die gyselaars laat gaan. Hierna het die
onvermydelike gevolg, dwarsdeur die nag. Met sonopkoms het die vrygelate ses
teruggekeer, die uitgeputte kommando oorweldig en almal doodgemaak. Dalenavan-Lukas (Lukas Dood se vrou) het uitgebrei: "Hulle was ook nie haastig om
klaar te speel nie. Manne het mos nou maar hulle eie manier van doen, en vir die
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soldate wat nog effens gelewe het toe die slagting verby was, moet dit vreemd
gevoel het om in hulle eie teelballe te verstik" (223). Lukas Breker het versigtig
sy verwese dogter gehelp om haar rok aan te trek en haar op sy rug getel. Op
pad terug het hy by 'n afgrond gaan staan, sy rug daarop gedraai en haar van
hom afgeskud. Die ander "het hulle koppe in begrip gebuig" (223). Ter ere van
die heldedaad om die hele kommando (sommige meen 50, sommige 'n paar
honderd) uit te wis, is Lukas Breker se naam teen die Boesmankrans uitgekap.
Die Afrikaanse naam Lukas Breker dui nie net op 'n persoon met groot fisieke
krag nie, maar ook op 'n kompromislose persoon wat vir niks sal stuit nie, ongeag
die koste. Brink se keuse in die Engelse weergawe val op Strong-Lukas en
daardeur wyk hy af van die normale patroon deur die deskriptief prenominaal te
gebruik. Dit is natuurlik ook die geval met Mooi-Janna. Hier is dit egter
insiggewend dat Brink die naam onveranderd in die Engelse weergawe gebruik.
Hy het waarskynlik self besef dat sommige van die Afrikaanse name meer
suksesvol is, selfs al bestaan "mooi" nie as 'n leksikale item in Engels nie. Die
Afrikaanse naam van Lukas is ook waarskynlik meer effektief vanweë die
addisionele konnotasies, soos "macho", wat Breker bevat.
4. Hierna het Lukas Hangbal gevolg, met sy naam 'n duidelike verwysing na 'n
anatomiese kenmerk. Hy het met Katarina getrou, maar sy wou nie by hom slaap
nie, alhoewel hy haar geen rus gegun het nie: "Maar een nag toe hy van skone
moeg-gesukkel aan die slaap geraak het, het sy 'n knoop in sy balsak gemaak.
Daarna was hy nooit weer dieselfde nie. Al wat hy daarvan oorgehou het, was sy
naam" (224). Brink het nog nooit geskroom, veral nie binne 'n seksuele konteks,
om 'n ding op sy naam te noem nie en daarom die kru naam. In die Engelse
weergawe gebruik Brink Lukas Bigballs. Die Afrikaans is meer effektief as die
Engelse skepping. Hangbal is 'n redelik algemene verwysing wat in die
omgangstaal in Afrikaans gebruik word om te verwys na hierdie anatomiese detail
van buitengewone proporsies. Ten opsigte van die "prosedure" wat op die arme
Lukas uitgevoer is en die resultaat daarvan, klink die naam ook meer
geloofwaardig (al is dit net in die verbeelding).
5. Lukas Duiwel het sy naam gekry "[oor] hy seker die befoeterdste van al die
Lermieters was. Hy't mos met twee bokpote in die wêreld gekom" (145). Brink
gebruik 'n letterlike vertaling in die Engels, Lukas Devil, en beide name is ewe
gepas. Volgens oorlewering is hy met die bokpote gebore ná gerugte versprei is
dat sy ma, Katarina, tydens volmaan in 'n wit bokooi verander (223). 'n Populêre
voorstelling van die duiwel is 'n bokfiguur met horings, sekelstert en bokpote.
6. Een van die mees prominente karakters in die boek is Lukas Dood met die
ekwivalente Lukas Death in die Engels. Die verteller, die joernalis Flip Lochner,
beskryf hom soos volg: "Ook nog Lukas Dood, op 'n manier my gids hier in die
nedersetting: hy beklee die Bybelse amp van Rigter in die Duiwelskloof, 'n soort
vrederegter, 'n soort burgemeester, en dan nog skoolmeester en doodsman
boonop " (39–40). Brink verkies die buitengewone doodsman bo die meer
algemene, hoewel meer formele, begrafnisondernemer. In die aanhaling in die
Engels gebruik hy wel undertaker. Lochner word uitgenooi om saam met 'n groep
mans op 'n nagtelike jagtog te gaan, waartydens hy Lukas Dood se voorkoms
beskryf: "… die somber Lukas Dood in sy lakense pak, swart op swart in die nag,
sodat 'n mens net sy gesig soos 'n swewende mombakkies kon sien" (85). Beide
name is suksesvol.
7. Die laaste van die Lukas naamgenote is Klein-Lukas, met Little-Lukas in die
Engels. Hierdie seun van Lukas Dood het die ondenkbare en onaanvaarbare
gedoen: hy het Duiwelskloof verlaat om aan die Universiteit van Stellenbosch te
studeer, waar hy voortydig in 'n motorongeluk omgekom het. Dit was hy wat
Lochner van die gemeenskap in Duiwelskloof vertel het en wat hom genoop het

117
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(3) – Desember 2008

om hulle geskiedenis na te vors. Net soos Mooi-Janna en die Engelse StrongLukas, is sy naam dan ook kenmerkend van die paar wat van die gewone patroon
afwyk met die deskriptiewe element voor die eienaam. Dit werk goed, omdat die
deskriptiewe gewone adjektiewe is (mooi, strong, klein, little) is. Die ander
deskriptiewe is gewoonlik naamwoorde.
Die Lukas-naamgenote in die romans laat 'n mens aan die patriargnaam Abel in
Etienne van Heerden se roman Toorberg (1986) dink. Viljoen (1991:36) beskryf
die name in hierdie roman as samestellings van 'n prenominale deskriptiewe
element gevolg deur 'n eienaam wat 'n mens aan 'n bynaam laat dink. Beide
komponente word aaneen geskryf met die eienaam nog prominent deur die
hoofletter, byvoorbeeld StamAbel, OuAbel, DwarsAbel, OokAbel en KleinAbel. Dit
is KleinAbel wat resoneer met Klein-Lukas/Little-Lukas.
Viljoen brei ook uit op die byname van ander karakters in Toorberg, en sinspeel
daarop dat hulle ondergeskikte karakters is wat 'n laer status beklee en altyd
slegs deur hulle byname geïdentifiseer word, byvoorbeeld Waterwyser du Pisanie,
Posmeester Moolman en sy seun Koevert. Dit is nie die geval in
Duiwelskloof/Devil's Valley nie: feitlik al die karakters word so benoem. Jurg
Water, met dieselfde nering as Waterwyser du Pisanie, is byvoorbeeld een van die
hoofkarakters. Sy naam suggereer egter niks van al die vergrype waaraan hy
hom in die roman skuldig maak nie – hy gaan byvoorbeeld bloedskandelik om
met sy eie dogter (153).
Daar is natuurlik 'n groot klomp ander karakters in Brink se roman benewens die
Lukasse. Die simboliese betekenisse van die name is dikwels duidelik en in terme
van karakterisering – selfs voorspelbaar. Maar Brink wil sy leser laat dink oor sy
naamgewing. Soon Heilig is byvoorbeeld die predikant in Duiwelskloof. Die skuif
van heilig na predikant is redelik voor die hand liggend: "Soon Heilig wat hande
agter die rug met die groenterye langs loop en vuur en swawel preek vir die
koolkoppe om te oefen vir aankomste Sondag" (38). Die heilig word later ironies,
want hy raak betrokke by "onheilige" aktiwiteite. Soon is nie 'n ongewone
voornaam in Afrikaans nie; dis 'n verdraaiing uit die Nederlands zoon met die
betekenis van "seun". Brink ontgin waarskynlik die Heilige Drie-eenheid-konsep
hierdeur. In die Engels het sy keuse op Brother Holy geval. Dié eenvoudige naam
is redelik suksesvol, maar die gebruik van die eienaam Soon met sy addisionele
konnotasie is 'n wins wat die Engelse ekwivalent nie het nie.
Smeed Smit is 'n smid in die Afrikaans, en word Smith-the-Smith in die Engels.
Alhoewel Brink die alliterasie en assonansie deur repetisie in die Engelse naam
behou, is die Afrikaans veel meer treffend. Smit is 'n algemene van onder
Afrikaanssprekers en die voornaam Smeed, afgelei van die werkwoord smee(d),
is 'n slim keuse om die van aan die aktiwiteit te koppel. Sy daaglikse aktiwiteit
word soos volg beskryf: "… terwyl Smeed Smit in sy lendelam skuur 'n witwarm
hoefyster van pure goud op sy aambeeld regmoer vir die hoewe van 'n perd wat
daar nooit sal wees nie" (38).
Joos Josef, die skrynwerker, word Jos Joseph in die Engels. Weer ontgin Brink
alliterasie en assonansie, maar in beide gevalle is daar die ekstra konnotasie met
die Bybelse Josef (Mattheus 13:55), man van Maria, die moeder van Jesus, wat
ook van nering 'n skrynwerker was. Joos Josef se daaglikse aktiwiteite word so
beskryf: "Joos Josef besig om hout vir doodskis of bed of deurkosyn te plet, 'n
mond vol olienhoutspykers waarvan hy dan en wan wanneer hy opgewonde raak,
een insluk" (39). Beide name slaag.
Op hierdie wyse word die karakters een na die ander aan die leser voorgestel.
Hans Toordenaar het 'n gelyksoortige naam Hans Magic. Hy beskik oor magiese
kragte en hou hom eenkant: "Hans Toordenaar omgewe van sy ewige swerm

