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Nora en die Afrikaners: Gedagtes oor die
impak van die eerste professionele
produksie van Henrik Ibsen se Et
dukkehjem (’n Pophuis) in Afrikaans1
Temple Hauptfleisch en Hilda van Lill
Sentrum vir Teaternavorsing, Universiteit Stellenbosch

Abstract
Nora and the Afrikaners: Thoughts about the impact of the first
professional production Henrik Ibsen's Et dukkehjem (A Doll’s House) in
Afrikaans
The first locally initiated professional production of an Ibsen play in South Africa
was an Afrikaans version of Et dukkehjem (A Doll’s House / ’n Pophuis, renamed
Geleende Geld (Borrowed Money) by Paul De Groot as a sop to contemporary
audiences in rural areas), translated by the amazing Mrs A.E. CarinusHoltzhausen and produced and directed by Paul de Groot for his company in
1929, with himself, André Huguenet, Helene Botha, Rena la Roche, Henri van
Wyk and Andries Coetzee. The play had 200 performances on its six-month tour
through the country, playing mainly in rural towns. What the article looks at is
the place and the nature of this production of Ibsen’s controversial masterpiece in
the formative years of the South African theatre system. Despite what was seen
as a lukewarm response to the play from most audiences (by both André
Huguenet and Helene Botha), what was most remarkable was the almost total
lack of negative response by the conservative Afrikaans community, and the
authors speculate that this may be the result of two relatively unrelated factors,
namely the fact that this was a tour of one-off performances, hence there was not
much opportunity for public response, and the fact that for much of the tour, De
Groot utilised the notorious German “happy" ending to the play which Ibsen had
written for the first German productions. Yet, despite the audiences’ patent
apathy towards and lack of comprehension of the play, the tour was apparently a
reasonable success, and remarkably, in the long term it seems to have had a
significant cultural influence on the shape and style of the future of Afrikaans, and
even South African, theatre.
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Opsomming
Nora en die Afrikaners: Gedagtes oor die impak van die eerste
professionele produksie van Henrik Ibsen se Et dukkehjem (’n Pophuis)
in Afrikaans.
Die eerste plaaslik-geïnisieerde professionele aanbieding van ’n Ibsen-drama in
Suid-Afrika was ’n Afrikaanse weergawe van Et dukkehjem (’n Pophuis, deur Paul
De Groot herdoop na Geleende Geld om plaaslike gehore nie af te skrik nie), in ’n
vertaling deur die merkwaardige mev. A.E. Carinus-Holtzhausen. Dit is aangebied
en geregisseer deur Paul de Groot met sy geselskap, bestaande uit homself,
André Huguenet, Helene Botha, Rena la Roche, Henri van Wyk en Andries
Coetzee. Die stuk het 200 aanbiedings op sy ses maand lange toer deur die land
beleef, hoofsaaklik op plattelandse dorpe. Waarna die artikel kyk, is die plek en
aard van die produksie van Ibsen se kontroversiële meesterstuk in die
vormingsjare van die Suid-Afrikaanse teatersisteem. Alhoewel gehore louwarm
voorgekom het, was dit merkwaardig dat daar ’n byna totale afwesigheid van
negatiewe publieke reaksie by die konserwatiewe Afrikaanse gemeenskap was.
Die skrywers skryf dit toe aan twee redelik onverwante sake: eerstens die feit dat
die toer bestaan het uit enkele optredes op die verskillende dorpe, wat sou maak
dat daar nie veel geleentheid was vir publieke terugvoer nie; en tweedens die feit
dat De Groot vir ’n groot deel van die toer gebruik gemaak het van die gewraakte
“gelukkige” einde wat Ibsen vir die eerste Duitse opvoerings geskryf het. En tog,
ten spyte van die gehore se skynbare apatie en onvermoë om die stuk te begryp
(volgens beide André Huguenet en Helene Botha), was die toer skynbaar tóg ’n
redelike sukses en het dit – merkwaardig genoeg – op die lang duur ’n
deurslaggewende kulturele invloed op die vorm en styl van die toekomstige
Afrikaanse, en selfs Suid-Afrikaanse, teater uitgeoefen.

Ibsen in Suid-Afrika
Dit is interessant om daarop te let dat die werke van Henrik Ibsen (20 Maart
1828 tot 23 Mei 1906) blykbaar nie baie gewild in Suid-Afrika was nie (veral nie
vergeleke met dié van Anton Tsjechof nie). In 'n bondige oorsig van die
standaard-teatergeskiedenisse in Suid-Afrika vind ons voor 1990 nie meer as
agtien bevestigde opvoerings nie (sien die Bylae), en interessant genoeg is dit
slegs van Ibsen se naturalistiese stukke! Ons kon 'n paar misgekyk het, en as 'n
mens die baie ongedokumenteerde studente-opvoerings en die klompie
amateurgevalle by tel, kan die getal selfs verdubbel word. Nietemin is selfs 'n
stuk of dertig opvoerings van teaterdisse soos Samfundets Støtter (bekend as
Pillars of Society in Engels, 1877), Et dukkehjem (A Doll’s House, ’n Pophuis2,
1879), Gengangere (Spoke, 1881), Vildanden (Die Wilde Eend), 1884),
Rosmersholm (1886), Hedda Gabler (1890), en Bygmester Solness (Boumeester
Sollness of The Master Builder in Engels, 1892) in die loop van ongeveer 'n eeu
nie juis indrukwekkend nie. Ons was regtig verbaas, want in akademiese kringe is
die naam van Ibsen en die name van die vernaamste naturalistiese stukke baie
bekend – en dit was nog altyd die geval.
Sover ons uit die beskikbare dokumentasie kon vasstel,3 is die eerste SuidAfrikaanse opvoerings van Ibsen se werk gedoen deur Stephanus Maré in Pretoria
(sy eie Afrikaanse vertaling van Samfundets Støtter as Steunpilare), êrens tussen
1912 en 1918, toe hy die sleutelfiguur in die invloedryke Afrikaans-Hollandse
Toneelvereniging was. Die eerste Engelse opvoering van ’n Ibsen-toneelstuk
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waarvan ons weet, is blykbaar deur die Universiteit Stellenbosch se
Debatsvereniging gedoen onder leiding van die merkwaardige dr. C.G.S. ("Con")
de Villiers.4 Omstreeks 1925 het hy moontlik die eerste opvoering van A Doll’s
House gedoen, met 'n onderwysstudent, Helene Botha in die rol van Nora (Binge
1960:147). (Ons loop haar weer later in hierdie verhaal raak.) Dit word in 1926
deur The Master Builder gevolg, met die jong Anna Pohl en ander
studentespelers. De Villiers het ook self Ibsen en Pirandello in Afrikaans vertaal,
waaronder byvoorbeeld Boumeester Sollness in 1932, 'n vertaling wat later 'n
paar maal deur ander geselskappe gebruik is.

Die spelers in die Unie Debatsvereniging se 1925produksie van A Doll’s House te Stellenbosch. Die
regisseur, dr. C.G.S. (“Con”) de Villiers, sit in die middel,
met Helene Botha (Nora) aan sy linkerhand. (Foto uit die
Con de Villiers-versameling, gebruik met toestemming van
die Dokumente Versameling J.S. Gericke Biblioteek,
Universiteit van Stellenbosch)
Die eerste bevestigde professionele produksie van 'n Ibsen-stuk was Spoken
(Gengangere) wat deur die Nederlandse toergeselskap van Mignon Sorel en Louis
de Vriendt gedoen is (Botha 2006). Dit is nogal ’n verrassende keuse vir ’n
geselskap wat hoofsaaklik vir hul opvoerings van gewilde Nederlandse stukke
bekend was, en veral sogenaamde "transformasiestukke", waarin die talentvolle
egpaar veelvuldige rolle vertolk het. In 'n persverklaring het Sorel egter beweer
dat sy van Poolse oorsprong was, en dat sy op ’n stadium Nora in Et dukkehjem
in Europa vertolk het. Hulle het vroeg in 1927 aangeland, en Spoken is in Maart
van daardie jaar opgevoer. Maar dit was skynbaar ’n eenmalige gebeurtenis, want
daarna het hulle hulle weer tot ligte en melodramatiese stukke gewend, en tot die
laat 1930's met soortgelyke materiaal deur die land getoer (Binge 1960).
Die
eerste
aangetekende
professionele
opvoering
deur 'n plaaslike
toneelgeselskap was in 1929, en weer eens het die keuse geval op Et dukkehjem
– maar hierdie keer is dit in Afrikaans opgevoer. Dit is hoofsaaklik op hierdie
besondere opvoering dat ons vir die res van hierdie artikel sal fokus.
Dit wil voorkom dat daar, afgesien van studentewerk, oor die jare heen eintlik
slegs 'n paar formeel opgetekende professionele opvoerings van Et dukkehjem in
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Suid-Afrika was. Dit sluit die een in wat ons gaan ondersoek, 'n semiprofessionele
Afrikaanse opvoering deur die Bloemfonteinse Teatergroep, die enkele opvoering
deur van die Streeksrade (1962–90), en 'n Engelse opvoering in 1990 onder regie
van Clare Stopford, Upstairs at the Market Theatre in Johannesburg.
Dit is nogmaals 'n verbasende toedrag van sake, veral as die kontroversiële dog
betekenisvolle rol wat hierdie stuk en sy skrywer in die teatergeskiedenis en in
die ontplooiende emansipasiebeweging gespeel het, in ag geneem word, soos
byvoorbeeld gesien kan word uit die onlangse biografieë deur Ferguson (1996) en
Meyer (2004). Mens kan bloot maar spekuleer daaroor, en daar is wat ons betref
minstens vier moontlike argumente aan te voer, wat almal dalk verder ondersoek
sou kon word.
'n Voor die hand liggende eerste verklaring sou kon wees dat die meeste
geselskappe wat na die Suid-Afrika gekom het – of selfs hier ontstaan het – ter
wille van die geld gewerk het en dat hulle skynbaar oortuig was dat die plaaslike
gehore "ongekunsteld" was en derhalwe slegs in pret en plesier belang gestel het,
eerder as in "literatuur" of swaarwigtige drama. Dis ’n siening wat mens nogal
gereeld oor die loop van die vorige eeu by praktisyns in die land teëkom, vanaf
André Huguenet in sy outobiografie (1950) tot by Marthinus Basson en ander
kommentators oor ons hedendaagse feeskultuur (sien byvoorbeeld Binge 1960 en
Hauptfleisch 2007). Dié siening verklaar egter nie waarom die werke van Tsjechof
soveel meer opgevoer is oor die jare nie – veral dan ook in Afrikaans. Dit kan
kennelik nie wees omdat Ibsen se tekste moeiliker of minder toeganklik is as die
komplekse, maar gestroopte, “komedies” van die Russiese dramaturg nie.
'n Tweede moontlike rede wat ons sou kon opper, is dat die teaterstelsel in SuidAfrika hoofsaaklik na sy Britse ouers aard, waar die temas van Ibsen se
naturalistiese stukke tot goed in die twintigste eeu as buitengewoon
kontroversieel beskou is. Hierdie argument word gesteun deur die feit dat die
plaaslike toneelwêreld in die vroeë deel van die eeu deurdrenk was van Shaw se
werk; met ander woorde, die ietwat uitgesproke Ibsen-temas is skynbaar
gefiltreer deur Shaw se meer aanvaarbare formaat en styl. Tog is dit weer 'n
vreemde verskynsel dat die meeste van die Ibsen-stukke wat wél in Suid-Afrika
opgevoer is, deur Nederlandse of Afrikaanse geselskappe gedoen is – dus presies
deur en vir daardie deel van die bevolking (die meer behoudende Calvinistiese,
plattelandse, Afrikaanssprekende gemeenskap) wat veronderstel sou kon wees
om die grootste beswaar te maak teen die temas en kwessies wat daarin
voorkom.
'n Derde moontlike rede sou dalk kon wees dat die temas van die stukke nie
werklik tot die gehore in Suid-Afrika spreek nie, of ten minste nie tot die openlike
dramatisering van sulke kwessies soos die Ibsense “nuwe vrou” nie. Inderdaad,
André Huguenet berig in sy outobiografie dat “(D)ie publiek ... in stilte die spel
gevolg [het], maar dit was ’n stilte van ’nie-begryp’” en dat die slot veral verbaas
het. Hy spekuleer dan ook: “[D]ie tyd was waarskynlik nog nie in Suid-Afrika ryp
vir die verwydering van ’n paar maatskaplike bakens nie” (Huguenet 1950:69).
Hoe raak Huguenet se insig was, sal mens moet ondersoek, maar gewis het die
toneelmakers en hulle borge Ibsen nie as ’n veilige belegging beskou nie. Alweer
'n moontlike kwessie waarna mens dalk verder sou wou kyk.
Laastens is dit moontlik om aan te voer dat die toneelstyl nie gewild was by
gehore nie: té lomp, ietwat swaarwigtig, pedanties en melodramaties, veral
gemeet teen die meer subtiele en ligter aanslag van ander suksesvolle
dramaturge van die tyd (soos Pinero, Wilde, Shaw, O’Neill, Synge, O’Casey en
Maeterlink). Tog sou Ibsen se meer ernstige, polemiese benadering, ironies
genoeg, in ’n groot mate die fundamentele toneelstyl word wat deur die oorgrote
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meerderheid van die latere Suid-Afrikaanse dramaturge gevolg is – en by uitstek
deur dramaturge wat ernstige werke in Afrikaans geskryf het. (Ons keer weldra
na hierdie spesifieke punt terug.)
Dit is hierdie versameling oënskynlike anomalieë wat ons in hierdie artikel wil
verken, met een spesifieke opvoering as ons primêre gevallestudie.

Die Suid-Afrikaanse teater in die laat 1920's
Vanaf die 1880's tot na die eeuwending was daar 'n florerende Engelse teater in
die stedelike sentra van Suid-Afrika, op die Britse lees geskoei en grotendeels
deur reisende geselskappe uit Brittanje en Australië gevoed. Dit is deur die
meeste plaaslike (Engelse en stedelike Afrikaanse) teatergangers ondersteun en
is deur die magtige Schlesinger-geldmag by wyse van sy filiaal, African
Consolidated Theatres, wat die meeste belangrike teaters in die land gebou en
besit het, in stand gehou en bevorder. Teater in die ander tale (Afrikaans, Xhosa,
Zulu, Sotho en so meer) is egter basies aan skole, universiteite en
amateurverenigings en -klubs oorgelaat, met veel minder formele ondersteuning.
In die geval van Afrikaans was daar egter groeiende steun vir die kultuur- en
taalstryd, wat in 1925 'n hoogtepunt bereik het met die formele erkenning van
Afrikaans as 'n amptelike taal, en die aanvaarding van sy kultuurprodukte as
geldig en geskik om op skool en universiteit bestudeer te word.
Die gebeure van 1925 het ook 'n groot verandering in die Afrikaanse teater
teweeg gebring. Dit was in hierdie jaar dat die eerste twee volledig professionele
Afrikaanse toneelgeselskappe gevorm is: die een deur 'n jong plattelandse egpaar
genaamd Hendrik en Mathilda Hanekom, en die ander deur 'n besoekende
Nederlandse beroepskunstenaar, Paul de Groot. In die middel-dertigerjare het
Herbert Dhlomo en andere begin om ook vir die swart bevolking soortgelyke werk
te doen, maar hierdie ontwikkeling sou veel langer neem.
Daar was 'n reuse-verskil tussen die eerste twee Afrikaanse geselskappe. Die
innemende Hanekoms was as onderwysers opgelei, en dus was hulle geesdriftige
dog ongeskoolde amateurtoneelspelers wat die geleentheid aangegryp het om
iets meer blywend te doen, en die pad gevat het met ligte komiese stukke,
waarvan hulle baie self geskryf het. Daarteenoor was die charismatiese
akteur/bestuurder Paul de Groot 'n baie ervare beroepspeler, met formele
opleiding en 'n voorliefde vir ernstiger, selfs literêre Europese werk, hoewel hy
bepaald ook in ekonomiese sukses belang gestel het.