118
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(3) – Desember 2008

vlieë soos 'n fokken stralekrans om sy woeste kop" (39). Dat hy nou nie 'n
toonbeeld van aantreklikheid is nie, word deur 'n ander karakter uitgespel:
"Boetie, ek praat van lelik. Kyk, jy kry dof lelik, dis die gewone soort. Maar dan
kry jy duidelik lelik. Dis soos wat God self lelik wou gehad het. En dis Hans
Toordenaar" (108). Brink gebruik die ongewone toordenaar (nie in 'n Afrikaanse
woordeboek nie maar maklik verstaanbaar) in plaas van die normale towenaar.
Dis 'n goeie keuse, want toordenaar het onheilspellende ondertone, meer so as
towenaar, en magic het dit ook nie.
Gert Kwas is 'n skilder "… by die skilderye wat nooit klaarkom nie omdat hy altyd
nuwe gesigte bo-oor die oues verf" (39). Gert Kwas word Gert Brush in Engels.
Die Afrikaans is meer suksesvol omdat die voornaam Gert so eg Afrikaans is. Gert
in kombinasie met die Engelse leksikale item Brush werk net nie so goed nie. Dis
asof Brink sy dilemma besef: hy wil nie eintlik afstand doen van die Afrikaanse
name wat so 'n integrale en belangrike aanduider van identiteit onder die
Afrikaanssprekende gemeenskap van Duiwelskloof is nie, maar omdat hy 'n oog
op die Engelse leser moet hou, voel hy miskien genoop om die deskriptiewe
gedeelte in Engels weer te gee.
Soos met Mooi-Janna laat Brink name soms onveranderd in die Engelse
weergawe, maar om die oningeligte leser te help, sluit hy 'n woordelys agter in
die boek in waarin leksikale items soos mooi dan verklaar word. Die blote feit dat
so 'n woordelys van drie bladsye nodig geag word, versterk die siening dat die
Afrikaanse aard van die roman sodanig is dat 'n hele aantal konsepte, insluitende
'n paar name gewoon nie binne die konteks vertaalbaar is nie. Isak Smous is nog
so 'n geval. Smous word in die woordelys aangedui as "pedlar, itinerant trader".
Hierdie smouse was 'n integrale deel van die vroeë Suid-Afrika, en die meeste
van hulle was van Joodse afkoms, daarom ook die goeie keuse van Isak, 'n
bekende Bybelse naam uit die Ou Testament. Waarskynlik sou selfs
Engelssprekende Suid-Afrikaners dalk smous gebruik het en nie 'n ander Engelse
naam nie. Joop Droë, 'n karakter wat hom besig hou met die droog van tabak en
rosyne, word Job Raisin in die Engels. Dis miskien 'n wins, alhoewel 'n mens nie
uit die oog moet verloor nie dat die tabakgedeelte van sy nering nou uit die
Engelse naam verdwyn het. Ben Uil word Ben Owl, 'n redelik voor die hand
liggende ekwivalent. Hy het sy naam aan die volgende te danke: "Hy slaap
bedags, want sy oë is te swak vir die lig. Maar in die donker is daar niks wat hy
nie sien nie" (109–10). 'n Voormalige predikant in die kloof staan bekend as Doep
Doop. Brink slaag goed daarin om die waterbeeld sowel as die alliterasie te behou
met sy skepping Doep Dropsy (Afr. water[sug]).
'n Mens verwag dat fisiese eienskappe of voorkoms 'n rol in hierdie tipe
naamgewing sal speel, soos reeds gesien met Lukas Hangbal. Ander is LangFransina (Tall-Fransina in Engels), Peet Pote (Peet Flatfoot in Engels) en Truitjie
Makou (Truida Duck in Engels).
Peet Pote se groot voete besorg aan hom sy naam. Brink kies Peet Flatfoot vir die
Engels. Die Afrikaanse naam werk beter, onder andere vanweë die alliterasie. Dis
ook nie 'n ongewone bynaam onder Afrikaanssprekendes vir mans met groot
voete nie. Hy is een van die eerste karakters wat die verteller in Duiwelskloof
raakloop en sy eienaardige voorkoms lei tot 'n ander kru naam wat die verteller
aan hom gee. Hy beskryf hom soos volg: "Vir 'n oomblik is ek nie mooi seker wat
dit is nie, mens of dier. Maar mens is dit toe wel. Voordeel van die twyfel. Nie
veel meer as 'n meter hoog nie, pienkerig-wit en heeltemal haarloos vir sover ek
kan uitmaak, die gesig uitdrukkingloos en ouderdomloos, glad en bot soos 'n
pielkop. Sy bene, te kort vir sy lyf, is koddig en krom. Hy is kaalvoet. Twee groot
plat pote wat lyk of hulle sonder been is, soos 'n eend s'n" (28). Sy voorkoms
noop die verteller om hom Pieleman te noem, waarskynlik vanweë "sy obsene
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kop" (28). Vir die Engelse weergawe kies Brink Prickhead. Miskien het hy ook
Dickhead oorweeg, maar hierdie benaming in Engels het 'n meer generiese aard
met 'n sterker beklemtoning op die "onnosel"-aspek. In Afrikaans word die
neutrale man dikwels aan manlike voorname geheg, byvoorbeeld Janneman,
Pietman, ens. Hierdie tipe naam word selde by geboorte gegee, maar ontwikkel
meestal oor tyd, en bevat 'n element van toegeneentheid ("endearment"). Die
verteller vorm 'n spesiale band met hierdie karakter en daarom Pieleman. Kru
soos dit mag wees, pas dit mooi in hierdie patroon in, en is daarom meer
suksesvol as Prickhead. Die kru naam word versterk deur die handelinge van die
karakter: "In die een hand dra hy 'n kettie, met die ander staan hy in sy lies en
krap" (28); "… vat weer voor aan sy gulp" (29); en "… raak aan die grabbel
tussen sy krom bene" (30). Eers later in die roman hoor die verteller dat die
karakter eintlik Peet Pote heet. Die leser kry dus die interessante tegniek dat daar
twee verskillende verwysingsvorme bestaan vir dieselfde entiteit waarna verwys
word (sien ook Neethling (1983:370) ten opsigte van 'n soortgelyke verskynsel in
Elsa Joubert se Die swerfjare van Poppie Nongena):
"Vra vir Peet Pote," antwoord hy dreigend. “Hy't niks misgekyk
nie.” Hy kyk rond. “Peet, waar is jy?”
Uit die mense strompel Pieleman nader. (332)
Truitjie Makou, reeds oorlede, was die dogter van Joos Josef en het "gewebde
voete" (184) gehad. Die Afrikaanse makou is bekend as ’n "Muscovy duck" in
Engels en Brink se keuse val op Truida Duck. Die voornaam Truitjie is 'n bekende
verkleinvorm van die ewe bekende maar effe "outydse" vrouenaam Gertruida,
vergelykbaar met Gertrude in Engels, en bevat ook 'n element van
toegeneentheid. Truida in die Engels besit nie die affektiewe emotiwiteit vervat in
Truitjie nie. Die volle Afrikaanse naam met die outydse Truitjie laat 'n mens aan
'n liefdevolle en skadelose persoon dink, en om dit dan te koppel aan die effens
rare makou (waarskynlik vandag onbekend aan die jonger generasie
Afrikaanssprekers) maak van die naam 'n beter keuse as die Engelse een, veral
binne die afgesonderde Duiwelskloof-konteks. Die eg Afrikaanse naam Truida
word waarskynlik nie veel of ooit in 'n Engelse konteks gebruik nie, en om dit dan
aan die Engelse Duck te koppel, werk nie naastenby so goed as Truitjie Makou
nie.
'n "Buitestander" in die roman, tydgenoot en akademiese opponent van die
verteller, is Tone van Tonder: "… Professor Doktor Hardus (Tone) van Tonder,
D.Litt et Phil., K.A.K., Departementshoof Geskiedenis, Dekaan van Lettere en
Wysbegeerte, en tewens ook Ondervoorsitter van die Akademie" (21). Hy het sy
naam gekry "oor hy so diep in die dosente se gatte ingekruip was dat net sy tone
uitgesteek het" (18). Die antagonisme tussen die twee (en die bynaam) word