Die Paul de Groot-geselskap
De Groot, 'n Nederlandse spraakonderwyser, sanger, akteur, regisseur en
entrepreneur, is in Nederlands-Oos-Indië gebore. Hy is oorspronklik as 'n
leerjonge van Eduard Verkade se geselskap, De Hagespelers, aan die Teaterskool
in Amsterdam opgelei. Nadat hy met verskeie stukke internasionaal getoer het,
het hy weer in 1921–2 by die geselskap aangesluit, en in 1923 'n toer na
Nederlands-Oos-Indië saam met Anton Verheyen meegemaak, waar hulle die
teater in 'n chaotiese toestand aangetref het, met sestien toergeselskappe wat
om die teatergangers meegeding het. In November 1924 kom hy na Kaapstad, en
in dieselfde maand gee hy sy eerste voordrag in die Afrikaanse Koffiehuis. Nadat
hy twee Nederlandse stukke (1924–5) opgevoer en na 'n paar dorpe gereis het,
het hy 'n plan vir die eerste Afrikaanse professionele toneelgeselskap bedink en
bekendgestel. Dié is op 2 April 1925 met 'n voordrag in Pretoria formeel van
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stapel gestuur, en is op 23 April 1925 deur
twee
Nederlandse
toneelstukke
gevolg.
Hiervandaan sou hy op Afrikaanse werk
konsentreer, en plaaslike spelers oplei en
gebruik.
De Groot se eerste Suid-Afrikaanse geselskap
het noodgedwonge uit onopgeleide amateurs
bestaan.
Soos
al
die
besoekende
kalkligvangers en akteur-bestuurders het hy
slegs homself en sy talent gebring, en die res
van sy benodigdhede – spelers, kostuums,
dekor, ens. – plaaslik geaas. Soos hy daarin
geslaag het om 'n groot aantal talentvolle
jongmense om hom te vergader, hulle op te
lei en vir hulle praktiese ervaring te bied, het
die professionalisme in sy geselskap met die
verloop van die jare verbeter. Sy werk was so
kennelik van 'n hoër gehalte as dié van sy
konkurrente, dat om deur hom opgelei te
word as hoogs wenslik beskou was. Wanneer Paul de Groot (’n ateljeefoto:
'n mens die vele outobiografieë van, en Runge, Die Strand)
biografiese dokumente oor, die spelers van
die middel van die eeu lees, is dit opmerklik dat feitlik almal na hom as "die
meester" verwys, en laat blyk hoeveel hulle geleer het deur saam met hom te
werk. Dit is selfs waar van die (baie) mense wat meningsverskille met die vurige
Nederlander gehad het, of wat sy besigheidskonkurrente was.
De Groot sou 'n enorme artistieke invloed op die groei van die Afrikaanse teater
hê, sowel wat tegniek en gehalte as teateradministrasie betref. Hy was duidelik ’n
outokratiese regisseur van die Meiningen-skool en het op tekste van gehalte en
doeltreffende verhoogwerk aangedring. Hy het, om die minste te sê, talle
prominente teaterpersoonlikhede ontdek en opgelei, onder wie van die
bekendstes André Huguenet, Lydia Lindeque, Siegfried Mynhardt en Wena Naudé
is. Verder het hy die meeste van die ander spelers uit hierdie tyd beïnvloed, wat
almal op hul beurt 'n enorme impak op die ontwikkeling van inheemse
professionele teater sou hê, veral in Afrikaans.
Dit was een faset van sy werk; die ander was sy pogings om die Afrikaners uit die
platteland op te voed deur hulle bloot te stel aan wat hy as die beter werke uit
die Europese teaterkanon beskou het. Dit was alles deel van sy aangebore
kultuurimperatief, sy behoefte om sy kulturele meerderwaardigheid te vertoon –
en dan nog op die koop toe geld te maak. Laasgenoemde was natuurlik ’n
belangrike saak, want hy was berug vir sy inhaligheid, wat oor die jare tot vele
uitvalle met sy geselskap aanleiding gegee het. Sy ander swakheid was vrouens,
veral jong aktrises, 'n faktor wat ook 'n impak op die sage van ’n Pophuis sou hê.
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Sy eerste poging tot 'n volskaalse opvoering
was in Pretoria in Nederlands; daarna het hy
in Afrikaans begin werk, en in 1925 afgeskop
met 'n oorspronklike stuk deur C. Louis
Leipoldt: Die Heks. Dit is gevolg deur
Afrikaanse weergawes van onder meer
Südermann se Heimat (as Huistoe); Scampolo
deur Dario Niccodemi (as Oorskotjie); Jan van
Ees se Felix, Jij en Ik (as As Mans Huishou);
'n kostuumdrama gebaseer op Alexandré
Dumas (snr.) se Un marriage de conveniance
(as 'nGerieflike Huwelik); en Mirbeau se
Business is Business (as Besigheid is
Besigheid). In 1928 het De Groot 'n baie
suksesvolle opvoering van die Nederlandse
stuk Levend Dood deur A. den Hertzog
gedoen, wat hy as Haar Tweede Man herdoop
het.5 Die einde van die stuk herinner sterk
aan dié van Ibsen se ’n Pophuis, wat ironies
is, gesien die gebeure wat voorlê, want dit
gaan oor 'n vrou wat uiteindelik moet kies
tussen haar wettige man en 'n bigamiese
tweede man, en wat dan besluit om haar man
en gesin te verlaat om laasgenoemde te volg.
Dit blyk dat De Groot aanvanklik, weens sy
vrese vir die populêre smaak van destyds, die
teks herskryf het sodat die vrou verkies om
eerder by die oorspronklike man te bly. Na
gelang van De Groot se taksering van die
publiek op 'n gegewe moment is hierdie
tweede einde blykbaar byna lukraak naas die
oorspronklike aangebied, 'n prosedure wat
groot onsekerheid onder die spelers tot
gevolg gehad het.

’n Pamflet wat die Paul de Groot
Geselskap se produksie van
Huistoe (’n Afrikaanse weergawe
van Südermann se gewilde
Heimat) in 1925 adverteer. Die
vertaler, mev CarinusHoltzhausen, verskyn links voor.
(Foto uit die Con De Villiersversameling, gebruik met
toestemming van die Dokumente
Versameling J.S. Gericke
Biblioteek, Universiteit van
Stellenbosch)

Teen 1929 het De Groot 'n deurwinterde
professionele geselskap met betreklik ervare
spelers op die planke gehad, en geld in sy sak. En dit was hiermee dat hy vir sy
volgende produksie kon begin beplan.

Die keuse van 'n stuk
Die Naturalisme het De Groot reeds vir 'n geruime tyd bekoor, en na bewering
het hy sy belangstelling in Ibsen dikwels geopper wanneer hy oor toekomstige
projekte gesels het. Hy was oorspronklik van plan om iets vir die honderdjarige
herdenking van Ibsen se geboorte te doen (1928), maar weens die welslae van
sy 1928-toer met Haar Tweede Man het hy dit misgeloop. Die 1929-seisoen was
egter op hande, en hy het 'n stuk nodig gehad. Die naklanke van Ibsen in die
stuk van Den Hertzog het waarskynlik ook nie aan hierdie opportunistiese
regisseur verbygegaan nie, en het sy sluimerende belangstelling in ’n Ibsenprojek laat herleef.
In die jare voordat hy sy verskyning in Suid-Afrika gemaak het, het De Groot
aansienlike blootstelling aan Ibsen ervaar. So byvoorbeeld het hy in 1908 dr.
Rank vertolk in die L.H. Crispijn-geselskap se aanbieding van Het Poppenhuis, en
hierdie ervaring het ongetwyfeld tot sy besluit bygedra om hom tot dieselfde teks
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te wend as 'n manier om Ibsen aan Afrikaanse gehore bekend te stel. Hy sou
goed met die verwikkeldhede van die teks vertroud gewees het. Daar is
inderdaad al aangetoon dat wanneer hy die regie van 'n stuk waargeneem het,
De Groot werklik swaar op vorige ervaring as akteur gesteun het (byvoorbeeld
Binge 1969 en Huguenet 1950). So byvoorbeeld was sy regie van Gerieflike
Huwelik in 1927 blykbaar 'n presiese weergawe van die Verkade-opvoerings van
dieselfde stuk, waarin hy aanvanklik as die lakei vir die Nijmegen-aanbieding in
1909, en in 1914 as Chevalier de Valcos verskyn het (Binge 1969:145).
Nadat hy besluit het dat die Ibsen-projek in 1929 onderneem sou word, het De
Groot – wat 'n verbete self-adverteerder was – begin om gedurende die toer met
Haar Tweede Man ná die opvoering voor die gordyn te verskyn om sy nuwe
projek aan die gehore bekend te stel. Hy het oor Ibsen gepraat en vir die gehore
'n lesing oor die Naturalisme en die impak daarvan op Europa gegee. Volgens
André Huguenet, wat maar altyd baie krities was, het die arme plattelandse
gehore nie sy argumente te mooi gevolg nie. Die lesings het egter een belangrike
gevolg gehad: dit het, soos ons sal sien, vir hulle 'n hoofrolspeler besorg.

Die teks
Soos genoem, was hierdie die derde stuk deur Ibsen wat in Afrikaans vertaal is,
ná Stephanus Maré se Steunpilare en Con de Villiers se Boumeester Skollness. De
Groot het 'n getroue vriendin, mev. A.E. Carinus-Holtzhausen (sien foto hier bo),
gevra om die vertaling van Ibsen se ’n Pophuis te doen. Sy was 'n hartstogtelike
ondersteuner van die teater, en met die meer as dertig vertalings wat sy oor die
jare heen vir die louter genot daarvan gedoen het, het sy in 'n literêre adviseur
en vrugbare vertaler vir die vroeë Afrikaanse teater ontwikkel.
Hoewel dit op hierdie stadium lyk asof die manuskrip van die teks nêrens meer
beskikbaar is nie, suggereer verslae oor die stuk dat vertaling op die
oorspronklike stuk gebaseer was (maar ongetwyfeld van 'n Nederlandse of
Engelse weergawe), met die standaardeinde waar Nora vir Torvald verlaat (sien
Binge 1960). Dit is egter ook duidelik uit aantekeninge wat Huguenet (1950) en
Helene Botha (2006) gemaak het, dat De Groot later na die hersiene en meer
"gelukkige" einde oorgeskakel het – heel waarskynlik die een wat Ibsen in 1880
vir Duitse gehore geskryf het. Meer hieroor later.
Die keuse van die taamlik eendimensionele en effens onvanpaste titel Geleende
Geld vir die meer metaforiese oorspronklike benaming was eweneens 'n kennelike
poging om maar weer die gevoelens van die oorwegend plattelandse gehore voor
wie hulle sou optree, in ag te neem. Die jeugdige Wunderkind, André Huguenet,
eien vir homself die krediet toe dat hy hierdie besondere titel vir die Afrikaanse
weergawe aan die hand gedoen het. Volgens hom wou De Groot die stuk óf Nora
óf Pophuis genoem het, albei titels wat reeds vir geruime tyd in Europa in gebruik
was. So byvoorbeeld was die Nederlandse titel eenvoudig Poppenhuis. Huguenet
was egter oortuig dat nie een van dié name gehore sou lok nie, en dus het dit
Geleende Geld geword. Hy het gemeen dat Afrikaanse boere en dorpenaars uit
die platteland moontlik sou huiwer om na 'n toneelstuk te gaan kyk met die naam
Pophuis, maar dat hulle gewis belang sou stel in iets wat lyk of dit dalk die
werklikheid van hul ekonomiese lewens raak, veral in die beginjaar van die
wêreldwye Groot Depressie (Huguenet 1950:59).
Destyds was hierdie kwessie van name van groot strategiese belang, soos blyk uit
die feit dat baie stukke naamsveranderinge op toer ondergaan het in ’n poging
om die gepaste lokaas vir gehore te vind. Die een wat die beste by die loket
gevaar het, sou die een wees wat behoue gebly het. In sommige gevalle kon daar
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natuurlik ook ander, ewe inhalige motiewe gewees het, naamlik 'n poging om die
betaal van tantiemes en opvoerregte te ontduik. In hierdie geval sou dit egter
nouliks van toepassing kon gewees het, aangesien die naam van die outeur
duidelik op alle dokumente gestel was, en die stuk té bekend was om voor te gee
dat dit 'n nuwe Afrikaanse stuk was. Inteendeel, in sekere opsigte – gegee De
Groot se ambisies vir die kulturele opheffing van die volk – was die naam Ibsen
van groter belang as die naam van die stuk.

Rolverdeling in die stuk
Vir De Groot was die rol van Nora van die begin af 'n sleutelprobleem. Op daardie
tydstip kon die gereelde lede van sy geselskap, ondanks hul relatiewe
onervarenheid, al die rolle vul. Vir die manlike rolle was daar De Groot self, Henri
van Wyk – 'n lojale maar sieklike jong akteur wat vir die vorige toer by hom
aangesluit het – en die uiters talentvolle André Huguenet vir wie De Groot 'n paar
jaar vantevore in Bloemfontein ontdek het toe dié nog 'n skoolseun was. Hulle het
inderdaad by 'n aantal geleenthede rolle omgeruil. De Groot het ook vir Andries
Coetzee, hul vragmotorbestuurder, wat blykbaar ongeletterd was, die rol van die
Bediende laat speel. In die geval van die vroue het hy egter slegs een gehad - die
ervare Rena la Roche, vir wie hy reeds vantevore gebruik het. Sy kon Christine
speel, maar hy het niemand gehad om die sleutelrol van die kinderlike Nora te
vertolk nie.
Daar was 'n nogal bisarre insident waarin De Groot – moontlik ewe veel deur sy
desperaatheid as deur sy rokjagtery aangevuur – probeer het om die pragtige
maar volkome onervare sestienjarige skooldogter Alida Lindeque in die rol te
plaas. Van hierdie plan het egter niks gekom nie, omdat haar ouers hom beveel
het om koers te vat en haar verbied het om aan die stuk deel te neem.6
Na hierdie terugslag het die noodlot hom uiteindelik tegemoet gekom. Na 'n
opvoering van Haar Tweede Man in die plattelandse Jansenville het 'n jong
plaaslike onderwyseres, Helene Botha, na sy gebruiklike praatjie ná die opvoering
kom luister en, gefassineer daardeur, De Groot om ’n rol genader het. Sy het
hom vertel dat sy in Stellenbosch 'n bietjie ervaring as 'n aktrise opgedoen het,
en dat sy inderdaad 'n paar jaar vantevore Nora gespeel het in Con de Villiers se
reeds genoemde Engelse opvoering in Stellenbosch (1925). Op grond van hierdie
ervaring, haar uiterlike, en haar geesdrif het hulle vir haar die rol gegee, en sy
het 'n jaar verlof by die skool geneem om saam met die geselskap op toer te
gaan.
Oor die rolverdeling het Huguenet opgemerk:
As daar ooit 'n spel was waar Paul bloot per toeval ’n groot voorsprong
gehad het deur volmaakte "tipe-verdeling", dan was dit in Poppehuis.
Elkeen was fisies, en tot 'n mate ook geestelik, net reg vir sy of haar rol.
Die gevolg was dat, behalwe in my geval, ons die absolute minimum
grimering aangewend het. (Huguenet 1950: 58)
Volgens Huguenet was die oorspronklike geselskap dus soos volg:
Helene Botha - Nora Helmer
Rena la Roche - Christine Linden
Henri van Wyk - Nils Krogstadt
André Huguenet - Dr Rank
Paul de Groot - Torvald Helmer
Andries Coetzee – Bediende.
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In elke nuwe dorp is die rolle van die kinders opnuut gevul, met De Groot wat
oudisies met plaaslike kinders doen, en Helene Botha wat vinnige repetisies met
hulle hou om hulle in te studeer. Haar ervaring as onderwyseres was hier
besonder waardevol.
Gedurende die volgende paar maande sou die rolverdeling aansienlik wissel, soos
uit onreëlmatighede of teenstrydighede in die dokumentasie blyk. Dit blyk dat
Huguenet begin het deur die rol van dr. Rank te speel, maar dat hy en De Groot
later rolle omgeruil het. Herhaaldelike siekte onder die spelers was ook vir
rolveranderings verantwoordelik. So byvoorbeeld het De Groot en Huguenet Van
Wyk se rol om die beurt gespeel toe laasgenoemde siek was. By 'n ander
geleentheid het André Huguenet weens artistieke verskille die geselskap vir 'n
wyle verlaat, en moes Van Wyk ook die rol van dr. Rank vertolk.
Dit was 'n klein, skraal toergeselskap, derhalwe het al die lede, benewens
toneelspel, ook bykomstige take in die opvoering gehad. As die bestuurder van
die geselskap het De Groot vir die geldsake gesorg, artistieke besluite geneem,
en die regie waargeneem. Huguenet was vir bemarking en reklame
verantwoordelik, Van Wyk – bygestaan deur Coetzee – het as verhoogbestuurder
en toneelhelper opgetree, Helene Botha het vir die kinders gesorg en hulle afgerig
en ingestudeer, en Rena la Roche het na sake soos kostumering en rekwisiete
omgesien.

Repetisie van die stuk
Op Maandag 7 Januarie 1929 is daar in Caledon met repetisies begin. Dit het ses
weke geduur, waartydens die geselskap 'n hele reeks probleme die hoof moes
bied, en veral Helene Botha, as die nuweling-aktrise, desperaat moes probeer
inpas. Dis veral in haar dagboek dat mens ’n insig in die algemene prosesse en
probleme in die geselskap se werk (en sosiale aktiwiteite!) kry. Onder meer was
sy nogal onthuts oor die kru maniere en taal van die res van die geselskap, en as
gevolg van haar delikate gestel het sy reëlmatig floutes beleef. Dié situasie is
natuurlik nie aangehelp deur De Groot se amoreuse belangstelling aan die een
kant en sy veeleisende regiestyl aan die ander nie. Tog lyk dit asof die eerste
repetisies oorwegend goed verloop het. Die geselskap het op 19 Januarie na die
vertoonlokaal, die Caledon-stadsaal, verskuif, waar finale repetisies voortgesit is.
Hier is Botha geleer om die tarantella te dans, met Huguenet wat haar op die
klavier begelei.
Op toer is repetisies noodgedwonge by elke nuwe plek herhaal, veral ten einde
die drie plaaslike kinders in die rolverdeling te inkorporeer. Hierdie repetisies voor
elke openingsaand het ongeveer drie uur geduur, en die energie wat vir dié
werkwyse nodig was, het geweldige druk op die geselskap geplaas. Helene Botha
dokumenteer 'n hele aantal gevalle waar dit tot argumente met De Groot
aanleiding gegee het. By 'n aantal onvergeetlike geleenthede het sy inderdaad
sonder kinders moes optree wanneer De Groot hulle om die een of ander rede
weggestuur het, dikwels omdat hulle na sy smaak te oud was (Botha 2006). Dit
was vir Botha 'n geweldige inspanning om onder sulke omstandighede te moes
improviseer.
In sy kronieke meld Huguenet dat Helene Botha aanvanklik as 'n aktrise
teleurgestel het. Hierdie opmerking hou blykbaar direk verband met die feit dat
sy De Groot se regiemetodes grof en aggressief, asook fisies uitputtend, gevind
het. Sy het ook haar eie idees oor die rol van Nora gehad, wat waarskynlik uit
haar vorige ervaring in Stellenbosch afkomstig was. Tydens 'n besoek aan
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Bloemfontein het sy byvoorbeeld die stuk met 'n vriend, dr. Van Rhyn, bespreek:
"Dr. is eens met my in die opvatting - dis hieroor wat ek en P. de G. so baie op
Caledon gestry het! Hy laat vir Nora as 'n swak figuur verskyn, terwyl sy in
werklikheid 'n monument van 'n vrou moet wees" (Botha 2006:192).
Helene Botha het ook gesukkel om met die temperamentele Huguenet te werk,
en het hom 'n onbetroubare begeleier vir haar tarantella-toneel gevind – iemand
wat maklik deur sy emosies beïnvloed was. Eenmaal, toe hy kwaad was oor 'n
vorige insident, het hy so vinnig gespeel dat sy nie kon byhou nie; by 'n ander
geleentheid het hy die geselskap onverwags verlaat, sodat Helene vir 'n rukkie
sonder musiek moes dans omdat daar niemand in die geselskap was wat hom
kon vervang nie. Helene vertel verder dat Van Wyk in hierdie tyd verplig was om
Huguenet se rol ook te speel, wat beteken het dat sy 'n hele toneel met die
kinders om die Kersboom moes improviseer ten einde vir Van Wyk die tyd te gee
om van karakter te verwissel (Botha 2006).

Die dekor en kostumering
Aangesien daar geen produksiefoto's is nie,
kan ons baie van die mise en scène slegs uit
die paar beskrywings in ons biografiese
bronne aflei.
Die dekor van Geleende Geld was blykbaar
van die duurste wat De Groot ooit saamgestel
het. Volgens Huguenet was dit gedoen in wat
hy die "Skandinawiese styl" genoem het, met
egte tapyte, kant, en opvoubare rusbanke
(Huguenet 1950). Die vrypostige Huguenet sê
dat hy ook daarop aangedring het dat daar vir
hierdie opvoering behoorlike teaterbeligtingsapparaat gebruik moes word. De Groot het
blykbaar bes gegee en 'n stel basiese
beligtingsapparaat aangeskaf wat eenvoudig
genoeg was om mee op reis te gaan, en Helene Botha in die
maklik op verskillende plekke opgestel kon Kersboomtoneel (Botha 2006)
word. Die kumulatiewe gevolg van die dekor
en die beligting het van hierdie 'n baie duur opvoering van die Ibsen-stuk
gemaak.
Huguenet gee ook vir ons 'n idee van die kostuum wat hy self vir die rol van dr.
Rank uitgesoek het: “... somber kleure van loshangende snit en swaar jas met
pelskraag, 'n kosbare wandelstok met 'n silwer-snuifdoos waarin sy
verdowingspoeiers gehou word ...” (Huguenet 1950:58).
Ons kon geen ander verwysings na kostumering vind nie, maar 'n foto van Helene
Botha as Nora toon haar in 'n eenvoudige maar wasige wit rok met 'n snoer
pêrels om haar nek, en haar hare in 'n tipiese styl uit die twintigerjare (Botha
2006). Huguenet se "Skandinawiese styl" verwys kennelik nie na Skandinawiese
klere en ameublement nie, maar eerder na die streng realistiese aard van die
dekor.
De Groot het daarop aangedring dat almal baie liggies gegrimeer word, sodat die
naturalistiese styl nie vir die gehoor bederf sou word nie. Aangesien Huguenet
egter 'n jong man van 23 jaar was, was dit nodig om hom vir sy rol baie swaarder
te grimeer as enige van die ander lede van die rolverdeling. 'n Foto van hom as
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dr. Rank toon 'n wit, maskeragtige gesig met gryserige hare glad na agter
gekam.
De Groot se aandrang op eenvoudige grimering, en trouens sy hele naturalistiese
benadering, was in skerp teenstelling met die meer opsigtelike en
"verhoogagtige" grimering wat sy amateur-geskoeide konkurrente soos die
Hanekoms of die Wena Naudé-geselskap gebruik het. Die sterk indruk daarvan
het die jong Huguenet en van De Groot se ander protégés bygebly - alhoewel
Helene Botha op ’n keer wel gekla het dat De Groot self hom, ten spyte van sy
uitgangspunte, nie altyd by die voorskrif gehou het nie: “Vanaand het ons vinnig
geleer om ons gesig op te maak. P. de G. Het my hopeloos opgemaak en ek lyk
rooi met rooi oë, soos een wat 'booze’” (Botha 2006:189). Sy het dus daarna liefs
haar eie grimering oorgeneem.

Die openingsaand
Die eerste opvoering van Geleende Geld was
op Dinsdag 5 Februarie 1929 in die dorpsaal
van Caledon. Etlike joernaliste en kritici is na
die opening genooi, en wel deeglik deur De
Groot vir die geleentheid voorberei met
inligting oor Ibsen, sy werk en sy bydrae tot
die moderne toneelliteratuur – derhalwe is
oorwegende goeie en ingeligte reaksie
ontvang. Maar Huguenet beweer dat dit die
eerste en laaste keer was dat hulle goeie en
indringende
persdekking
ontvang
het,
aangesien De Groot nie op elke dorp sulke
inligting kon versprei of lesings kon aanbied
nie (Huguenet 1950:59).
Daar was kennelik 'n mate van spanning André Huguenet as dr. Rank
betrokke, want om 'n ernstige en omstrede gegrimeer (Huguenet 1950)
stuk van hierdie aard op te voer, het
inderdaad vir elkeen op 'n eksperiment neergekom. Daar was ook volop gerugte
dat hul aartskonkurrente, die Hanekom Geselskap, sou gaan kyk, en die
senuwees was gespanne. Dit is veral die relatief jong en onervare lede van die
rolverdeling wat senuagtig was. Soos Helene Botha meld, het sy en Rena (of
Elise, soos sy haar genoem het) mekaar om die beurt drukkies gegee en gehuil
(Botha 2006:189).
Die normaalweg hiperkritiese Huguenet beskrywe egter die openingsaand as 'n
"enorme sukses", en die gehalte van die opvoering was bepaald deur die meeste
mense wat dit gesien het, geloof. Die insiggewendste reaksie was waarskynlik dié
van dr. J. Trümpelmann, 'n akademikus en Duitse geleerde. In die invloedryke
Afrikaanse koerant Die Burger het hy na afloop van die speelvak 'n meer
beredeneerde bespreking van die stuk geskryf. Hy merk op dat dit "na jare in
Europa die eerste noemenswaardige opvoering is wat ek in Suid-Afrika gesien
het" (Trümpelmann 1929).

Die reisplan
Dit was egter nie 'n stuk hierdie wat in die eerste plek vir die kritici opgevoer was
nie, maar vir die Afrikaanssprekende publiek van die Suid-Afrikaanse platteland
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en die meeste stede. Uiteindelik het die stuk nagenoeg 200 opvoerings op die
Suid-Afrikaanse platteland belewe, asook al die stede behalwe Johannesburg en
Durban, en is daar oor die 2 000 kilometer op gruispaaie met 'n
motoraangedrewe vervoerwa afgelê, terwyl daar elke dag behalwe Sondae 'n
opvoering was. Om ’n idee van die omvang te kry het ons die volgende
opsomming saamgestel van slegs die eerste twee maande van die uitmergelende
reis:
Skedule vir die eerste twee maande
5 Februarie 1929 – Caledon
6 Februarie 1929 – Villiersdorp
7 Februarie 1929 – Worcester
9 Februarie 1929 – Riviersonderend
14 Februarie 1929 – Malmesbury
16 Februarie 1929 – Porterville
18 Februarie 1929 – Hopefield
21 Februarie 1929 – De Doorns
25 Februarie 1929 – Fraserburg
27 Februarie 1929 – Loxton
1 Maart 1929 – Hanover
6 Maart 1929 – Bethulie
7 Maart 1929 – Springfontein
8 Maart 1929 – Edenburg
11 Maart 1929 – Luckhoff
12 Maart 1929 – Jagersfontein
15 Maart 1929 – Bloemfontein
16 Maart 1929 – Excelsior
19 Maart 1929 – Dealesville
22 Maart 1929 – Marquard
23 Maart 1929 – Winburg
25 Maart 1929 – Ventersburg
26 Maart 1929 – Odendaalsrus
29 Maart 1929 – Edenville.
'n Mens kan jou voorstel dat om so baie tyd in 'n beperkte ruimte met ander lede
van die geselskap op die pad deur te bring, 'n stremming op hul persoonlike
verhoudings sou geplaas het, en dat dit by tye selfs die hele onderneming sou
bedreig het. Verder wou De Groot, weens die gemengde ontvangs van die stuk,
die opvoering na slegs 'n maand op toer beëindig. Die volgehoue lojaliteit van die
gehore het hom egter oortuig dat hy tog op die een of ander manier met die stuk
tot party mense deurgedring het, en hy het ingestem om met die reisplanne voort
te gaan.