verder gevoer wanneer hulle vir dieselfde meisie ogies maak en die verteller
sarkasties opmerk: "… as ek my toe vir 'n maand of meer uit die voete moes
maak om eerstehands in die Duiwelskloof te gaan navorsing doen, dan was daar
min twyfel dat hy hom agter my rug so diep in háár duiwelsklofie sou ingebed het
dat daar weer net tone te sien sou wees" (20–21). Brink noem die karakter in die
Engels Twinkletoes van Tonder. Hy slaag dus daarin om die alliterasie te behou,
maar daar is 'n beduidende verskil tussen die meer sobere Tone en die Engelse
Twinkletoes. Die Engelse naam suggereer iemand wat vlugvoetig is (soos om te
dans), en meer metafories gesproke, moontlik iemand wat goed toegerus is om
geleenthede raak te sien en te benut. Dit sou waarskynlik meer van toepassing
wees op die ouer Van Tonder wat akademiese posisies nastreef, en nie die jonger
(student-) weergawe nie. Hier is 'n voorbeeld van waar Brink se keuse
(doelbewus of nie) van die twee name verskillende interpretasies van die
karakters en hulle rolle in die twee romans aan die hand doen. Die
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ondersteunende inligting wat Brink verskaf, maak beide interpretasies moontlik,
en daarom is die naamgewingstrategie dan ook suksesvol. Brink, 'n gesoute
akademikus, kyk duidelik ook satiries na die weë van sommige akademici om
invloedryke posisies na te jaag.
Soms openbaar Brink nie die keuse van 'n naam nie en gee bloot 'n kriptiese
leidraad veel later in die roman. Twee belangrike vroulike karakters is Tant
Poppie Vollemaan en Ouma Liesbet Pruim. Brink behou die Afrikaanse Tant en
Ouma in die Engels met Tant Poppie Fullmoon en Ouma Liesbet Prune
onderskeidelik. Dit is waarskynlik sinvol vanuit 'n kulturele oogpunt om die
Afrikaanse aanspreekvorme vir ouer vroue in 'n intieme konteks ook in die Engels
te behou. Brink wou ook nie aan die outydse name Poppie en Liesbet torring nie,
en het dit dan ook wyslik behou. Tant Poppie Vollemaan word die verteller se
vertroueling en hy bly ook by haar. Die enkele verwysing na die deskriptiewe
Vollemaan vind ons op p. 183: "Geen uitdrukking op die volmaan van haar blink
gesig nie." Dit geld ook vir die deskriptief Pruim vir Ouma Liesbet: "… die plooi
van haar ingevalle mond" (108). Die Engelse Prune suggereer die "ingevalle
mond" beter as die Afrikaanse Pruim. Eers dan besef die leser dat die name met
fisieke voorkoms te make het. Maar weer is dit 'n ope vraag: Hoe suksesvol is die
gebruik van beide name in die Engelse weergawe met behoud van Tant Poppie en
Ouma Liesbet en die toevoeging van die deskriptiewe element in Engels?
Brink beklemtoon die sensuele en seksuele ten opsigte van baie vrouekarakters
deur hulle name. In die meeste van sy romans kom hierdie aspekte prominent en
dikwels heel eksplisiet voor. Van Zyl (2002:124) het reeds na die
"seksbelustheid" van karakters in Duiwelskloof verwys. Binne die konteks van die
patriargale Duiwelskloof/Devil's Valley is dit te verwagte. Daar is baie verwysings
na mans wat hulle sin met sommige van die mooi jonger vroue gekry het. Daar is
reeds na Mooi-Janna verwys: "In daardie dae was daar nog mooi meisies onder
ons. En Mooi-Janna was mooi, mooier as haar naam" (221). Tant Poppie
Vollemaan stel dit anders: "Mooi-Janna. Sy't kaalvoet deur al die manne se drome
geloop" (103).
Dis egter veral die name van twee ander jong meisies wat die sensuele en
seksuele uitlig. Die eerste is Katarina Hemelvleis, wat Brink as Katarina
Sweetmeat in die Engels gebruik. Die probleem met haar was "dat al wat man in
die Duiwelskloof was, sinnigheid in haar gekry het" (123). Sy was baie ydel en
het daarvan gehou om haarself in die spieëls te bekyk: "Met een kyk kon Katarina
haarselwers van kroontjie tot toontjie beskou met al die hemelvleisies tussenin"
(123). Die Engelse skepping Sweetmeat werk redelik goed in hierdie konteks.
Henta Voorperske is die ander voorbeeld. Sy word Henta Peach in die Engels en
boet sodoende 'n belangrike konnotasie in, naamlik dat sy eerstens nog
onvolwasse is en nie volkome "ryp" nie, en daar is ook die suggestie van "vroeg
ryp, vroeg vrot" wat daarop sinspeel dat sy op seksuele gebied te vroeg aktief is.
Al hierdie suggesties gaan in die Engelse naam verlore. Die voorbarige meisie
loop te koop met haar seksualiteit en dans snags nakend in die bloekombos saam
met party van haar vriende. Eers na aan die einde van die roman verskaf Brink
nog 'n leidraad oor haar naam nadat Henta seksueel deur een van die mans
aangerand is: "Deur die perskegeur wat sy gewoonlik afgee, bring sy ander,
donkerder dinge uit die nag uit saam, uit 'n soort ruimte waarvan sy nog nie
behoort te weet nie" (318). Dit word duidelik dat haar pa, Jurg Water,
bloedskande met haar pleeg.
Talita Ligvoet, met die Engels 'n direkte vertaling, nl. Talita Lightfoot, is die laaste
van hierdie jong nimfe. Dalena vertel die verteller oor vroeëre gebeure: "Dink jy
daardie rebelle … sou ooit hier aangebly het as 'n meisie soos Talita Ligvoet nie
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vir hulle kaal in die maanlig gedans het en toe by hulle loop lê het soos Rut by
Boas in die Bybel nie?" (215). Die Afrikaanse naam werk beter: die deskriptief
ligvoet(s), wat betrekking het op iemand wat lig op sy/haar voete is en grasieus
beweeg, pas by die karakter van Talita Ligvoet. Die Engelse Lightfoot doen effe
geforseerd aan en het nie dieselfde trefkrag nie.
Die laaste vrou wie se naam seksuele ondertone het, is Bettie Tiet. Sy speel nie
juis 'n belangrike rol in die roman nie, maar maak tog van tyd tot tyd haar
verskyning wanneer sy haar groot aantal kinders in die openbaar borsvoed. Die
verteller beskryf sy eerste kennismaking met haar soos volg: "Op die kerk se
drumpel, agteroorgeleun teen die kosyn, langbeen in die son, kry ek Bettie Tiet
en haar kroos, soos 'n groot pienk sog beswerm met kleintjies" (57). Bettie se
kinders is so min of meer "allemanskroos want Bettie sê glo nooit nee nie" (57).
Brink noem haar Bettie Teat in die Engels. Weer is die Afrikaans meer suksesvol,
omdat tiet in die omgangstaal na 'n vrouebors verwys, dikwels ook na
goedbedeelde vroue binne 'n intieme seksuele konteks. Alhoewel die Engelse
term teat goed bekend is, word dit nie in hierdie konteks gebruik nie.
Die verteller besef reeds vroeg in die roman dat "onrein bloed" die nedersetting
binnegekom het, maar die inwoners lei hom op dwaalweë wanneer hy uitvra.
Uiteindelik is dit die ou "ontslape" patriarg wat die aap uit die mou laat en hom
vertel hoedat hy 'n "Hottentotvrou" geneem het na sy vrou Mina se dood. Hy het
haar die naam Bilha uit die Bybel gegee: "Mens kan jou tog nie aan 'n vrou se lyf
besondig as sy nie 'n naam uit die Bybel het nie" (295). Hy moes Bilha se man uit
die weg ruim en om sy heerserskap en trots te bevestig, het hy seksuele omgang
op haar man se graf met haar gehad. En toe het hulle 17 kinders gehad, almal
verwek op die graf van Bilha se man. Dit word dan duidelik dat rasvermenging