Algemene reaksie op die plattelandse aanbiedings
Dit is uiters moeilik om kritiese reaksie op die stuk op die kleiner dorpe op te
spoor, maar die feit is dat daar heel waarskynlik min was en van redelik beperkte
omvang – en soms, volgens Huguenet (1950:59), uiters onkundig ook. Een van
die sleutelredes hiervoor was heel waarskynlik dat sodanige toergroepe in min
gevalle meer as een, of hoogstens twee, aanbiedings per dorp gedoen het, soos
uit die bostaande toerplan gesien kan word. Dus was kommentaar bloot net as
nuusberigte aangebied (iets soos “die Paul De Groot-geselskap het gisteraand in
die skoolsaal opgetree”), en nie kritiek of ernstige kommentaar nie. Latere
uitgawes van Die Burger meld byvoorbeeld opvoerings in Riversdal, maar dit was
in briewe van lesers, nie in amptelike resensies nie.
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Die feit is dat teater op die platteland in daardie jare in ’n mate 'n seldsaamheid
was, en dat enige kultuuraktiwiteite oor die algemeen om gehore moes meeding
met baie ander, en dikwels goedkoper, vorme van opheffing en vermaak. Lede
van die gehoor was veel meer op hul gemak by kerkdienste, kerkbasaars, en
landbouskoue met vee- en graanvendusies en die jongste implemente en
toebehore vir die plaas en die huis. Hierdie landbouskoue het dikwels met rare en
prikkelende byvertonings gepaard gegaan (byvoorbeeld "Die Vetste Meisie op
Aarde", towenaars, e.d.m.), wat die naaste is wat hulle aan die teater sou kom.
Rolprente op die groot skerm het ook begin om hulle te laat geld. Met vertonings
in sale wat daarvoor aangepas is, of wat doelmatig as "bioskope" gebou is, het
rolprente vir vermaak gesorg en het dit vir klein dorpies baie beteken om hulle by
die buitewêreld te laat inskakel. Maar dit het ongelukkig ook negatiewe gevolge
gehad, aangesien die koms van die klankrolprent teen die einde van die tweede
dekade van die twintigste eeu gedreig het om die lewende teater te vervang met
die aanbiedinge van Pinewood Studios en Hollywood (sien Stopforth 1955).
Daar was ook in die latere jare veral sterk konkurrensie van ander
reisgeselskappe, wat ook die welslae van die opvoerings van Ibsen se stuk kon
geaffekteer het. Louis de Vriendt en die Hanekoms was juis ook op daardie
tydstip besig om in dieselfde streke te reis en gehore te probeer lok, maar die
stukke wat hulle opgevoer het, was veel meer vermaaklik en ligter van toonaard
(Binge 1960).
In hierdie konteks kan die toer nie as 'n groot sukses beskou word nie. By
nabetragting kan 'n mens natuurlik die verandering sien wat die besondere
aanbieding in die teatergeskiedenis teweeggebring het, maar destyds was die
welslae daarvan eenvoudig geskat op grond van gehoorreaksie en loketinkomste
– wat nie sleg was nie, maar ook nie so goed dat dit De Groot aangespoor het om
met die eksperiment voort te gaan, of selfs om nog 'n Ibsen-werk te probeer nie.
Dit was aan latere geslagte oorgelaat, insonderheid aan sy meer hartstogtelike en
uiteindelik meer gevierde protégé, André Huguenet.
Die gehore self was nie stadsbewoners wat aan meer geykte stedelike
teaterkonvensies gewoond was nie, sodat hul reaksies in 'n sekere sin
onvoorspelbaar was – baie soos die geval vandag met van ons feesgehore.7 In
sommige van die meer afgeleë areas kon gehore rusteloos en selfs effens
lawaaierig word, deels miskien oor hulle nie die tekste verstaan het nie, soos ons
kan aflei uit Huguenet se berig daarvan. (Sien byvoorbeeld die stukkies
aangehaal in die inleidende afdeling van die artikel.) Daar was by meer as een
geleentheid werklike beroeringe in die gehoor, sodat De Groot vir 'n oomblik uit
sy karakter moes tree en dreig om die skuldiges uit die teater te gooi. Dit het
onvermydelik 'n uitwerking op die aard van hul ervaring by die aanskou van die
stuk gehad, en selfs op hul begrip daarvan. Dit het natuurlik ook 'n merkbare
uitwerking op die spelers se werk, en op hul interaksies op die verhoog gehad.
Gehoorlede wat nie met Ibsen vertroud was nie, was na bewering erg ontevrede
met die oorspronklike einde van Geleende Geld, en was kennelik ongeneë om die
uitbeelding te aanvaar van 'n vrou wat bereid is om haar man en kinders te
verlaat eerder as haar persoonlikheid prysgee – of, volgens Huguenet, meermale
juis ontevrede met die man wat so swak is dat hy die vrou toelaat om hom te
verlaat (Huguenet 1950:59-60). Dit was nogal ironies in die tyd, aangesien –
soos Huguenet (p 59) dan ook uitwys – skeisake nie meer ’n ongekende
gebeurtenis was nie, en die emansipasiebeweging reeds vir meer as drie dekades
baie bedrywig in die land was, en dat stemreg vir vroue uiteindelik die volgende
jaar ingevoer sou word. In die teater spreek die loket egter altyd die laaste
woord, en Helene Botha kon aanteken dat hulle binne ’n afsienbare tyd die einde
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van die stuk verander het, sodat Nora oorreed word om te bly, en Torvald haar
aan sy boesem vasdruk. Volgens Binge (1969:147-8) het hulle hiervoor die
berugte tweede weergawe gebruik wat Ibsen in Maart 1880 verplig was om vir
die Duitse gehore te skryf, waarin Torvald Nora dwing om na haar slapende
kinders te kyk, en waarin sy nie in staat is om hulle te verlaat nie en op die grond
neersyg. Dit wil voorkom dat De Groot selfs verder gegaan het om die sentimente
van Ibsen se eie aanpassing te "verbeter" en homself van gehore te verseker.8
Dit het bepaald nie almal in die gehoor bevredig nie, veral nie die meer
oordeelkundige teaterkritici nie. Trümpelmann, om maar een te noem, lewer met
ontsteltenis kommentaar op hierdie einde – hoewel hy ook verbasende onkunde
aan die dag lê oor die lotgevalle van die stuk in Europa:
Hoe verder die stuk gevorder het, hoe meer geïnteresseerd het ek geraak
in wat in dié toneel aan die gang was, tot by die ontknoping. Hier het die
stuk 'n ongekende en onverwagte wending geneem wat wesenlik van die
oorspronklike drama van Ibsen verskil het. Die einde het geen konflik
getoon nie, maar 'n versoening wat volkome teenstrydig was met die
betekenis van Henrik Ibsen se dramakuns. Hier moet ek die vraag stel:
Kan 'n mens die werk van die een of ander digter na willekeur verander?
(Trümpelmann 1929)
Hy gaan voort met 'n bespreking van moontlike redes waarom De Groot so 'n
besluit geneem het – die voor die hand liggende een synde die nodigheid om nie
gehore aanstoot te gee nie.
Benewens die radikale aanpassing van die slot noem Helene Botha ook ander
vorme van (self)sensuur, gegrond op die regisseur se taksering van sy potensiële
gehore. So is sy byvoorbeeld op sekere dorpe aangesê om die kragterm
"verdomp" uit die teks te sny uit vrees dat die gehoor aanstoot sou neem.
Maar hierdie negatiewe beoordelings van die stuk het nie bywoning nadelig
beïnvloed nie, want hulle was waarskynlik nie wyd gelees nie. Die goeie reputasie
wat Paul de Groot weens sy vroeëre, meer sentimentele opvoerings opgebou het,
en die opwinding waarmee mense na sy werk uitgesien het, het verseker dat daar
altyd groot gehore was. Dit was slegs nadat hulle reeds in die saal was dat die
gehoorlede sou ontdek dat die werk ingrypend verskil van wat hulle verwag het,
dat dit nie ’n eenvoudige, logiese en vermaaklike “storie” is nie, maar ’n meer
intense psigologiese drama - en dat dit nie juis in hul smaak val nie. Dan het
hulle moontlik gemor, maar dit was te laat. Helene Botha beskryf in dié verband
egter ’n soort verdwaasde respons van gehore en identifiseer oor die algemeen 'n
gevoel van apatie teenoor die werk, of selfs van gebrek aan belangstelling, eerder
as 'n gevoel van weersin in die stuk of die opvoering. Op 18 Februarie besoek die
geselskap Hopefield, en skryf Botha in haar dagboek:
Die mense hier het nie ons vertoning geniet nie, dit was te diep vir hulle
... niemand het my na die tyd kom sien nie, dit was 'n onbekende wêreld.
Hulle het net vir die dans applous gegee. (Botha 2006:191)
Hier is sy dit eens met Huguenet wat, soos ons reeds gesien het, sterk gevoel het
dat die stuk te moeilik was vir die gehore, en effens neergesien het op die
“nugtere, verstandelike lome” Afrikaanse gehore van die tyd (Huguenet
1950:60).
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Slotsom: Die impak van De Groot se eksperiment
Die lang toer het in Oktober geëindig, en Huguenet skryf:
Almal was moeg en 'n bietjie ontgogel ... Ons stuk was nie gewild nie en
ons het struwelinge gehad ... 'n Onbepaalde vakansie was die aangewese
uitweg vir almal, en in hierdie gees is ons dan ook uitmekaar. (Huguenet
1950:64)
Op 8 Oktober 1929, byna vyf jaar nadat hy die eerste keer in Suid-Afrika
aangeland het, is Paul De Groot terug na Europa, en hy het eers sowat ses
maande later teruggekeer om 'n nuwe toer met 'n nuwe stuk te onderneem.
Helene Botha is terug na die onderwys, en het haar studies voortgesit. André
Huguenet het vir 'n ruk as joernalis by die Pretoria-koerant Die Vaderland gewerk
onder die redaksie van Gustav Preller voordat hy sy eerste groot rol as die
titelkarakter in die dramatisering van die ikoniese Afrikaanse roman Ampie
opgeneem het. Henri van Wyk en Rena la Roche het voortgegaan om vir ander
geselskappe te werk. Ná sy terugkeer sou al drie weer vir De Groot werk.
Ons hipotese by die aanvang van hierdie studie was dat dié sensasionele
toneelstuk hoogs waarskynlik op sy dag 'n opvallende reaksie by die publiek en
kritici sou ontlok. Daar is werklik geen steun vir hierdie hipotese gevind nie,
benewens enkele opmerkings van Huguenet en Botha, want daar was skynbaar
min opgetekende publieke debat of direkte reaksie op die werk beskikbaar. Soos
ons in die inleidende afdeling aangetoon het, lê die redes hiervoor waarskynlik in
’n sameloop van verskeie omstandighede. Eerstens was die weergawe van die
stuk wat oorwegend op toer gebruik is, die aangepaste en berugte Duitse een,
met die niekontroversiële einde. Tweedens het die stuk as 'n reeks een-aandvertonings op toer gegaan, sodat daar selde kritiese reaksie oor die vertoning
gepubliseer sou gewees het. Nogtans het De Groot blykbaar in latere jare
versigtiger geword met sy keuse van stukke, en soos André Huguenet meld, het
hy meer toeganklike en gewilde stukke opgevoer. Maar na die mening van
Huguenet self was die opvoering van Ibsen se naturalistiese stuk onder die
enigste behoorlike artistieke werk wat Paul De Groot gedoen het – al was dit ’n
verkeerde keuse vir die gehore vir wie hulle sou speel (Huguenet 1950:50-60).
Hierdie besondere en gewaagde produksie het op daardie tydstip blykbaar nie 'n
direkte en onmiddellike en positiewe uitwerking op die toneelbedryf gehad nie,
maar het miskien eerder ’n negatiewe invloed uitgeoefen, aangesien dit De Groot,
en selfs die voorbarige Huguenet, tot versigtigheid gestem het en vir eers
teruggedwing het na “mindere” werke vir hulle toere – gewilde internasionale
stukke wat aanklank sou vind by ’n nog-ontwikkelende toneelpubliek.
Desnieteenstaande sou die eksperiment uiteindelik tóg op lang termyn 'n
wesenlike impak op die Suid-Afrikaanse teater hê – ondanks die feit dat dit nie 'n
finansiële sukses was nie en die oorblufte reaksies van gehore hulle gefrustreer
het. 'n Aantal deurslaggewende prosesse is in werking gestel deur De Groot se
ambisieuse poging om die omstrede Europese stuk na die plattelandse Afrikanergemeenskappe te bring.
Die eerste impak was gewis op die idee van professionele uitnemendheid, onder
die spelers self, sowel as die gehore vir wie hulle gespeel het. Die opvoering (en
ander wat sou volg onder De Groot se vaandel) het, ten spyte van die gevoel oor
die inhoud van die stuk, hoë lof ingeoes, en veral De Groot se opvattings van
naturalisme op die verhoog het die aandag getrek van sy medespelers, sy
konkurrente en die kritici. So byvoorbeeld word melding gemaak van die gehoor
se applous by die eerste aanblik van die dekor, 'n reaksie op die gehalte van die
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ontwerp wat voorheen op plattelandse toere nagenoeg ongehoord was. So is 'n
nuwe standaard van professionaliteit (d.w.s. deeglike voorbereiding en
spelleiding, goed-gerepeteerde aanbiedings, beplande en goed-afgewerkte dekor
en kostuums, e.d.m.) vir ander toneelgeselskappe gestel, veral in kontras met die
menige splintergroepe wat in later jare die platteland sou deurkruis met prulwerk
(sien Binge 1960:177–9).
Die tweede aspek was De Groot se vakleerlingskap wat hy vir opkomende
toneelspelers gebied het. Al die spelers wat oor die jare heen onder sy hande
deurgeloop het, het die tipe indiensopleiding wat hier bo gemeld is, meegemaak,
en meer nog aan die hande van ’n outokratiese regisseur van die Meiningen-skool
en die tegnieke en uitgangspunte van die Europese Naturalisme. In 'n land waar
daar voor die middel van die dertigerjare geen formele opleiding in toneelkuns
bestaan het nie, was dit van onskatbare waarde. Die name van sy “leerlinge” lees
soos ’n ererol van die vroeë teater in die land, insluitend Wena Naudé, Lydia
Lindeque, André Huguenet en Siegfried Mynhardt. En dis deur hierdie volgelinge
dat hy ’n langtermyn-invloed sou uitoefen op die nasionale toneelbewegings –
Nasionale Teaterorganisasie (NTO), die dramaskole en die Streeksrade vir die
Uitvoerende Kunste.
Sy mees direkte en langtermyn-invloed was waarskynlik sy ontdekking en
artistieke vorming van die Bloemfonteinse skoolseun Gert Borstlap in 1925. Hy
het die jong man opgeneem in sy geselskap en omskep in die legendariese
persona André Huguenet, 'n teaterpersoonlikheid en -kunstenaar wat sy meester
nie slegs sou nadoen nie, maar hom uiteindelik ook op byna elke gebied sou
oortref.9 Oor die jare heen sou Huguenet party van die mees gedenkwaardige
opvoerings van Ibsen aanbied, in die besonder 'n uitstaande 1947-weergawe van
Spoke, wat nie slegs (tesame met die Afrikaanse Hamlet uit dieselfde jaar) vir vol
sale in Johannesburg gespeel het nie, maar ook direk aanleiding gegee het tot die
stigting van die NTO, die eerste staatsbefondste teater in die Britse Gemenebes
(Binge 1960 en Hauptfleisch 1985).
Die sleutel tot Huguenet se welslae was sy toegewyde missie-ingesteldheid, sy
begeerte om kultuur na die Afrikaanssprekende massas te bring, sy liefde vir
realisme en naturalisme, en sy byna obsessiewe aandag aan besonderhede in
produksies – alles erfgoed uit sy vroeë blootstelling aan De Groot en aan Ibsen,
en uit sy latere besoeke aan Europa, in die besonder aan Rusland. En dit het hy,
soos sy leermeester, aan die volgende geslag regisseurs en teatermakers
geïnspireer en geleer. (Mens dink onwillekeurig aan regisseurs soos Robert Mohr,
Truida Louw, en Francois Swart.) Dit was 'n inspirerende loopbaan wat byna
veertig jaar geduur het, en wat die Afrikaanse teater vir minstens dertig van
daardie veertig jaar oorheers en help vorm het.
Minder tasbaar, maar nogtans die moeite werd om na te gaan, is die mate waarin
dié welslae, en veral De Groot en Huguenet se geneigdheid tot realisme en
naturalisme op die verhoog, uiteindelik dalk daartoe gelei het dat sterk klem op
beide die aanbieding en die skryf van sosiaal-realistiese toneelstukke in
Afrikaans, en selfs in sommige gevalle in Engels, geplaas is. Van die beste werke
van Leipoldt, De Waal, Grosskopf, De Klerk en Beukes val in ’n groot mate in
hierdie kategorie van die “burgerlike realisme”, werke waarin sosiale kwessies
deur middel van ’n sterk naturalistiese aanslag ontleed en bespreek word. Die
benadering het, na ons oordeel, inderwaarheid een van die hoofparadigmas
geword vir toneelskryfwerk in Afrikaans tot die begin sestigerjare, toe daar vir ’n
wyle met die versdrama geëksperimenteer is (byvoorbeeld deur Dirk Opperman,
N.P. Van Wyk Lou en Adam Smal), en met die absurdisme geflankeer is deur
Bartho Smit, Brink, Louw, Barnard, en ander eksponente van wat André P. Brink
(1984) sou noem die “nuwe drama”.
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’n Ander vraag is natuurlik die mate waarin dié fokus op die maatskaplike
realisme en analitiese naturalisme as ’n tegniek ook sedertdien ’n rol speel in
sommige van die werke van Afrikaanse skrywers soos P.G. du Plessis, Pieter
Fourie, Reza de Wet, Deon Opperman, Charles Fourie en Saartjie Botha, asook
die Engelse werk van Athol Fugard en Paul Slabolepszy, en op die mense wat
hulle werk vandag aanbied.
Onmoontlik soos dit is om empiries te bewys, wil dit tog vir ons voorkom of al
hierdie skrywers en hulle interpreteerders - direk of indirek – veel verskuldig is
aan die Ibsen-inval van vroeg in die twintigste eeu, en aan Nora se eerste
flankering met emansipasie op Caledon in 1929.

Bylae
Sleutel-aanbiedings van Ibsen werke in Suid-Afrika
1915? Steunpilare (’n Afrikaanse weergawe van Samfundets Støtter). Vertaal en
afgerig deur Stephanus Maré met die Afrikaans Hollandse Toneelvereniging,
Pretoria.
1925? The Doll’s House (Engelse weergawe van Et dukkehjem ). Geregisseer deur
C.G.S. (Con) de Villiers met die Unie Debatsvereniging, Universiteit van
Stellenbosch.
1926 The Master Builder (Engelse weergawe van Bygmeester Solness).
Geregisseer deur C.G.S. (Con) de Villiers met die Unie Debatsvereniging,
Universiteit van Stellenbosch (12 Augustus).
1927 Spoken (Nederlandse weergawe van Gengangere). Aangebied deur Mignon
Sorel en Louis de Vriendt.
1929 Geleende Geld (Engelse weergawe van Et dukkehjem ). Geregisseer deur
mev A.E. Carinus-Holtzhausen. Regie deur Paul de Groot (beide dié met die
oorspronklike einde en die latere, “gelukkige” einde).
1932 Boumeester Solness (Afrikaanse weergawe van Bygmeester Solness).
Vertaal en geregisseer deur C.G.S. de Villiers, Unie Debatsvereniging, Universiteit
van Stellenbosch.
1934 Rosmersholm (in Afrikaans). Vertaal deur C.G.S. de Villiers, aangebied deur
die Krugersdorpse Munisipale Vereniging vir Drama en Opera op 7 Desember.
1935 Boumeester Solness (Afrikaanse weergawe van Bygmeester Solness).
Vertaal deur C.G.S. de Villiers. Die eerste opvoering van Ons Teatertjieteatergroep in die Pretoriase Stadsaal, op 30 September, vir ’n genooide gehoor.
1945 Ghosts (Engelse weergawe van Gengangere). Regie deur Joyce Burch met
die Vriende van die Eoan, Little Theatre / Kleinteater, Kaapstad, in Julie.
1947 Poppehuis (Afrikaans weergawe van Et dukkehjem ). Vertaal deur mev A.E.
Carinus-Holtzhausen (?). Aangebied deur die Bloemfonteinse Teatergroep.
1947 Spoke (Afrikaanse weergawe van Gengangere). Vertaal deur Olivier
Burgers, regie deur André Huguenet. ’n Professionele opvoering deur die André
Huguenet Geselskap.
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1948 The Wild Duck (Engelse weergawe van Vildanden). Regie deur Rosalie van
der Gucht met die studente van die Departement Spraak en Drama, Universiteit
van Kaapstad, in September.
1955 Die Wit Perde van Rosmersholm (Herdoopte Afrikaanse weergawe van
Rosmersholm). Vertaal deur C.G.S. de Villiers. Regie deur André Huguenet vir
Nasionale Toneelorganisasie (NTO).
1957 The Master Builder (Engelse weergawe van Bygmeester Solness). Regie
deur André Huguenet (?) / Leontine Sagan (?) vir NTO.
1963 Hedda Gabler (in Afrikaans). Kaaplandse Raad vir die Uitvoerende Kunste
(KRUIK).
1968 Ghosts (Engelse weergawe van Gengangere.) Regie Frank Shelley vir die
Natalse Raad vir die Uitvoerende Kunste (NARUK), Durban.
1974 Hedda Gabler (in Afrikaans). Vertaal deur André P. Brink. Regie deur
Francois Swart, TRUK
1979 Ibchek (’n Eksperimentele toneelwerk gebaseer op werke van Ibsen en
Tsjechof). Geskryf en met regie deur Donald Howarth vir die Markteater.
1990 A Doll’s House (Engelse weergawe van Et dukkehjem ). Geregisseer deur
Clare Stopforth, Upstairs at the Market.
2006 Hedda Gabler (Engelse weergawe van Et dukkehjem ). Vertaal en
geregisseer deur André Stoltz, Klein Karoo Nasionale Kunstefees.
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Eindnotas
1

Hierdie artikel is oorspronklik in 2006 geskryf as ’n bydrae tot internasionale
vieringe ter herinnering aan Ibsen se dood in 1906. Die geleentheid was ’n
internasionale seminaar oor die tema: Global Ibsen: Performing Ibsen all over the
world wat vanaf 28 September tot 1 Oktober 2006 in Berlyn deur die Institute for
Theatre Studies en die Collaborative Research Centre: Performing Culture by die
Freie Universität Berlyn asook die Academy of the Arts in Berlyn en die Ibsen
Sentrum in Oslo gereël is, onder leiding van Erica Fischer-Lichte. Die bydraes sal
glo teen die einde van 2009 in boekvorm onder Fischer-Lichte se redaksie
verskyn.
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2

Daar is redelike variasie in die Afrikaanse titels vir die stuk oor die jare, soos
ook gesien sal word in hierdie artikel. Vir die doeleindes van die bespreking sal in
die algemeen na die teks verwys word as ’n Pophuis, ’n direkte vertaling van die
Noorweegs, behalwe waar van spesifieke vertalings of opvoerings gepraat word.

3

Daar is baie min op rekord oor baie van die opvoerings wat bespreek word, en
veral die opvoering waarop die artikel fokus, want 'n toergeselskap wat slegs een
aand op 'n plek speel, kry selde resensies in toeganklike koerante. Tensy daar
natuurlik die een of ander openbare beroering of protes is – wat, vreemd genoeg,
blykbaar nie met hierdie opvoering die geval was nie. Die bronne wat
geraadpleeg is, word in die Bibliografie gemeld, maar veral met betrekking tot
daardie opvoerings wat deur kolleges en universiteite aangebied is, kan dit
natuurlik nie as volledig beskou word nie. Gelukkig het ons egter die getuienis
wat deur twee spelers verskaf word, naamlik die omvattende lewensbeskrywing
van André Huguenet in sy boek uit 1950, Applous, en die meer persoonlike en
ongepubliseerde dagboek van Helene Botha, wat uitgebreid deur Danie Botha in
sy boek uit 2005, Voetligte & Applous, aangehaal word. Ons wil ook graag dank
betuig aan die personeel van die Spesiale Dokumenteversameling van die
Universiteit van Stellenbosch se J.S. Gericke Biblioteek wat ons gehelp het om
van die seldsame dokumente en foto's in hul versameling op te spoor.

4

Prof. "Doktor Con" De Villiers was, en is nog steeds vir die meeste mense van
Stellenbosch, 'n ikoniese figuur, 'n gewilde skrywer, 'n mentor, en vir die eerste
helfte van die twintigste eeu 'n geweldig invloedryke Soölogie-professor aan die
Universiteit. Benewens sy bekende stories oor die Overbergstreek, was hy ook 'n
regisseur en vertaler van toneelstukke, veral die werke van Ibsen en Pirandello.
Êrens rondom 1925 het hy The Doll's House in Engels opgevoer (met Helene
Botha as Nora), en dit opgevolg met The Master Builder (12 Augustus 1926) vir
die Unie Debatsverenigingmet onder meer Anna Pohl (later beter bekend as die
grande dame van die Afrikaanse toneel, Anna Neethling-Pohl) en Neep van der
Merwe. Hy het ook Afrikaanse vertalings van Rosmersholm en Boumeester
Solness ('n Afrikaanse weergawe van The Master Builder) vir die vereniging
gedoen. Die vertalings is deur verskeie groepe oor die jare heen opgevoer.
5

Die teaterhistorikus Ludwig Binge (1960, 1969) het 'n ander weergawe van die
storie, want hy gebruik die titel Haar Twede Man (met 'n ouer Nederlandse
spelling vir tweede). Hy skryf die stuk aan Paul Géraldy toe en nie aan Den
Hertzog nie, maar ongelukkig word feitlik geen verdere besonderhede verskaf nie.
6

Alida Lindeque – 'n pragtige maar vrypostige jong meisie van 16 – het vir hom
vanaf haar kosskool in Ficksburg op die Vrystaatse platteland geskryf, en 'n klein
foto ingesluit. Hoewel hy dit aanvanklik geïgnoreer het, het hy haar en haar
moeder later ná 'n vertoning ontmoet en 'n oudisie met haar gedoen. Toe die
verwagte "kontrak" egter opdaag, het dit nie 'n kontrak bevat nie, maar 'n
huweliksaansoek (Botha 2006: 312-3)! Die meisie se ouers het natuurlik die geld
en die ongetekende kontrak teruggestuur, en Alida Lindeque is verbied om dit
naby die verhoog te waag. Blykbaar het die korrespondensie tussen die twee
egter vir 'n tyd lank voortgeduur, en uiteindelik het hy haar in sy toneelgeselskap
opgeneem – met 'n naamsverandering na Lydia – en sy sou later ontwikkel tot
een van die groot aktrises van die Afrikaanse verhoog.

7

Daar is al baie op kongresse en seminare en in dagblaaie en tydskrifte bespiegel
en geskryf oor die “kermis”-mentaliteit van feesgehore by die Afrikaanse feeste.
Mens hoef byvoorbeeld net te kyk na die polemieke wat rondom stukke soos
Breytenbach se Boklied en Die Toneelstuk ontstaan het om te besef: die mense
wat die strate van die feeste vul, is nie noodwendig jou gemiddelde en ervare
stedelike toneelganger nie; hulle kom van alle oorde, uit alle dele van die
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gemeenskap, en om ’n enorme spektrum van persoonlike redes na die feesdorpe.
Hulle verwagtings is dus heel anders as dié van die gereelde stedelike
teaterganger van vroeër, en hulle kennis van die konvensies van die formele
teater is by tye skraps. Maar dit is natuurlik wie hulle is, en dit is hulle wat die
kaartjies koop en die sale moet help volmaak. En die teatermaker moet by hulle
aanpas. Die feit is, ons is terug by die ou dae van die toergeselskappe, wat –
soos De Groot, Huguenet en die Hanekoms - om oorlewingsonthalwe ’n balans
moet probeer handhaaf tussen kuns en populêre smaak. (Sien verder
byvoorbeeld Hauptfleisch 2007.)
8

Huguenet spreek hom reeds in sy bespreking van Haar Twede Man (1950:49)
skerp sarkasties uit teen De Groot se “popularisering” van die stuk se einde,
omdat die regisseur by sommige opvoerings die vrou laat terugkeer het na haar
wettige man in plaas daarvan om alles te los om die nuwe man te volg. Maar
vreemd genoeg meld hy nie eers die alternatiewe einde wat aan die Ibsen-stuk
toegevoeg is in die latere maande van die toer nie. Met al sy kritiek van De Groot
se persoonlike foute en tegniese vergrype, was hy altyd vol lof en ondersteuning
vir De Groot se kulturele sending: die opheffing van die Afrikaanse teaterganger.
Miskien vandaar die blindheid oor die saak in hierdie geval.

9

'n Aanduiding van Huguenet se enorme reputasie en sy uniek eksentrieke
persoonlikheid is die feit dat daar oor die afgelope dekade of wat vier
toneelstukke oor hom (of stukke waarin hy, of iemand soos hy, voorkom) geskryf
is: Mirakel deur Reza de Wet (1994), André Huguenet – Meneer! deur Jill Fletcher
(2000), Elke duim ’n koning deur Pieter Fourie (2001), en Exitsand Entrances
deur Athol Fugard (2004).
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Marlene van Niekerk se idees oor musiek
en die aanwending van verwysings
daarna in Agaat
Heinrich van der Mescht
Universiteit van Pretoria

Abstract
Marlene van Niekerk's ideas about music and the use of references to it
in Agaat
It is striking how frequently references to music and music activities are found in
the novel Agaat (2004) by Marlene van Niekerk. In an interview and in written
responses to questions, Van Niekerk supplied explanations about her views on the
power and value of music, the use of references in general, and the specific use
of music references.
Van Niekerk possesses a sound knowledge of music and of the repertoire. She
can, therefore, make a variety of references to music terminology, musical
instruments, music making, South African culture in which music plays a decisive
role, Afrikaans folk songs and songs from the FAK song album, psalms and
hymns, popular songs, and compositions from the repertoire of classical music.
Concealed, translated quotations of lines from German poems set to music as art
songs are also included in Agaat. In these cases (poems set to music by Brahms,
Mahler, Schubert and Schumann) the word text is incorporated in a complex
manner. Van Niekerk includes the word texts of religious and folk songs almost
exclusively in order to comment on events in an ironic way. These texts are
seldom presented in their proper contexts
Van Niekerk often listens to music while writing. The music becomes a type of
provocation or stimulus to get into the right frame of mind. But music also
functions as a controlling agent to prevent her from writing too “easily”.
Although Van Niekerk declares that she uses music to colour her characters, she
is of the opinion that no connection should be drawn between herself and the
characters in Agaat. But she nevertheless confirms that music plays a major role
in her life as well as in the lives of the characters in the novel.
Singing as a creative activity is often described in Agaat. Van Niekerk explains
that singing and the image of a singer are important matters to her.
Van Niekerk's views contained in this article form an important text concerning
her ars poetica.
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Opsomming
Marlene van Niekerk se idees oor musiek en die aanwending van
verwysings daarna in Agaat
Verwysings na musiek en musiekaktiwiteite word opvallend baie in die roman
Agaat van Marlene van Niekerk aangetref. In ’n onderhoud en in skriftelike
antwoorde op vrae hieroor het Van Niekerk verduidelikings verskaf oor haar idees
oor die krag en waarde van musiek, oor verwysings in die algemeen, en oor
verwysings na musiek in die besonder.
Van Niekerk beskik oor ’n goeie kennis van musiek en van die repertorium en kan
dus ’n wye verskeidenheid verwysings maak na musiekterminologie,
musiekinstrumente, musiekmaak, Suid-Afrikaanse kultuur waarin musiek ’n
deurslaggewende rol speel, FAK- en Afrikaanse volksliedere, psalms, gesange en
hallelujaliedere, ander ligte liedere, en komposisies uit die repertorium van
klassieke musiek. Daar word in Agaat ook verskuilde, vertaalde aanhalings van
versreëls uit getoonsette gedigte uit die Duitse kunsliedrepertorium ingesluit. In
laasgenoemde geval (gedigte getoonset deur Brahms, Mahler, Schubert en
Schumann) word die woordteks op ’n komplekse manier geïntegreer. Van Niekerk
sluit die woordteks van godsdienstige en volksliedere byna uitsluitlik in om
ironiese kommentaar op gebeure te lewer. Dit is selde dat hierdie tekste in hulle
gebruiklike konteks aangewend word.
Van Niekerk luister baie na musiek terwyl sy skryf. Die musiek is dan vir haar ’n
prikkeling, ’n soort stimulus om in die regte stemming te kom. Maar dit
funksioneer ook as kontrolerende agent om te verhoed dat sy te vlot probeer
skryf.
Alhoewel Van Niekerk verklaar dat sy musiek gebruik om karakters mee in te
kleur, is sy van mening dat daar nie verbande tussen die karakters in Agaat en
haarself getrek moet word nie. Tog bevestig sy hoe belangrik musiek in haar eie
lewe is en hoe belangrik musiek in die lewe van die karakters in die roman is.
Sing as kreatiewe aktiwiteit kom baie in Agaat voor. Van Niekerk verklaar dat
sing en om ’n sanger te wees belangrike sake vir haar is.
Die uitsprake wat in hierdie artikel opgeneem is, vorm ’n belangrike teks oor Van
Niekerk se ars poetica.