reeds by die grondlegging van die sogenaamde suiwer en afgesonderde
gemeenskap plaasgevind het, alhoewel daar in Van Zyl se woorde "'n verbete jag
… op enige bloedvermenging" is (2002:124). John (2005:151) verwys ook na die
geraamtes van die kinders (213, 238, 276) wat nakomelinge was van seksuele
verhoudings tussen oorspronklike Lermiete wat die kloof binnegekom het en
Khoi-vroue.
Dis duidelik dat baie vroue in Duiwelskloof seksuele gunste moes toestaan, hetsy
gewilliglik of onder druk. Dit het natuurlik die aanname oor die grootskaalse
inteling in die gemeenskap versterk. Die resultate hiervan was nie altyd duidelik
nie, maar in 'n afdeling wat Brink "Iets Onbehoorliks" noem (63), het die tekens
duidelik geword toe die gemeenskap hulle vir Nagmaal voorberei het: "Die
sigbaarste teken van iets in die lug was dat daar meer malles op straat was. Ek
sê 'malles', maar dis sommer 'n versamelwoord vir al die verskynsels wat daar
soos masels uitgebreek het uit die donkerder skuilplekke van die huise waarin
hulle gewoonlik uit die oog is: die vertraagdes en gebreklikes en swaksinniges,
die waterhoofde, die mongole, die spastieses, die blindes, die skeles, die
kreupeles, die kwylers, en babbelaars, die grondvreters en grasvreters en
misvreters, party min of meer te voet, ander gestoot op houtkarretjies en –
kruiwaens" (63–4). Brink noem dit "iets onrusbarends … soos 'n uitstal van
geheime sondes" (64).
Die groteske karakters op die voor- en agterblad van Duiwelskloof versterk
hierdie siening. Dit is nie so effektief op die hardeband-uitgawe van Devil's Valley
se omslag nie. In literatuur van die groteske in die 20ste eeu is karakters so
uitgebeeld wanneer hulle fisies of geestelik vermink was, of handelinge uitgevoer
het wat as "abnormaal" deur die skrywer geag is. Die betekenis van die
"groteske" is hedendaags so afgewater dat enigiets wat as grieselig, vreemd,
afskuwelik, lelik, makaber of bisar beskou word, dikwels as "grotesk" beskou
word. Binne hierdie raamwerk vertoon Duiwelskloof/Devil's Valley sekerlik
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gebeure wat so beskou kan word. 'n Reklamepamflet oor Devil's Valley stel dit
mooi: "Nothing in Devil's Valley is as it seems – the supernatural is an ingredient
of everyday, the living and dead are never quite separate, and the grotesque
coexists with the banal". Die aard van die roman gee dan ook aanleiding tot die
"aardse" en deskriptiewe name van die karakters.
Sommige vroue word beskryf as aanhangsels van hulle mans, byvoorbeeld Annievan-Alwyn, Dalena-van-Lukas, and Hanna-van-Jurg, wat die idee van
gedienstigheid en onderdanigheid in die patriargale gemeenskap versterk. Dit is
terselfdertyd 'n tegniek om die leser te help om karakters, waarvan daar baie is,
te "plaas", met ander woorde wie waar behoort.
'n Sleutelfiguur in die roman is Emma, enigmaties en misterieus. Haar naam,
sonder enige deskriptiewe element, plaas haar onmiddellik eenkant, weg van die
ander lede van die gemeenskap. 'n Mens sou oor die rede hiervoor kon spekuleer:
dit kom voor asof sy in 'n mate "verhewe" is bo die alledaagse handel en wandel
van die kloofbewoners, en sy hunker ooglopend na 'n ander lewe buite
Duiwelskloof. Emma bedreig ook die manlike gesag in die kloof omdat sy weier
om seksuele omgang met onder andere Jurg Water, Isak Smous, Hans
Toordenaar en Lukas Dood te hê. Sy is ook die enigste inwoner wat skynbaar
skepties staan teenoor die godsdienspraktyke van die Lermiete (195). Die moesie
op haar bors wat soos 'n bokkloutjie lyk, is vir baie 'n simbool van heksery wat
tot verwerping deur van die inwoners lei (335). Sage (1999:1) som haar so op:
"[He] falls in love with an elusive girl called Emma, a kind of witch from the
community's point of view but perhaps just a clever girl dreaming of escape." Die
verteller bou 'n verhouding met haar op en wil haar uiteindelik wegneem uit
Duiwelskloof, maar sy sterf tragies aan die einde.
Ander "buitestanders" het "gewone" voorname en soms ook vanne. Die verteller
is Flip Lochner, en hy kry 'n geleentheid na Duiwelskloof saam met Koot Joubert.
Sy eksvrou is Sylvia, sy kinders Marius en Louise. Hy het flirtasies met Maureen
en Belinda gehad. Hierdie name pas gewoon nie in binne die Duiwelskloofkonteks
nie, wat daarop dui dat naamgewing dan ook gebruik kan word om die inwoners
van die buitestanders te onderskei.
André P. Brink is in baie opsigte 'n begaafde romansier, en sy verbeeldingryke
naamgewingstrategieë dra grootliks tot die sukses van Duiwelskloof/Devil's Valley
by. Die karakters kry lewe deur hulle name. Name is vir Brink sleutels tot
karakterisering, maar daar is ook 'n speelse en deernisvolle element1.
Brink slaag grotendeels daarin om sy karakters as metaforiese werktuie te
gebruik wat die leser op 'n opwindende rit neem. 'n Kaleidoskopiese spel deur
middel van name ontvou in die roman en hou die leser betower wat die leesgenot
verhoog. Die afgesonderde konteks van Duiwelskloof/Devil's Valley, wat 'n baie
ongewone en geïsoleerde Afrikaanssprekende gemeenskap uit vervloë dae
verteenwoordig,
het
Brink
in
staat
gestel
om
'n
verbeeldingryke
naamgewingstrategie in die Afrikaanse roman te gebruik wat uiters toepaslik in
hierdie konteks is. Om uit Afrikaans in Engels te vertaal, is nie oor die algemeen
problematies nie, maar Brink het hier voor enorme uitdagings te staan gekom
wat naamgewing betref: dit was duidelik baie problematies om die eg en dikwels
uniek Afrikaanse name in Engels te "vertaal" of "oor te dra" en nog steeds al die
bedoelde konnotasies en assosiasies te behou. Dit was dus nie werklik verrassend
dat aanspreekvorme en sommige name onveranderd behou is, wat die insluiting
van 'n woordelys genoodsaak het nie. Waar Engelse teenhangers wel geskep is,
was die Afrikaanse name in Duiwelskloof oor die algemeen meer effektief as die
name in die Engelse Devil's Valley. Alhoewel 'n woordelys wel as 'n tipe oplossing
beskou kan word, maak dit tog in 'n mate inbreuk op die leeshandeling.
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Hierdie situasie beklemtoon dus die probleme waarmee 'n skrywer te make het
wanneer daar met taalgebonde name gewerk word wat dikwels ook
"betekenisvol" is, en om dit dan ewe sinvol in 'n ander taal, in dié geval Engels,
oor te dra. Die feit dat Afrikaans en Engels, beide Indo-Germaanse tale, na aan
mekaar staan, het natuurlik die proses vergemaklik en Brink grotendeels gehelp.
Waar die taalgaping en dus die kulturele gaping nog groter is, word die uitdagings
ook groter. Alhoewel die "omskakeling" van eiename, indien nodig geag,
waarskynlik 'n randgebied binne die vertaalteorie verteenwoordig, is die uitdaging
om versigtig gekose name in 'n oorspronklike werk effektief in 'n ander taal- en
kultuurkonteks weer te gee 'n navorsingsgebied wat met groot vrug binne die
literêre onomastiek ontgin kan word.
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Eindnotas
1