1. Inleidend
Marlene van Niekerk se roman Agaat (2004) is in 2006 met die Hertzog-prys vir
letterkunde bekroon en het groot belangstelling en lof ontvang. Dit is opvallend
hoe dikwels Van Niekerk in die roman na klanke, musiek en musiekmaak verwys.
Die doel van hierdie artikel is om ’n agtergrond te verskaf oor Marlene van
Niekerk se persepsies van en idees oor musiek en musiekverwysings. Haar
verklarings hang dikwels saam met haar filosofie oor die skryfkuns.
Op die buiteblad van Vikram Seth se roman An Equal Music word die Daily
Telegraph aangehaal: “The finest novel about music ever written in English.”
Vikram Seth skryf in ’n naskrif tot die roman (1999:486): "Music to me is dearer
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even than speech. When I realised that I would be writing about it I was gripped
with anxiety. Only slowly dit I reconcile myself to the thought of it."
Die leser van Agaat sal moontlik vrae vra oor hoe Marlene van Niekerk die
skryfproses, waarin musiek ’n baie belangrike rol speel, ervaar het. Wat beteken
musiek vir haar, en hou die teks van Agaat enige verband met haar persoonlike
ervaring van musiek? Die belewenis van musiek is tog ’n baie intieme
gewaarwording. Sou sy byvoorbeeld saamstem met Bakhtin se konsep van die
posisie van die skrywer?
The language of the novel can be located neither on a surface nor on a
line. It is a system of surfaces that intersect. The author as creator of
everything having to do with the novel cannot be located on any of these
linguistic surfaces. Rather, he resides within the controlling centre
constituted by the intersection of the surfaces. All these surfaces are
located at varying distances from the authorial centre. (Kristeva 1986:61)
Kristeva (1986:61) voeg by: “Actually the author is nothing more than the linking
of these centres.”
Om antwoorde op sommige van hierdie moeilike vrae te kry, het ek op 29
Augustus 2007 ’n onderhoud met Van Niekerk op Stellenbosch gevoer. Die
onderhoud is getranskribeer vir insluiting in hierdie artikel. Van Niekerk het ook
skriftelik op my baie eenvoudige eerste vrae geantwoord. Alle aanhalings van
uitsprake deur Marlene van Niekerk is deur haar nagegaan en word dus
aangebied soos sy dit goedvind.
Uit gesprekke met Van Niekerk kan afgelei word dat Barthes (1977a:145) se
uitspraak in ’n groot mate op Van Niekerk se Agaat van toepassing gemaak kan
word:
The removal of the Author (one could talk here with Brecht of a veritable
“distancing”, the author diminishing like a figurine at the far end of the
literary stage) is not merely an historical fact or an act of writing; it utterly
transforms the modern text (or – which is the same thing – the text is
henceforth made and read in such a way that at all its levels the author is
absent).
Van Niekerk skram daarvan weg om haarself in haar eie teks raak te sien. Selfs
wat verwysings na musiek betref, is sy versigtig om haar eie ervarings aan dié
van die karakters in die roman Agaat te koppel. Sy sê tydens die onderhoud dat
dit vir haar belangrik is om oor die volgende onderwerp te praat (2007a):
Wie nou hier met jou praat, is ’n interessante kwessie, want die skrywer,
waar is die sogenaamde skrywer? Jy kan dit van enige kunstenaar vra. Is
die skrywer die een wat rondloop met hulle ore op steeltjies en na alles
luister, en een klein dingetjie hoor wat interessant is en ’n aantekeninkie
maak; of is die skrywer die persoon wat daardie aantekeningboekie
deurblaai, na drie jaar, en die eerste sin skryf van iets; of is die skrywer
die persoon wat die eerste paragraaf skryf en dit uitvee?; of is die skrywer
die een wat die werk se vyfde weergawe skryf; of is die skrywer die
persoon wat ’n vertaling van die werk kontroleer; of is die persoon wat ’n
skrywer heet, die een wat na die tyd met jou ’n onderhoud voer? Hierdie
proses van die sogenaamde skrywerskap is ’n baie gefaseerde, dig op
mekaar gefaseerde ding. Vir my essensieel is die skrywer die persoon wat
binne-in ’n toestand sit waar hulle hulle verbeel hulle is gekonnekteer met
die onbewuste en hulle produseer klip op klip.
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Van Niekerk gee toe dat die skrywer ook al hierdie dinge saam is of kan wees.
As ek voel, nou is ek besig met die skrywery, is dit op ’n plek waar ek ’n
konneksie voel waarin ek voel ek maak nou nie iets nie, ek gelei iets. Dis
natuurlik ’n hele klomp illusie wat ook daarmee gepaard kan gaan, maar
soms het ’n mens wel die gevoel dat jy iets gelei, en dat jy nou net
asseblief hierdie gat so groot en helder en oop as moontlik moet hou. Jy
kan dit natuurlik nie doen nie, want die buis waardeur dit gelei word, is
voorgestruktureer deur jou eie outobiografiese ervaringe, jou eie
outobiografiese stramien. Dit kom deur ’n gevormde gat. Dit kom nie deur
’n mooi oop gat nie. Die voorstrukturering van die gat is saamgestel uit
wat die psigoloë sal noem jou komplekse, en baie skrywers het ’n
narsistiese kompleks, dis hoekom hulle skrywers is in die eerste plek, die
wêreld is nie genoeg nie en moet bevolk word deur alter ego’s d.w.s.
sogenaamde “karakters” – nou moet dit maar net jou geluk wees dat jou
kompleks potent genoeg is dat jy nie opdroog met die tyd nie, die meeste
skrywers skryf net een boek oor en oor, die kuns is om dit te laat lyk na
verskillende boeke.
Daar kan afgelei word dat Van Niekerk intens bewus is van die skryfproses.
Hierdie artikel sal ’n bespreking van vier belangrike sake bevat:
•
•
•
•

Marlene van Niekerk se eie ervaring van en gevoelens oor musiek
haar skryffilosofie
haar menings oor verwysings in die algemeen
haar menings oor die toepassing van verwysings na musiek in Agaat.

2. Van Niekerk se houding teenoor musiek
’n Deurslaggewende vraag aan Van Niekerk was: “Hoe belangrik is musiek in jou
lewe?” Sy antwoord (2007b:4):
Dit is vir my baie belangrik, ek verdor daarsonder, ek luister wyd en
voortdurend, en na baie verskillende en ook eietydse ernstige musiek,
maar sonder enige tegniese kennis,1 ek weet nie baie daarvan af nie,
behalwe bietjie style en dinge hier en daar herken. Dikwels luister ek na ’n
stuk totdat ek dit heel goed ken en dele daarvan kan nafluit.
Musiek maak vir my gevoelsdimensies en verbeeldings oop wat ek nie
daarsonder sou kon gehad het nie. As ek na musiek luister, sien ek dadelik
“prentjies” en voel ek wonderlike dinge, potensies in myself wat ek nooit
sou vermoed het nie. Gelukkig gebeur dit snags by my skryftafel, anders
sou dit mens dalk in die moeilikheid kon gebring het!
In die onderhoud voeg sy by oor die vraag hoe essensieel musiek vir haar is
(2007a):
Eerste moet ek sê my kennis van musiek moet met een woord beskryf
word: dis intuïtief. Ek lees baie daaroor. Maar oor kennis sal ek regtig nie
praat nie. Ek sou sê dis ’n intuïtiewe waardering van musiek. En dit is vir
my baie belangrik in my skryfwerk.
Ek wil nie die hele tyd klank hê nie. Dikwels het ek stilte ook nodig.
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Ek sal iets begin luister en iets speel om my te help om “sappiger” te voel.
Partykeer kry ek dan iets beet en dan skryf ek dit. Dit is ook goed
moontlik dat die musiek my dan irriteer en dat ek dit eers afsit om eers
self te kyk waar ek uitkom.
Dit is dus duidelik dat musiek ’n baie belangrike rol in Van Niekerk se lewe en
kreatiwiteit speel. In die onderhoud sê sy oor musiek (2007a): “Dit masseer die
onbewuste totdat hy iets afgee, wat jy kan oes. Foei tog, hier op die oppervlakte
oes jy die dampe wat afkom.” In ’n onderhoud met Smith (2004:3) laat Van
Niekerk blyk dat sy “Fred” (haar onderbewuste) deur Rachmaninof-sonates “uit sy
gat kry”.
Van Niekerk antwoord in ’n onderhoud met Victor (2006:2) op die vraag: “In
watter mate beïnvloed die musiek wat jy luister jou skryfproses?”:
Ek luister altyd na musiek as ek skryf – of luister is dalk die verkeerde
woord – ek “groove” by elke stuk skryfwerk op die spesifieke stuk musiek
wat my emosioneel voed en inlig ten opsigte van wat ek geskryf probeer
kry. Ek soek deur al my CD’s tot ek iets kry wat my in ’n sekere rigting
inlig. Dikwels luister ek “namens” die karakter na musiek ten einde uit te
vind wat emosioneel in hom of haar gaande is. Watter musiek watter effek
op ’n karakter het, is vir my ’n lakmoestoets om vas te stel of en hoe die
karakter werk. Miskien is dit ook nie die hele waarheid nie. Miskien is die
musiekluistery maar my manier om my in ’n soort trance van
vereenselwiging te bring. Soms is mens se siel droog. Musiek is vir my
besproeiing. Bach is ruisende oggendreën en Nina Simone is Mississippi.
Oor haar eie musieklesse op skool skryf Van Niekerk (2007b:4) die volgende:
Toe ek klein was, klavier tot so standerd ses, maar ek het byna alles wat
ek geleer het vergeet. Daar was daarna in die hoërskool ’n baie belangrike
vormende invloed, ek het in Acáma Fick2 se skoolkoor gesing op
Stellenbosch,3 en daar het ek vreeslik baie geleer, sy was ’n wonderlik
inspirerende
leermeester,
’n
besielende
en
entoesiasmerende
persoonlikheid met erg opwindende musikale verbeelding, begeerte plus
tegniek!! Sonder haar sou my lewe ’n hele ander verloop gehad het as wat
hy het. Ons sien mekaar nou nog en steeds leer ek by haar dinge in
musiek raakhoor en verstaan. Sy het baie mense op die manier beïnvloed
en gevorm, ek skat daar is ’n hele lotsverbonde gemeenskap van leerlinge
en liefhebbers en praktiserende musici wat onder haar leiding en inspirasie
gevorm is. Haar pedagogiese praktyke is ’n voorbeeld van hoe een
besielde persoon ’n klomp siele werf vir die aandagtigheid wat
musiekmaak en musiekluister verg.
By my suster4 (ook ’n leerling van Fick), wat eintlik die musikus in ons
gesin is, het ek ook baie geleer. Alles maar baie intuïtiewe lesse, nie wat
mens kennis sou noem nie. Ek is vandag baie spyt dat ek nie daarmee
verder gegaan het nie.
Oor hoe sy na musiek luister, antwoord Van Niekerk (2007b:5):
Ek luister op erg naïewe en idiosinkratiese, eksploitatiewe maniere, ek
soek die gevoelseffekte wat musiek op my het, ek soek na die onsegbare
stemminge wat musiek kan evokeer, ek is erg “suggestible”, en die
musiek gee my idees vir my skryfwerk. Maar iemand soos ek behoort
sekerlik die aanbeveling van Adorno5 erg diep ter harte te neem, naamlik
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dat hoe meer voorbarig en nadruklik en swymelend die musiek word, hoe
meer moet die luisteraar ’n versigtige koel en kritiese afstand behou.
Dat Van Niekerk ook prakties aan musiek deelneem, blyk uit wat sy in ’n e-posonderhoud met Brand (2006:14) skryf:
Teks by musiek het ek al ’n keer probeer, gedigte wat ek saam met my
studente geskryf het op bestaande romantiese liedmelodieë, ’n oefening
om ’n vers in ’n vaste vorm te skryf, en om binne die emosionele fokus
van die musiek te bly.