Etienne Leroux is 'n ander Afrikaanse romansier wat ook goed bekend is vir sy
innoverende en verbeeldingryke naamgewingstrategieë. 'n Eksposisie van sy
tegnieke is te vinde in Malan (1987).
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'n Middelnederlandse teks vir die
moderne Afrikaansklaskamer1
Terrence Carney
UNISA

Abstract
A Medieval Dutch text for the modern Afrikaans classroom
Due to the fact that Afrikaans is such a young language with a young literary
tradition, the Afrikaans classroom has no real equivalent to older texts like
Chaucer or Shakespeare. The absence of these types of texts from the Afrikaans
classroom may leave learners culturally and literarily impoverished. In an attempt
to find a way to fill this gap this article proposes the use of Medieval Dutch
literature like the plays Elckerlijc (Everyman), Walewein and Van den vos
Reynaerde as a possible answer to an apparent need in especially the grade 12
Afrikaans classroom. What follows is a short discussion on the possible reasons
why, and ways in which, a Medieval Dutch text can be adapted for classroom use
by learners and teachers alike.

Opsomming
'n Middelnederlandse teks vir die moderne Afrikaansklaskamer
Weens die feit dat Afrikaans 'n betreklik jong taal is en 'n jong literêre tradisie
het, bestaan daar geen werklike eweknieë vir tekste soos Chaucer of
Shakespeare in die Afrikaansklaskamer nie. Die afwesigheid van hierdie tekste in
die Afrikaansklaskamer kan leerders kultureel en letterkundig verarm laat. In 'n
poging om dié leemte te vul, stel hierdie artikel voor dat Middelnederlandse
tekste soos onder meer die dramas Elckerlijc, Walewein en Van den vos
Reynaerde as alternatiewe teksmoontlikheid vir veral die graad 12Afrikaansklaskamer oorweeg moet word. 'n Kort bespreking oor sowel die redes
vir die gebruik van 'n Middelnederlandse teks as die maniere waarop só 'n teks vir
skoolgebruik aangepas kan word, volg.

1. Inleiding en doelstelling
In 1987 is die Elckerlijc as deel van 'n reeks, Middelnederlandse tekste vir SuidAfrika, uitgegee. Den Spieghel der Salicheit van Elckerlijc is volgens Schutte en
De Klerk (1991:30) as gids vir die “(onervare) student of belangstellende leser”
bedoel. As sodanige gids behoort die teks inleidend van sowel die mees resente
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navorsing as die nodige sosiohistoriese agtergrondinligting voorsien te word om
as “betroubaar” beskou te word, aldus Schutte en De Klerk (1991:30). Dié artikel
handel egter nie oor 'n herwaardering van die enigste Afrikaanse uitgawe van die
Elckerlijc nie, maar stel eerder 'n nuwe uitgawe voor: 'n skooluitgawe vir graad
12-leerders om meer presies te wees.
Die onderrig van ouer letterkunde op skool is geen vreemde verskynsel nie.
Trouens, Shakespeare word steeds met vrug in hoërskoolklaskamers onderrig,
boonop aan leerders wat Engels as eerste en tweede addisionele taal praat.
Waarom word ouer letterkunde dan nie ook in die Afrikaansklaskamer onderrig
nie? Die probleem lê by die feit dat die Afrikaanse letterkunde nie so oud soos
onder meer die Engelse, Duitse en Nederlandse letterkundes is nie. Die gebruik
van Middelnederlandse tekste in die Afrikaansklaskamer sou 'n goeie alternatief
wees. Om dié argument te onderskraag, sal daar op die volgende drie
besprekingspunte gekonsentreer word:
•
•
•

Die verskynsel van ouer letterkunde in die klaskamer
Benaderings tot die onderrig van ouer letterkunde
Die formaat van 'n moontlike skooluitgawe van 'n Middelnederlandse teks.

2. Ouer letterkunde in die klaskamer
Die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) (Departement van Onderwys 2003:2, 9
e.v.) lys 'n aantal doelwitte, uitkomste en ideale waaraan die leerder moet
voldoen. Dié doelwitte, uitkomste en ideale het ook betrekking op die bestudering
van
tekste.
Deur
gebruik
te
maak
van
gegewe
uitkomste
en
assesseringstandaarde kan die taalopvoeder sy/haar eie oordeel gebruik en self,
waar moontlik, die gepaste tekste (literêr, visueel, ouditief, ens.) kies vir die
bestudering daarvan in die klaskamer. Hoewel die NKV vir die taalopvoeder die
geleentheid skep om onafhanklike keuses uit te oefen, voorsien dit die nodige
riglyne waardeur hy/sy aangemoedig word om van 'n verskeidenheid tekste
gebruik te maak.
Die uitkomste en doelwitte, wat in gedagte gehou moet word by die seleksie van
tekste, sluit onder meer die volgende in (Departement van Onderwys, 2003:1012): Leerders moet
•
•
•
•

met tekste omgaan wat menseregte, diskriminasie, ideologie, ander
kulture, ens. belig
tekste wat perspektief, magsverhoudinge, norme en waardes uitbeeld, kan
lees en gebruik
persoonlike, nasionale en globale kwessies in tekste verken
met tekste omgaan om só alternatiewe wêreldsieninge in ag te neem.

Die NKV is baie duidelik omtrent die feit dat 'n verskeidenheid tekste vir
verskillende doeleindes bestudeer moet word. By die assessering van tekste in
die Leerarea Tale word die volgende by die NKV ingesluit (Departement van
Onderwys, 2003:52): “Die verskeidenheid tekste wat gebruik en geproduseer
word, behoort leerders aan die volgende bloot te stel:
•
•