3. Van Niekerk se skryffilosofie en haar mening oor haar eie
rol in haar skryfwerk
Dit is vanselfsprekend dat ’n vooraanstaande Afrikaanse skrywer wie se werk in
Engels en Nederlands vertaal is en wie se produkte belangrike pryse ontvang het,
baie deeglik oor haar skryffilosofie sou nadink. As begin vir my inleidende vrae
aan haar oor Agaat verskaf sy (2007b:1–2) die volgende verklaring:
Heel eerste wil ek dit duidelik maak dat ek, op grond van die taal- en
teksbeskouing waarvan ek uitgaan, nie myself as ’n spesiaal bevoorregte
outoriteit oor die betekenis van my eie werk beskou nie. Ek het sekere
interpretasies agteraf, maar dit tel nie meer as enigiemand anders s’n nie.
Ek kon dalk so my “bedoelinge” gehad het, maar my opvatting is dat
indien ’n werk volledig sou strook met die bedoelinge van die outeur,
mens nie meer van ’n komplekse literêre werk sal praat nie, maar van ’n
funksionele teks in funksionele taal geskryf; ’n traktaat of ’n stuk
propaganda. Weens die kultivering van die verglyding en vervreemding
van taal in die literêre werk ontloop die teks die outeur se bedoelinge. Die
outeur skryf literêre tekste juis omdat sy van haar eenduidige
bedoelinge/opinies wil ontsnap – hulle is so vervelig, sy wil hulle so “wild”
as moontlik maak, hulle verwilder, kompliseer en dialogiseer (Bakhtin)
sodat sy ten minste ook enige vermaak/insig wil beleef aan die skrywery.
Om die teks te skryf en om later kommentaar daarop te lewer in
alledaagse funksionele/teoretiese/beskoulike taal is twee verskillende
soorte aktiwiteite.
Agaat het verder ondertussen ’n sekere mate van kritiese en vakkundige
resepsie ondergaan en dit is goed moontlik dat ek kommentaar van ander
kritici reeds geabsorbeer het in my eie oordeel en interpretasie van die
boek. Een ding wat wel deeglik duidelik geword het tydens die resepsie is
wat die lesers se bedoelinge is, politieke bedoelinge altemit. Maar dit is
skynbaar die lot van literêre werke binne die bestek van ’n “klein
literatuur”, dat hulle dadelik in die maalstrome van die “nasionale belang”
beland, ek praat nou hier van Afrikanernasionale belang. (Vgl. die debat
oor Agaat op LitNet waar sommige kommentators die boek as ’n “regse
roman” beskryf omdat dit nie in hulle agenda van ’n vitale[,]
nuutverbeelde “vrye Afrikaner” pas nie. So ’n agenda sou volgens hulle
deur “progressiewe” skrywers in Afrikaans gedien word en ’n voorbeeld
van so ’n boek is dan Oemkontoe van die nasie van Piet Haasbroek.)
Ons weet reeds die lot wat J.M. Coetzee toegeval het in die voorlegging
van die ANC aan die menseregtekommissie in 2000 – hy word daar
puntsgewys deur hulle as medestander van ANC-ideologie geïnkorporeer
op grond van ’n uiters oningeligte en stupide interpretasie van sy roman
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Disgrace. Die “nasionale belang”, maak nie saak wie en watter kleur die
nasionalistiese nasie is wie se “belang” ter sprake is nie, is myns insiens ’n
anti-literêre belang en dié “belang” is en was nog altyd slegte nuus vir
skrywers. Coetzee is nie iemand wat traktate vir die ANC skryf oor
rassisme nie, maar dit is die enigste manier waarop hulle hom skynbaar
kan lees. As dit die Minister van Kultuur Pallo Jordan se opinie oor die
letterkunde verteenwoordig, dan lyk die toekoms vir skrywers in hierdie
land nie alte goed nie. Natuurlik hoop mens hy is ’n meer gesofistikeerde
opinie toegedaan. Daar moet meganismes kom om gesofistikeerde opinies
uit die ANC-geledere te laat meespeel in sulke belangrike voorleggings
rondom die letterkunde. Anders lyk dit of hulle nie eintlik omgee oor wat
die wêreld van hulle dink nie. Nie dat sulke onverskilligheid nuut is in
hierdie land nie. Die wit Natte het ook nie omgegee wat die wêreld van
hulle dink toe hulle letterkundige werke verban het en iemand soos
Breytenbach verguis het nie.
Dit is duidelik dat Van Niekerk baie sterk voel dat die gebeure en uitsprake in
Agaat nie gelykgestel moet word aan haar eie lewe en haar eie idees oor die lewe
nie. Daar moet vir haar ’n baie sterk onderskeid getref word tussen die karakters
en haar eie persoon. Nóg Agaat nóg Milla nóg Jak nóg Jakkie is dus Marlene van
Niekerk.
Van Niekerk se uitsprake laat ’n mens ook dink aan wat Kristeva in haar stuk
“Word, Dialogue and Novel” (1986:36) oor Bakhtin skryf: “Bakhtin situates the
text within history and society, which are then seen as texts read by the writer,
and into which he inserts himself by rewriting them.” Van Niekerk wil hierdie
afstand behou tussen haar as skrywer en die “tekste” (die geskiedenis,
maatskaplike omstandighede, politiek) waarop sy “teer”.
In die onderhoud verduidelik sy (2007a):
Daar is geen ander bron van waaruit ’n skrywer kan skryf as min of meer
eie ervaring nie. Dit kan ook eie ervaring wees van wat hulle gewees het.
Maar dat daardie elemente almal in ’n nuwe verband geïntegreer word en
daarom verander word binne-in die werk, sodat die biografiese element op
die ou end nie gehoorsaam aan ’n referensie buite die werk nie, maar ’n
referensie binne die werk. Die integriteit van die werk en die elemente
binne die werk is vir my ’n baie belangrike ding. Jy praat van “bedoel”. Ek
kan sekerlik iets bedoel as ek skryf, maar as daardie teks voltooid is, en
dis ’n komplekse teks, dan ontloop hy my bedoeling. As die teks heeltemal
koherent sou wees met my bedoeling, sou dit ’n stuk propaganda wees.
Oor die vraag hoe sy self musiek in haar roman Agaat toepas, sê sy (2007a): “In
die eerste plek gebruik ek dit om die karakters in te kleur.” Sy vervolg:
Ek is baie suggestible (“opruibaar” kan jy dit noem). Daarom gebruik ek
dikwels musiek om sekere stemminge te ontdek of om by hulle te bly, of
om hulle dieper na te vors. Jy kan amper sê dat ek die musiek gebruik as
’n soort dwelmmiddel, in die sin dat ek dit gebruik om my in ’n soort
“trance”-toestand te sit, waartydens assosiasies na bo kom wat ek nie
normaalweg met my dagbewussyn sou gehad het nie. Met ander woorde
dit help my om die onbewuste te open, of so verbeel ek my. Dan begin ’n
mens skryf uit ’n ander bron, en ’n mens kom dit ook agter veral aan die
ritme en die assosiasies van wat jy dan skryf. Dis baie nodig om sulke
soort goed wat onder sulke soort omstandighede na bo gekom het,
agterna baie goed te redigeer, soos enige werk wat geskryf word onder die
invloed van roesmiddels. ’n Mens moet goed kyk of jy dit agterna kan
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gebruik, en wat jy daarvan wil gebruik. Dikwels gebruik ek musiek om in
daardie plek te kom, musiek wat op die oppervlakte melodies is en wat
tonaal is. Laat-romantiese musiek werk vir my goed op daardie manier.
Maar partykeer luister ek ook na ander soort musiek wat ek nou weird of
moeilik vind. Ek luister sommer na ongelooflik-vreemde musiek vir my
onkundige, leek-agtige, amateuragtige gemoed, soos Gesungene Zeit van
Rihm.6 Dis ’n heel vreemde, wonderlike eksperiment met tyd en klank.
Dan luister ek na sulke soort goed of na woeste Skandinawiese
koormusiek van Veljo Tormis7 of so om my te help om nie te verval in
geyktheid nie, of om maklik te skryf nie. Met ander woorde dis musiek wat
jou so half bietjie teen die hare stryk en jou wakker hou. So dis die
teenoorgestelde rede waarom ek dan musiek gebruik. Ek gebruik dit vir
bedwelming, maar ek gebruik dit ook vir afstand, om my aandag skerper
te hou.
Hierdie opmerkings het Van Niekerk (2007b:6) ook skriftelik opgesom. Sy skryf
dat daar drie funksies is wat musiek vir haar vervul:
•
•
•

verwysings om karakters mee in te kleur
om haar "te help om in sekere interessante stemminge te kom en hulle in
’n toestand van 'beswyming' te ondersoek"
om haar "teen die hare te stryk sodat [sy] kan oplet wat [sy] skryf en nie
verval in gemak of vlotheid of geyktheid nie".