ryk en gepaste sosiale, kulturele en geskiedkundige ruimtes wat begrip
van die taal se erfenis ontwikkel;
uitdagende en prikkelende temas wat 'n kritiese begrip van waardes en
waardering vir belangrike sosio-kulturele en etiese kwessies van belang vir
Suid-Afrikaanse leerders ontwikkel” (my kursivering).
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Uit bostaande kan afgelei word dat die bestudering van ouer letterkunde in die
klaskamer belangrik kan wees. Die leerder moet kennis neem van sowel sy/haar
taalerfenis as sy/haar sosiokulturele agtergrond. Deur van ouer literêre tekste
gebruik te maak, kan die taalopvoeder die leerder van albei bewus maak. Die
probleme rondom die bestudering van ouer tekste is egter veelvoudig.
Hedendaagse opvoeders beskik nie almal oor die nodige kennis om ouer tekste te
selekteer nie en ouer tekste is dikwels ontoeganklik vir beide opvoeder en
leerder.
Die onderrig en bestudering van ouer literêre tekste in die Suid-Afrikaanse
klaskamer ontvang nie die nodige aandag nie. Volgens Paefgen (1999:153, 154)
word die literêre tekste wat op skool behandel word, minder, korter en
begrypliker. Ouer tekste word nie meer behandel nie, omdat die lees daarvan te
moeisaam is. Taalopvoeders sal eerder hul vryheid gebruik om kontemporêre of
reeds gevestigde tekste vir onderrigdoeleindes te selekteer, byvoorbeeld Die
Keiser (1977) en Kringe in 'n Bos (1984).
Die onderrig van ouer tekste in die taalklas kan vergemaklik word indien die
leerder (en opvoeder) van 'n skoolgids voorsien word wat reeds 'n seleksie van
ouer tekste bevat. Maar 'n skoolgids dien nie alleen as versamelbundel nie; dit
bied die tekste in 'n toeganklike formaat aan die leerder. So 'n studiegids bevat
die nodige verklarende voetnote, agtergrondinligting en besprekings. Gevolglik
hoef die opvoeder nie na tekste te soek nie en beide opvoeder en leerder hoef
hulle nie te bekommer oor die ontoeganklikheid van die gegewe tekste nie. Hier
behoort Schutte en De Klerk se Afrikaanse uitgawe van die Elckerlijc (1987) in
gedagte gehou te word. Dié boek ontsluit die betrokke teks vir die leerder met
behulp van die nodige agtergrondinligting, woordverklarings en bespreking van
temas. Maar die Schutte en De Klerk-uitgawe is uitgegee met die tersiêre student
in gedagte. Die teikengroep vir hierdie teks is meer akademies-wetenskaplik.
Skoolleerders sal nie behoorlik met dié boek kan omgaan nie, weens die
moeilikheidsgraad van sowel die inleidende bespreking wat die Middelnederlandse
teks voorafgaan as die Middelnederlandse teks self. Tekste soos die Elckerlijc,
Karel ende Elegast en Beatrijs, of enige ander Middelnederlandse tekste (soos
gedigte), moet op 'n nuwe manier aan 'n nuwe generasie lesers bekend gestel
word. Daar is dus 'n behoefte aan 'n gids wat vir skoolleerders bedoel is en wat
hulle in staat sal stel om ouer letterkunde op skool te bestudeer sowel as te
geniet.
As daar dan van die standpunt uitgegaan word dat ouer Nederlandse letterkunde
binne klasverband bestudeer (behoort te) kan word en dat 'n gepaardgaande
skoolgids – wat tans nie bestaan nie – die bestudering van dié tekste sal
vergemaklik, kan 'n mens die afleiding maak dat daar 'n behoefte aan so 'n
skoolgids bestaan. So 'n skoolgids kan aan sowel die opvoeder as die leerder die
geleentheid bied om kennis te maak met die Afrikaanssprekende se (Europese)
taal- en kultuurerfenis.
Daar word wel kennis geneem van die feit dat die Afrikaansklaskamer nie
homogeen is nie. Uiteraard moet daar gepoog word om daarvoor voorsiening te
maak.
Verder geld Schutte en De Klerk (1991:31) se eie motivering vir hul reeks,
Middelnederlandse tekste vir Suid-Afrika, nog steeds:
Die idee ... het ontstaan uit die oortuiging dat daar op dié wyse
vanuit Suid-Afrika 'n bydrae gelewer sal kan word om Afrikaans se
verbondenheid met ou Nederlands te bevestig. Veral omdat daar
tans weer vanuit Nederlandse (en Suid-Afrikaanse? – TRC) kant
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nagedink word oor die belang van die taal- en kulturele betrekkinge
in Suid-Afrika, kom dit as sinvolle opdrag voor om vanuit SuidAfrika aktief te toon dat die Middelnederlandse taal en letterkunde
ook vir studie van Afrikaans van waarde is.
Dat die onderrig van ouer letterkunde funksioneel kan wees, is reeds deur Karg
(1998) aangedui. Sy raak verskeie redes vir die onderrig van ouer (Duitse)
letterkunde aan deur verskillende onderrigmoontlikhede te identifiseer, soos
onder meer die bestudering van Middeleeuse liedtekste as historiese uitingsvorm;
die ontwikkeling van die vertelinstansie oor die jare; die toepassing van die
resepsieteorie; en die behandeling van die Middeleeuse kultuurgeskiedenis.
Leeruitkomste soos die evaluering van agtergrond en milieu en hoe dit verband
hou met karakters en behandelde temas, asook die evaluering van intriges,
karakteruitbeelding, ens. (Departement van Onderwys, 2003:33, 35), sluit aan by
die soorte onderrigmoontlikhede en by die redes vir die onderrig van ouer
letterkunde, soos deur Karg uitgewys. 'n Nuwe skooluitgawe van onder meer die
Elckerlijc kan derhalwe vir soortgelyke onderrigmoontlikhede aangewend word.
Een van die belangrikste redes vir letterkunde-onderrig is die gebruik van 'n
literêre teks om verdraagsaamheid te bevorder. Karg (1998:264 e.v.) verwys hier
na die gebruik van die 14de-eeuse verhaal Parzival, wat afspeel in die tyd van die
Kruistogte in die Midde-Ooste toe Christen teenoor Moslem te staan gekom het.
Die gebruik van letterkunde in Afrikaanse skole om diskriminerende praktyke te
identifiseer en om verdraagsaamheid te bevorder, is reeds deur Kruger (1995;
2002) en ander (Combrink 1992; Du Plessis 1992; Van Jaarsveld 1994) uitgewys.
Die kwessie van kultuurverskille en onverdraagsaamheid – soos dit ook in
Parzival voorkom – sluit by die leerder se (Suid-Afrikaanse) wêreld aan. Waarom
dan nie sowel ouer as moderne tekste vir dié doel gebruik nie? Ouer tekste – soos
onder meer Die Hexe en Floris ende Blancefloer – is daarom relevant en
bruikbaar.

3. Benaderings tot die onderrig van ouer letterkunde
Wat die onderrig van ouer letterkunde betref, staan twee benaderings voorop,
naamlik sosiohistories en aktualiserend. Histories-sosiologies gesien word die
historiese teks se agtergrond relevant gemaak deur die kontrastering daarvan
met die hier en die nou uit te wys (Bärnthaler 1989:12 praat hier van 'n
Kontrastmodell). Die opvoeder lê aan die leerders die wêreld van (byvoorbeeld)
die Middeleeuer uit en kontekstualiseer die teks, sodat leerders die tyd en die
kultuur van die karakters kan begryp. Sake soos kleredrag, eetgewoontes,
godsdiens en behuising kom hier ter sprake. Deur bostaande aspekte met die
leerder se eie kleredrag, eetgewoontes, godsdiens en behuising te kontrasteer,
kan die leerder 'n beeld vorm sowel van die omstandighede en wyse waarop 'n
Middeleeuer geleef het as van die wyse waarop hy/sy self leef (kyk ook KishGoodling 1998 en Petry 1981).
Die aktualisering van die teks behels die relevantmaking van die teks vir die
moderne leser. Aktuele temas en kwessies, soos onverdraagsaamheid en
ontrouheid, kom in ouer tekste voor, wat aan leerders uitgewys kan word. Op dié
manier besef die leerder dat sommige probleme of vraagstukke reeds eeue lank
bestaan, byvoorbeeld ouers wat gekant is teen diegene wat hul kinders liefkry,
politieke ongeregtigheid, ekonomiese en staatkundige kwessies, ens. Die
wisselwerking tussen bogenoemde twee benaderings is belangrik as 'n mens ouer
letterkunde met sukses in die hoërskoolklaskamer wil onderrig.
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Slings (2000:159) gaan van die standpunt uit dat leerders nie alleen moet fokus
op die belewings en opvattings waarmee hulle grootgeword het nie, maar dat
hulle in aanraking gebring moet word met ander lewensvisies, ander kulture,
ander tye, en vreemde en verrassende perspektiewe (vgl. ook die NKV, veral
Kritieke Uitkoms 7). Ingevolge die Grondwet van Suid-Afrika en die NKV moet
skole daarna streef om “die verdelings van die verlede te heel en 'n samelewing
gegrond op demokratiese waardes, sosiale geregtigheid en fundamentele
menseregte te skep” (Departement van Onderwys 2003:1). Dit kan geskied
wanneer leerders besef hul eie kultuur en bestaan is nie die enigste of die
belangrikste in die wêreld nie; wanneer hulle hul eie kultuur en identiteit
relativeer deur vanuit die verlede na die hede te kyk. Dit is moontlik om leerders
met hedendaagse kulture uit ander wêrelddele te konfronteer, maar dit is
voordeliger om met voorbeelde uit jou eie verlede gekonfronteer te word: “…
leerlingen [gaan] niet alleen inzien, dat het mogelijk is verschillende houdingen
tegenover mens en wereld in te nemen, maar ook dat dat in Europa [en uiteraard
in Suid-Afrika – TRC] werkelijk gebeurd is” (Wackers 1988:100). Bärnthaler
(1989:11) sluit by Wackers aan:
Literaturunterricht soll die kritische Sozialisation des Jugendlichen
mit Hilfe von Texten, die sich mit Problemen der Gegenwart direkt
auseinandersetzen, fördern. Durch die Analyse älterer Texten soll
er den Jugendlichen auf die prinzipielle Veränderbarkeit historischer
Zustände
hinweisen
und
so
eine
Relativierung
seiner
gegenwartsbezogenen
Normen
initieren.
Einsicht
in
die
Geschichtlichkeit menschlicher Institutionen, Prinzipien und
Normen, in deren grundsätzliche Machbarkeit kann so zum Motor
einer positiven zukunftsorientierten Innovationshaltung werden.
(Met behulp van tekste wat hedendaagse probleme verduidelik,
behoort literatuuronderrig die kritiese sosialisering van die jeug te
bevorder. Deur middel van analise behoort ouer tekste die jeug, in
beginsel, die veranderlikheid van historiese omstandighede uit te
wys en só 'n relativering van hedendaagse norme te inisieer. Insig
in die historisiteit van menslike instansies, beginsels en norme, wat
fundamenteel uitvoerbaar is, gee aanleiding tot 'n positiewe
toekomsgeoriënteerde innovasiehouding)
Leerders kan besef dat hul hede die produk is van ontwikkeling wat reeds
honderde jare aan die gang is (Slings 2000:159) en dat die literêre tekste
getuienis daarvan lewer. Die beleweniswêreld (die gevoelens, gedagtes,
verwagtinge en opinies) (Geljon 1994:27) van die leerder sluit egter moeilik by
die historiese teks aan. Die nuwe skooluitgawe van 'n teks soos die Elckerlijc of
Esmoreit sal 'n manier moet vind waarop die aansluiting tussen teks en leerder
moontlik is, juis deur die teks te aktualiseer.
Deur aktualisering word die literêre teks herlei na die leerder se eie ervaring en
realiteit. Wanneer die leerder kan identifiseer met wat in die teks aangaan of
bepaalde aspekte kan herken, slaag hy/sy daarin om aansluiting te vind by die
teks. Carter en Long (1992:16, 19) dui aan dat letterkundestudie baie effektief is
wanneer die leerder die verbintenis tussen die teks en sy/haar eie leefwêreld
raaksien.

4. 'n Nuwe formaat vir 'n nuwe generasie
As 'n mens 'n ouer Nederlandse teks soos die Elckerlijc aan skoolleerders wil gee
om te lees, moet die uitgawe van die teks modern wees. Die teks moet uiteraard
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ook toeganklik gemaak word, sodat die leerder die teks van meet af kan begryp.
Stahmer (1983:15 e.v.) identifiseer drie soorte uitgawes van ouer tekste: (1) die
algemene uitgawe, (2) die kritiese uitgawe en (3) die variorum-uitgawe. Die
eerste soort uitgawe is vir die onervare leser bedoel; die tweede uitgawe is vir die
gevorderde leser bedoel en die laaste uitgawe word uitgegee met die
professionele leser in gedagte. Laasgenoemde uitgawe sluit vertalings,
opsommings, besprekings, illustrasies, skemas, ens. in. Na regte sal 'n
skoolpublikasie in die eerste kategorie moet val, aangesien die leerder as leek vir
die eerste keer met 'n ouer Nederlandse teks in aanraking kom. Die algemene
uitgawe is op sigself oudmodies en uitgedien. Die derde kategorie is belangriker
en voldoen veel beter aan die behoeftes van leerders in die een-en-twintigste eeu
en kan leerders ondersteun in hul poging om die ouer literêre teks beter te
verstaan. 'n Kombinasie van die algemene en variorum-uitgawe sou die ideale
keuse wees.
Maar hoe moet 'n skooluitgawe van byvoorbeeld die Elckerlijc juis daar uitsien? In
Nederland word die Text in Context-reeks sedert 1999 in skole gebruik. Bekende
tekste soos Reinaert de Vos, Karel en Elegast en Walewein is reeds as deel van
dié reeks uitgegee en word vandag met sukses (dog nie sonder kritiek nie) in
Nederlandse skole onderrig en is veel beter uitgewerk en saamgestel as ons eie
Shakespeare-gidse. Die boeke wat deel uitmaak van die Text in Context-reeks
bevat 'n inleiding wat 'n kort oorsig oor die betrokke Middeleeuse verhaal gee.
Ander aspekte soos, vorm en taal, die opbou van die gids, 'n verduideliking van
wat Middelnederlands is, ens., kry die nodige aandag. Hierdie boeke is visueel
baie kleurvol, met talle foto’s, illustrasies en die gebruik van kleurkodes. Twee
dele kom voor, naamlik “Text” en “Context”; hulle wissel mekaar as afsonderlike
hoofstukke af. Onder “Text” vind 'n mens die ouer teks, wat parallel loop met 'n
vertaling in Standaardnederlands. Die vertaling neem die plek van voetnotas in.
Die teks word gereeld, maar kortliks, onderbreek met agtergrondinligting en
verduidelikings van die maatskappy, die karakters en Middeleeuse praktyke soos
dit betrekking het op die voorafgaande of daaropvolgende passasie. Daar word
ook gereeld samevattings gegee van die voorafgaande verse.
Onder “Context” word inligting breedvoeriger aan die leser aangebied – aspekte
soos wie die skrywer was, die rol wat diere in verhale en mites speel, en hoe
Middeleeuse hofsake gewerk en verloop het, geniet aandag. Dié inligting is
algemener en nie beperk tot 'n spesifieke passasie in die teks nie. Die gids sluit
opdragte vir leerders in en voorsien aan lesers 'n “begrippenlijst” met
woordverklarings. Hubert Slings, die samesteller van die eerste gids en tans
redakteur van die reeks gidsboeke, het in 1996 met die konsepweergawe van
Karel en Elegast leerders se reaksie op die skoolgids getoets (vgl. Slings
2000:182 e.v.). Die meeste leerders het positief op die teks gereageer, onder wie
ook leerders wat aanvanklik geen belangstelling in Middelnederlandse tekste
getoon het nie. Dié reeks is spesifiek vir skoolleerders geskep vir sowel
“klassikale behandeling als voor zelfstudie, zowel voor integrale bestudering als
voor gedeeltelijk gebruik, zowel voor een vrijblijvende kennismaking als voor
toetsing” (Barendregt e.a. 2006:2). Die Text in Context-reeks is 'n goeie
voorbeeld van 'n kombinasie van Stahmer se algemene en variorum-uitgawes. 'n
Soortgelyke weergawe van die Elckerlijc of enige van die ander beskikbare tekste
kan ewe suksesvol in Afrikaanse klaskamers gebruik word.
Van Oostrom en Pleij (1997:284 e.v.) argumenteer dat ouer tekste aantreklik en
modern aangebied moet word om sodoende leerders se aandag en belangstelling
aan te wakker. Hulle lê veral klem op kleurvolle uitgawes, uitgawes wat die
nuuskierigheid van die leerder prikkel en tegelykertyd die leerder van die nodige
inligting aangaande die teks en sy konteks voorsien. Daarom is dit belangrik dat
die skooluitgawe van 'n Middelnederlandse teks die volgende moet insluit:
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4.1 Agtergrondinligting
Die nodige agtergrondinligting help die leerder om die teks te kontekstualiseer
aangaande die maatskappy, die taal en die mense van die betrokke tyd. Bepaalde
temas – soos die Swart Dood – word geïdentifiseer en kortliks aangeraak. Dit is
baie belangrik dat leerders die relevansie van sekere temas vir hul eie kultuur en
samelewing raaksien (via onder meer aktiwiteite). Leerders moet kan begryp dat
daar talle probleme in die hedendaagse samelewing voorkom wat reeds in die
Middeleeue voorgekom het. Christ (1997:6) meen dat leerders hul
agtergrondkennis met hulle na die teks toe saamneem. Maar daardie
agtergrondkennis kan taamlik beperk wees, soos Slings bevind het. Slings
(2000:96, 97) wys daarop dat leerders se kennis omtrent die mitologie en
aspekte soos godsdiens besig is om te kwyn. Die Elckerlijc weerspieël 'n Katolieke
lewensfilosofie.
Hoewel
Afrikaanssprekendes
oorwegend
godsdienstig
(Protestants) is, ontbreek daar voorkennis omtrent die Katolisisme, om maar 'n
enkele voorbeeld te noem.
4.2 Vertalings
Hoewel verklarende aantekeninge belangrik is, is dit soms nodig om 'n ouer teks
te vertaal om dit sodoende meer verstaanbaar te maak. 'n Vertaling help om die
teks toeganklik te maak wanneer die taalvariëteit waarin die teks oorspronklik
geproduseer is, nie vir die leser verstaanbaar is nie. Die ideale oplossing is om die
teks te vertaal en die vertaling naas die oorspronklike teks te plaas. Die vertaling
voorkom ook dat die leerder telkens onderaan die bladsy moet soek na die
voetnoot wat 'n woord of reël verklaar. Laasgenoemde kan sowel steurend as
vermoeiend wees en die leesplesier belemmer (Slings 2000:176; Van Oostrom en
Pleij 1997:286). Die vertaling hoef om praktiese redes nie te rym soos die
oorspronklike nie – die opvoeder kan van die oorspronklike teks gebruik maak om
aspekte soos die rympatrone uit te wys. In Nederland maak baie opvoeders van
slegs 'n fragment van die oorspronklike teks gebruik voordat hulle oorslaan na die
vertaling of die herspelde weergawe (Boven 1988:61; vgl. ook Geljon 1994:65).
Dieselfde benadering kan in die Afrikaansklaskamer gevolg word.
4.3 Verklarende aantekeninge
Verklarende aantekeninge by tekste kan egter steeds belangrik wees, selfs
wanneer die ouer teks vertaal en die agtergrond verduidelik word. Volgens
Stahmer (1983:75, 90, 91) word 'n teks nie noodwendig toegankliker deur 'n
vertaling nie. Soms is dit steeds nodig om 'n uitdrukking te verklaar, valse
vriende2 uit te wys of 'n praktyk soos dit in 'n teks voorkom, kortliks te
verduidelik. Verklarende aantekeninge – binne perke – kan dus nuttig wees om
onduidelikhede op te klaar.
4.4 UGO-uitkomste en -aktiwiteite
Die skooluitgawe van 'n Middelnederlandse teks vir graad 12-leerders moet aan
bepaalde UGO-vereistes voldoen en geskik wees vir gebruik in Suid-Afrikaanse
skole. Die skooluitgawe moet daarom leeraktiwiteite insluit en die geleentheid vir
leerders en opvoeders skep om dié aktiwiteite met ander leerareas (Kuns en
Kultuur, Menslike Sosiale Wetenskappe, Natuurwetenskappe) te integreer. Tog
behoort die skooluitgawe leerders nie van 'n diepgaande kennis betreffende die
Middeleeue te voorsien nie, aangesien UGO van die standpunt uitgaan dat
leerders self inligting moet insamel en verwerk. Derhalwe moet die skooluitgawe
die leerders eerder via aktiwiteite aanmoedig om self meer uit te vind. Kritieke
Uitkomste soos probleemoplossing, kreatiewe groepswerk, die doeltreffende
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organisasie en bestuur van aktiwiteite en die versamel en evaluering van inligting
is daarom relevant. Dit sal leerders help om sistematies en kundig deur
onbekende waters te seil.
4.5 'n Moderne teks
Die skooluitgawe moet 'n aantal illustrasies asook verwysings na relevante boeke,
films, e.s.m. bevat. Die internet (soos vakspesifieke webblaaie, soekenjins en
Facebook), CD’s (soos Gregoriaanse gesange en Middeleeuse musiek) en televisie
moet ook nie as bronne onderskat word nie; baie nuttige inligting kan deur dié
media bekom word. Leerders toon meer belangstelling wanneer 'n leerarea met
hul belangstellings (internet, musiek, videospeletjies en films) verbind word.
Voorbeelde van films sluit in A Knight’s Tale, Joan of Arc, King Arthur, Erik the
Viking en animasiefilms soos die gewilde Shrek en Tales of Despereaux. Stahmer
(1983:17) voer ook aan dat die gebruik van illustrasies die teks toelig. Mense
word vandag deur visuele stimuli oorweldig weens televisie, tydskrifte en die
internet. Illustrasies kan hier met vrug aangewend word en leerders kan selfs
aangemoedig word om meer van die beeldende kunste te leer. Illustrasies en
faksimilee-foto’s sal ook bydra om die leerders geïnteresseerd te kry (Slings
2000:178; Van Oostrom en Pleij 1997:286). As leerders 'n geleentheid kry om 'n
afbeelding te sien van hoe oorspronklike tekste lyk, sal hulle moontlik 'n groter
waardering vir ouer tekste ontwikkel.

5. Slot
Die onderrig van Middelnederlandse tekste in die graad 12 Afrikaans
Huistaalklaskamer mag dalk vir sommige mense oorbodig, onnodig en onvanpas
voorkom, maar leerders word 'n groter onreg aangedoen deur nooit ’n
geleentheid gebied te word om kennis met die wonderlike verhaalskat van
Middelnederlands te maak nie. Die onderrig van ouer letterkunde vind in verskeie
wêrelddele met sukses plaas. Dieselfde suksesvolle aanbieding van
Middelnederlandse tekste in die Afrikaansklaskamer kan verseker word indien die
ou Nederlandse teks in 'n toeganklike formaat aan leerders voorsien word. Ouer
tekste bied die opvoeder 'n legio onderrigmoontlikhede. Deur dié soort tekste
deel te maak van die Afrikaanse literêre kurrikulum, kan skole enersyds begin
wegbeweeg van die oorbekende tekste en andersyds die leerders met 'n gesonde
literêre kennis, wat as basis vir verdere literêre studie sal dien, toerus. Sowel ou
as jong Afrikaanse skrywers het immers self die Middelnederlandse tekste geken
en in hul eie literêre werke daarna verwys (vgl. byvoorbeeld D.J. Opperman, Reza
de Wet en Gerda Taljaard).
Verder kan 'n skooluitgawe van Middelnederlandse tekste juis 'n voortsetting
wees van Schutte en De Klerk se ideaal om die kulturele en literêre verhouding
tussen Afrikaans en Nederlands te versterk en om Afrikaans se verbondenheid
met ou Nederlands te bevestig. Só 'n skooluitgawe kan ook 'n nuwe tradisie in die
Afrikaanse taalklaskamer begin en die kwynende Middelnederlandse studie op
tersiêre vlak moontlik ondersteun. Die gebruik van 'n Middelnederlandse teks in
die Afrikaansklaskamer is daarom nuttig en relevant en moet sterk deur
onderwysowerhede en leerkragte oorweeg word.
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Eindnotas
1

Dié artikel is gebaseer op navorsing vir `n MA onder leiding van prof. Heinrich
Ohlhoff in die Departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria.

2

'n Valse vriend is 'n woord wat in meer as een taal voorkom, maar wat verskil in
betekenis en dikwels weens sy gelyksoortigheid in voorkoms tot misverstande
kan lei. Vgl. bv. die betekenis van die woord simpel/simple in Afrikaans en
Engels.

135
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 5(3) – Desember 2008

LitNet Akademies Adviesraad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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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