Uit Van Niekerk se uitspraak kan ’n mens aflei dat musiek vir haar sowel ’n
literêre middel as ’n stimulerende agent is. Sy verklaar in ’n onderhoud (2007a):
In Agaat is musiek ’n karakteriseringsinstrument vir my hoofkarakter
(Milla). Agaat is dan ook ’n erfgenaam van al hierdie goed wat Milla vir
haar leer. Maar sy doen iets anders daarmee. Beide Agaat en Jakkie maak
met die erfenis wat hulle van Milla kry iets heeltemal eiesoortigs. Agaat,
dink ek, verbaster dit tot ’n baie interessante, private, sjamanistiese
ritueel. Sy maak haar eie liedere op.
Van Niekerk wys daarop dat dit vreemd is dat Mahler dan ’n invloed was in Agaat
se sjamanistiese opvoeding.
In ’n antwoord op ’n vraag oor beroemde sangers: “Beteken Ferrier,8 Flagstadt,9
Schwarzkopf10 iets vir jou?” verduidelik Van Niekerk (2007b:12) meer oor haar
skryffilosofie (vgl. Van Niekerk 2004:356):
Ja, ek het opnames van hulle. Daar is ’n mooi storie van hoe ’n straight
acting closeted mevrou direkteur van die Stuttgart Staatstheater my as
jong hospitantstudent in haar riante kantoor op die Wilhelmsplatz probeer
verlei het met Die vier letzte Lieder soos wat Schwarzkopf dit sing – ek
dink daar was “Gespritzte” ook by betrokke, in glase met dik geribde
groen stele, dié verhaal het nog nie fiksie geword nie, maar wat ek wil
duidelik maak deur dit hier te noem, is dat fiksie natuurlik verband hou
met ’n skrywer se persoonlike wedervaringe, maar dat dít nie die verband
is wat myns insiens die belangrikste een is in die beoordeling en verstaan
van ’n werk nie. En daarmee is nie gesê dat ek glo dat ’n literêre teks
outonoom is en geïsoleerd van sy materiële en ideologiese
produksievoorwaardes beoordeel moet word nie; dit is die maatskaplike
konvensies en strukture en die literêre sisteme en die soort van
kultuurindustrie en die politieke klimaat waarin die skrywer haar bevind
tydens die totstandkoming van die werk wat belangrike kontekste is vir die
lees van die werk, nie noodwendig klein persoonlike anekdotes nie, al is
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dit natuurlik hoog in die mode onder byvoorbeeld Suid-Afrikaanse
biograwe om anekdotes te bevoorgrond as die draers van openbaring.
“Jy sal seker nie wil sê hoeveel van jouself in die wit vrou [Milla] is nie?” vra ek.
Van Niekerk (2007b:6–7) antwoord:
Ek dink nie mens kan fiksie skryf as daar nie iets van jouself in jou
karakters is nie. Die punt is dat die iets dikwels nie uit jou bewuste en
beskryfbare self kom nie, maar uit jou onbewuste en ontransparante self,
die self wat eintlik jou eie “ander” is. Hierdie “ander” is ook talig
gekonstitueer, mens is as skrywer geïnteresseerd in taal wat jy nie
eiemagtig instrumenteel gebruik nie, maar taal wat materieel is, en wat
jou vooruit is, waarin jy spartel en speel en waarin, as jy gelukkig is, dinge
tot stand kom wat jy nie self maak nie maar wat jy “gelei” soos wat ’n
elektriese draad energie gelei.
As ek moet bieg, sal ek sê ek hou meer van Milla as sy op haar siekbed lê,
as wat ek van haar hou as jong[,] voortvarende en manipulatiewe vrou.
Op haar siekbed word sy ’n digter en ’n skrywer, dink ek, wat hierdie
dinge oor taal en oor die vertel van verhale begin vermoed. As ek my
skryfstudente adviseer sê ek altyd: Die punt is om jou karakters so te
ontwikkel dat jy erg ambivalent voel oor hulle. As jy kwaad is vir jou
karakters en terselfdertyd simpatie het met hulle kan jy maar weet jy het
die leser beet aan die short and curlies. Lesers, ook die skrywer as eerste
leser van haar eie werk, is verveeld met ondubbelsinnige karakters.
Wanneer gekyk word na die inkorporering van verwysings na musiek in Agaat,
word die saak enigsins komplekser. Die skrywer verwys tog na musiekstukke wat
sy ken en wat sy onder sekere omstandighede ervaar het. Die FAK- en
volksliedere, die psalms, gesange en hallelujaliedere, die ligte liedere, die
klassieke werke waarna verwys word, vorm deel van haar eie kultuur en
opvoeding.
“Het jy met ’n versameling musiek in die huis grootgeword?” (Vgl. Van Niekerk
2004:28.) Van Niekerk (2007b:8) antwoord:
Baie min, en meer populêre klassieke musiek, Strausswalse en so aan op
die paar plate wat ons gehad het, maar my ouers is al twee heel musikaal,
my ma het mooi gesing op Eisteddfodds toe sy ’n jong meisie was en my
pa kan enige wysie op sy bekfluitjie speel of dit neurie of nafluit nadat hy
dit een keer gehoor het.
Hierdie uitspraak toon dat Marlene van Niekerk uit ’n besonder musikale gesin
kom, sekerlik meer musikaal as die gemiddelde gesin. Dit klink asof haar
bewustheid van musiek van kleins af gestimuleer is.
“Ek dink baie mense sal wil weet of daar ’n verband is tussen jou pa en die Pa in
die roman.” (Vgl. Van Niekerk 2004:29.) Van Niekerk se antwoord lui so
(2007b:8):
Dit het dan te doen met jou werkswyse. Jy bedoel Milla se pa? Geen
verband. Ek merk ’n veronderstelling op in jou vrae, naamlik dat die
outobiografie van die skrywer nuttig kan wees by die interpretasie van die
werk. Ek wil ’n teenvraag hieroor vra: Ten einde daardie liedjie van
Sibelius Illalle (To Evening)11 te verstaan/waardeer/ontleed, moet jy
noodwendig weet dat die komponis se vrou se naam Aino (“Evening”) was
in Sweeds?
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Alhoewel daar heelparty aanduidings is dat Agaat uit die skrywer se leefwêreld
ontstaan het, lewer sy baie duidelike uitsprake dat sy nie wil hê dat haar eie lewe
met dié van die karakters in die roman in ooreenstemming gebring moet word
nie.
Oor die kwessie dat Agaat gevul is met kunsprodukte (passasies uit gedigte, die
musiekverwysings, die borduurwerk soos op die buiteblad) verduidelik Van
Niekerk (2007a):
Ek wou gehad het dat die metaforiek van die teks gerealiseer word in die
voorblad ook. […] So ’n soort bewussyn van kuns en kunsprodukte en
kunswerk is natuurlik iets wat ’n mens ook krities en ideologie-krities moet
beskou. As ek iets maak, dan wil ek graag iets maak wat baie vreemd is.
En wat baie dig is en wat baie weird is. Dis natuurlik ydelheid, totale
ydelheid, maar ek wil hê dit moet net so vreemd en ondeurdringbaar wees
op ’n manier soos ’n klip. Dit moet daar gesit word, en my ideaal is dit
moet misterieus wees op so ’n manier dat as jy dit een maal
geïnterpreteer het, dit nie bly lê in los stukke nie, maar weer saamvoeg en
dat jy dit nooit heeltemal kan deurdring nie. Al manier om so ’n ding
gemaak te kry, is om te sorg daarvoor dat jy die onbewuste so kan maak
spreek in die werk dat jy vir jouself ook nie heeltemal deurdringbaar of
transparant is as jy dit skryf nie. Die teks moet vir jou ook geheimsinnig
wees. Duidelik is hier twee prosesse aan die gang: dié van die beplanning
en die uiteensetting in hoofstukke, die balans, en so. Daar’s honderde
tabelle gewees wat my hele plek vol gehang het waarmee ek die hele ding
soort van in mekaar gesit het so styf as wat ek hom kon kry, saam met al
die stukke wat ek dan geskryf het wat uit ’n ander onbewuste bron kom
waarvan ek nou weet watter stukke dit is. In ’n poging om die ding so
deurgekomponeerd te kry as wat ek kan, maar nie op so ’n manier dat dit
meganies is nie, op so ’n manier dat dit half organies moet word soos ’n
klip, of soos ’n vreemde, wonderlike ding wat jy in die natuur sien.
Volgens Van Niekerk (2007a) is sy in hierdie opsig baie beïnvloed deur ’n opstel
van Maurice Blanchot in sy Literature and the Right to Death “waarin hy praat oor
die materialiteit van taal, en die materialiteit van die kunswerk, dat jy iets wil
byvoeg wat so in sigself beslote en so onduibaar op die ou end is as ’n boom.”12
Sy noem (2007a) dat daar ’n kunsteoretiese dimensie in Agaat is. Sy verwys na
die passasie waar Agaat verduidelik hoe ’n mens borduurwerk doen (2004:673).
Van Niekerk sê (2007a): “Dis eintlik ’n soort program vir die skryf van enige
komplekse teks wat daar staan.”
Jy rek dit en trek dit en bind dit tesame, […] jy boor dit en prik dit, jy vang
dit en glip dit, jy gly dit in garingdraadrame, jy hou dit en bou dit, verdik
en verdun dit, jy kleur dit en bleik dit en trek dit weer uit, jy ryg op die
stippel, jy spook met patroon, jy wikkel en spikkel in rye en range, en
strepe en bogies en bruggies en trappies, en kruise en speke van dakke en
damme, jy spoor dit en vul dit en span dit in bane en kyk net wat word
daar gemaak van die stof, ’n storie, ’n rympie, ’n prent vir die sloop, vir
die sprei oor die bed, vir die slag om die mou, vir die doek op die tafel, vir
die vierde rok van die vrou.
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4. Van Niekerk se idees oor verwysings in die algemeen
Ek het tydens die onderhoud met Van Niekerk die volgende voorafstelling
gemaak: “Ek wil onder andere probeer uitvind of dit wat jy self deur musiek
beleef het, ook in die roman uit-/voorkom. Hoekom is daar so baie verwysings na
musiek in die roman? Is dit toeval? Is daar ’n spesifieke doel daarmee?” Van
Niekerk antwoord soos volg (2007b:2–3):
Hier gebruik jy nou die woord (be)“doel”(ing) reeds in jou eerste vraag.
Met die voorbehoud van wat ek in die paragraaf hierbo [kyk die eerste
lang aanhaling onder 3 hierbo] probeer verduidelik het, die volgende:
Die
musiekverwysings
het,
sover
dit
binne
my
bewuste
konstruksieaktiwiteit was, te doen gehad met die karakterisering van die
hoofkarakter en fokaliseerder Milla Redelinghuys. Mens soek altyd
materiaal waarmee jy ’n karakter kan inkleur, ’n musieksmaak spreek tog
boekdele nie waar nie? My saak met Milla is dat ek dink sy het “airs”, sy
verbeel haar alteveel dat sy ’n gekultiveerde persoon is, terwyl dit maar ’n
erg oppervlakkige[,] konserwatiewe en tendensieuse musiekkennis is wat
sy het. Dit is na my mening deel van haar narsisme om so te koop te loop
met haar musikale insig en begaafdhede. Dit is ook satiries, natuurlik,
hierdie “geestelike” hunkering van ’n plattelandse mevrou uit die wit élite,
haar neiging om “Europese” verworwenhede te beskou as waardevol: jy
kan maar sê sy leer “Heidenröslein”13 vir haar seuntjie terwyl die hel los is
rondom haar – in haar eie huishouding en op haar plaas en in haar land.
Die hele saak word na my mening op pp. 357 tot 361 behandel as Milla
haar Duitse musieksentimente terugskouend kritiseer.
Dit is onder sulke (roman)omstandighede nie om dowe neute dat Agaat
haar eie warse sjamanistiese liedere opmaak en dat Jakkie ’n
etnomusikoloog word nie.
Maar sien, nou skroef ek al hierdie dinge los van hulle enge verweefdheid
in die boek, en hulle word dadelik minder dubbelsinnig suggestief en meer
betogend. Die volgende moment in die betoog sou wees: Agaat wend
hierdie musikale erfenis wat sy van Milla kry op erg subversiewe wyses
aan, ook in haar opvoeding van Jakkie. Maar kan mens die meester se
huis afbreek met die meester se (musikale) middele? Dit is een vraag
waarmee ek as skrywer gesukkel het in die roman, daar is ook nog baie
ander vrae. Die punt is: As ek ’n roman skryf wil ek aan vrae vorm gee op
so ’n manier dat reguit antwoorde op die vrae net deur filistyne gegee kan
word. Ek wil nie die filistyn van my eie boek wees nie.
My volgende vraag was: “Het jy die hele tyd besef dat musiek so ’n groot rol in
die roman speel? Het jy doelbewus soveel moontlik verwysings na musiek
ingesluit? (Daar is skrywers wat vir my sê hulle het nie besef dat musiek so ’n
groot rol in hulle lewens en skryfwerk speel nie.)” Van Niekerk (2007b:3)
antwoord:
Weer gebruik jy die woord “doelbewus”. Natuurlik doen mens sekere dinge
“doelbewus” in ’n roman, maar sodra die teks klaar geskryf is, verloor die
bedoeling sy voorrang, word die betekenis van die roman gekonstrueer
deur die leser. Ek dink byvoorbeeld dat die betekenisassosiasies wat ’n
musikoloog soos jyself sal hê by die stukke wat in die boek genoem is,
heel interessante leesmoontlikhede van die boek sou kon open waarvan ek
in die verste verte nie eers bewus kan wees nie.
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Hierdie kommentaar toon dat Van Niekerk waarde heg aan die verskillende
interpretasiemoontlikhede wat deur die intertekstualiteit in Agaat ontsluit kan
word.
Het sy van die begin besef dat musiek so ’n groot rol in Agaat sou speel (Van
Niekerk 2007a)?
Toe ek begin het om die karakters te ontwikkel, het dit tot my gedaag dat
een manier om Milla se narsisme goed te wys, is om haar te beklee met
airs, en ’n deel van die airs was dat sy haarself voorgestel het as iemand
wat iets van musiek af weet. In die loop van die boek het ek uitgevind dit
is ’n goeie manier om haar aan die kaak te stel.
Ek het aan Van Niekerk (2007a) gevra hoe die proses van die vermenging van
verskillende komponente werk. Haar antwoord:
As ’n mens ’n teks begin skryf, dan maak jy dit uit voorbestaande blokke
wat jy opnuut bymekaarsit, met ander woorde: jy haal die stukke uit hulle
gewone konteks, jy defunksionaliseer hulle as’t ware en jy sit hulle in ’n
nuwe verband. Dit geld in my werk vir poësie en vir teks wat ek op ander
plekke gelees het, en so. Dit gaan binne-in die weefsel van my teks weer
in, in ’n nuwe verband. […] Dit gaan vir my om so dig en ryk as moontlik
’n teks te skryf self. Daarom sal daar dikwels so ’n kadens in wees van ’n
ou psalm of ’n gesang of iemand anders se gedig, net soms ’n woord, of
wat ook al. Waarskynlik het dit te doen met die feit dat ek in elk geval ’n
teks beskou as ’n soort amalgaam, die een wat ek skryf, ’n soort
amalgaam van alles wat daar beskikbaar is, en omdat dit dikwels ook
assosiatief gebeur.
Hierdie verklaring herinner aan Kristeva (1986:39) se opsomming van Bakhtin se
idees: “Bakhtin considers writing as a reading of the anterior literary corpus and
the text as an absorption of and a reply to another text.”
As voorbeeld van hierdie belangrike vermenging van tekste het ek Van Niekerk
gevra oor die verwysing na die lied "Ich bin der Welt abhanden gekommen" van
Mahler (Van Niekerk 2004:645). In ’n beskrywing van hierdie tipe passasie sê
Van Niekerk (2007a): “Dis baie liries opgeset.” Hoe vind die proses van die
inmeng van een teks binne in ’n ander teks plaas? Van Niekerk begin verduidelik
deur te verwys na Kathleen Ferrier se opname van die lied. Sy vervolg:
Milla gaan dood. Nou soek jy vir haar iets om vir haar ’n stem of ’n teks of
’n inhoud te gee. Dan kom dit byna vanself om dit in Milla se mond te sit,
as haar eie woorde. Maar dis vanselfsprekend iets wat ek dan vir die leser
daar sit om iets te beduie in verband met Milla se oorgawe aan die dood
uiteindelik, of ’n soort Gelassenheit, of ’n soort oorgawe, gelatenheid tot
die dood toe. En ook ’n ongelooflike gevoel van verlies. En dan op die ou
einde waarskynlik ’n toeëiening van iets. “In meinem Lied” eindig dit. Op
die valreep, op die nippertjie kry sy ’n soort grasie beet om mee dood te
gaan.
Oor Duitse liedere staan daar in Agaat (Van Niekerk 2004:358):
Romantiese Duitse Lieder! […]
Sehnsucht. Lust. Wonne. Duft. Die woorde alleen al het jou betower as
student, die onmoontlik mooie melodieë. Jy sou nooit weer daarvan
herstel nie. Maar was dit nie ’n bietjie veel om te verwag dat jy op die
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vleuels van daardie soort gesang in die Overberg anderkant Swellendam
lewenslank vir iemand, ’n provinsiedokter se seun, ’n muse sou wees nie?
Die vraag aan Van Niekerk was: “Is dit jou eie gewaarwordinge?” Sy antwoord
(2007b:12): “Nee, dit is my karakter se gewaarwordinge”, en plaas dus weer
eens klem op die onafhanklikheid van die karakter ten opsigte van die skrywer.
Oor die kwessie van outobiografiese besonderhede in Agaat het ek tydens die
onderhoud (2007a) die volgende vraag gevra: “Hoe outobiografies, wat musiek
betref, is die karakters wat in Agaat voorkom?” Sy antwoord:
Dis ’n baie belangrike vraag. Ek let op dat jy dikwels stoei met die
probleem: hoeveel kom nou uit ’n mens [die skrywer] se eie lewe,
ensovoorts, ensovoorts. Dis onmoontlik vir enige skrywer om te skryf
sonder verwysing na enige biografiese gegewens. Want waaruit skryf ’n
mens tog nou? Jy skryf uit jou eie ervaring, en uit jou eie menswees, en
uit jou eie kennisbestand, en mense wat jy ken, ensovoorts. Maar: as jy
so ’n roman skryf, dan is dit ’n ding wat sy eie interne dinamiek en sy eie
interne patroonmaking bevat. Met ander woorde: op die ou end word
hierdie elemente wat jy miskien kan oorneem uit ’n biografie van mense of
uit ’n outobiografie, ingeweef in ’n patroon wat gehoorsaam aan ’n ander
doeleinde as die doeleinde van referensie na die werklikheid. Dit word ’n
indirekte of tweede-orde referensie wat binne die orde of patroon van die
werk ’n sin en ’n plek kry. In die proses word dikwels van die biografiese
en outobiografiese materiaal verdraai, verwerk, verhul, verander, bygelieg
by, noem dit wat jy wil.
As voorbeeld van outobiografiese besonderhede is daar gevra oor ’n verwysing na
die boek World Famous Piano Pieces (Van Niekerk 2004:3), ’n versameling
waaruit baie jong pianiste speel. (Baie van die “klavierstukke” is eintlik
verwerkings van ander musiek.) My vraag was: “Het jy self daaruit gespeel?”
(Van Niekerk 2007a):
Dit het behoort aan my ma […] en toe het my klein sussie Hanlie dit
beetgekry. […] Die boek, ek het hom geken. Ek weet hy was pienk
buitekant. Ek weet hoe die skrif op sy voorblad lyk. Toe gee ek dit vir
Milla. Maar waarom? Nie om enige biografiese verwysing gestand te doen
nie, maar om die karakter van Milla in te kleur. As jy ’n karakter skep,
moet jy vir hulle allerhande soort “business” gee om te wys watter soort
persoon hulle is. Vir iemand met die pretensies van Milla: regte
middelklas-, hoër-middelklas-, wit pretensies, wat dink om Europeesverworwenhede sigself aan te meet jou ’n cut hoër maak as jou omgewing
se mense, het ek nodig gehad om vir Milla te laai met ’n baie
oppervlakkige maar baie pretensieuse kennis van klassieke musiek wat tot
die kanon behoort.
Daar is reeds verwys na die skrywer en kritikus Maurice Blanchot, wie se idees
baie belangrik vir Van Niekerk is. Lechte (2008:269) skryf oor Blanchot: "[H]e
sees writing as autonomous, and the outcome of a profound solitude[;] a
biography, or a curriculumvitae, is of little relevance for assisting a reader in
coming to grips with the enigmas of a truly literary work."
Dit lyk asof Van Niekerk tog bereid is om geringe verbande tussen haar eie lewe
(byvoorbeeld voorkeure wat musiek betref) en gebeure in Agaat toe te gee.
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“Wat is jou houding oor die ‘verduideliking’ van wat jy geskryf het? Hoe verskil
jou houding van ander skrywers s’n? Kan jy spesifieke skrywers en hulle menings
noem?” Van Niekerk (2007b:5) stel dit so:
Ek dink J.M. Coetzee is ’n goeie voorbeeld van iemand wat sy
verduideliking van sy skrywerskap en sy fiksie by voorkeur skyn te giet in
die vorm van fiksie. Met ander woorde hy verduidelik homself nie graag in
funksionele taal nie, hy skryf liewer ’n storie oor ’n skrywer, hy
fiksionaliseer die vrae waarmee skrywers worstel, byvoorbeeld probleme
rondom mag en outoriteit in koloniale omstandighede, soos in Foe.
Vergelyk ook Elizabeth Costello, sekerlik die mees diepsinnige ondersoek
wat daar vandag te lese is na die aard van skrywerskap in kontekste van
politiek en etiek en menslike eindigheid. Coetzee se toespraak by die
ontvangs van die Nobelprys is nog ’n voorbeeld van wat ek bedoel. In die
laaste paragraaf van daardie toespraak word daar myns insiens op
skrynende wyse getuig oor die verhouding tussen die skrywer en die
karakters/vertellers wat hy ontwerp vir die doeleindes van sy fiksie, oor
die manier waarop hulle hom soms verbyvaar in hulle eie skip, volledig in
beslag geneem deur hulle eie probleme van oorlewing op die woeste bare
… Al wat die skrywer met sy karakters deel is dieselfde soutsproei van die
seewater op sy gesig …
“Die verwysings wat jy maak na musiekkomposisies: Was hulle reeds in jou
kennisrepertoire toe jy na hulle verwys het, of het jy soms na ’n gepaste werk
gesoek?” Van Niekerk (2007b:5–6) verklaar:
Ek “ken” die werke waarna ek in Agaat verwys almal redelik goed op my
eenvoudige amateuragtige manier. (Ek kan stukkies daarvan sing in die
bad!) Maar daar is ’n verskil tussen verwysing na musiekstukke ter wille
van karakterisering en, aan die ander kant die eksploitasie daarvan om die
skrywery te “besiel”.
As ek skryf, luister ek soms oor en oor na dieselfde stuk musiek, dit help
my om in dieselfde stemming te bly, of om sekere stemminge te
ondersoek of te “ontdek”. Maar ek dink die eintlike funksie wat die musiek
dikwels het, is dat ek dit gebruik om in ’n soort “trance” toestand te kom
ten einde vryer te kan assosieer as wat ek by die sobere daglig kan doen.
Ek dink musiek “masseer” die onbewuste, totdat dit “opstyg uit die
dieptes” sodat mens stukkies daarvan kan “oes” vir jou skryfwerk.
Uiteraard moet teks wat onder sulke omstandighede geskryf is baie goed
geredigeer word agterna soos enige teks wat met behulp van
“dwelmmiddels” geskryf is. Maar ek luister nie altyd vir “bedwelming” of
vir die “prentjies” wat musiek gee nie. Ook vir alertheid en ’n sekere soort
konsentrasie luister ek soms na vir my heel moeilike en uitdagende
twintigste eeuse musiek soos [dié van Rihm en Tormis], of die
onmoontlike perkussies van Torstensson.14 Ek soek altyd na vir my
vreemde en rare musiek, dit gee soms vir my wonderlike invalle wat ek
nooit op my eie sou gehad het nie.
In haar antwoord op die vraag, “Die woorde ‘sing’ en ‘lied’ kom baie voor. Is hulle
miskien magiese woorde?”, verskaf Van Niekerk (2007b:7) ’n ode aan die lied en
sang:
Ja, “lied” is nogal vir my ’n magiese woord, en ek bewonder alle mense
wat musiek kan maak, mense wat kan sing die heel meeste, ek is jaloers
op hulle!
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Die lied is vir my die eerste kuns, die grootste kuns, oorspronklik seker
gevorm uit krete van verrukking, vrees of verlange. Woorde op musiek is
seker ’n basiese menslike kompetensie waarin adorasie, verrukking,
betowering en betowerdheid, verwyling, begeleiding van aktiwiteite soos
werk en wandel en eet, en waarin markering van krisisse en oorgangstadia
beliggaam word: verlies, verliefdheid, herinnering, verwagting, kwetsuur,
en waarmee ritmiese handelinge en gewaarwordinge van ons bestaan soos
wakkerword en gaan slaap poëties begelei word.
In die onderhoud is Van Niekerk (2007a) gevra: “Wou jy miskien ’n sangeres
geword het?” In haar antwoord verwys sy na swaeltjies op die stoep toe sy ’n
kind was, en hoe sy gesien het hoe hulle keeltjies klop. Haar pa het vir haar in die
maanlig gewys hoe die uile se kele klop wanneer hulle roep.
Ek was van heel kleins af heel ingestel op hierdie vreemde, mirakelagtige
ding vir my in verband met die stem en die plek waar dit uitkom, en ek
moet sê as ek vandag dink aan iets saligs om te wees, om te kan doen,
dan is dit sekerlik ’n sangeres. Ek dink dis ’n vreeslike harde lewe. […] Ek
dink ook dit [sang] is die bron van die eerste kuns. As ’n mens gedigte
skryf, verlang ’n mens altyd daarna om dit liewer te kan sing.
“Hoe belangrik is sing?” (Vgl. Van Niekerk 2004:187.) Sy antwoord (2007b:10):
Sing is goed vir die gesondheid, maar nie die sing van “De la Rey” nie, die
volk is baie siek as gevolg van die epidemiese sing daarvan deur trosse
“patrioties” voelende brassers. Daardie wysie werk soos ’n geestelike
retrovirus of gemoedsparasiet. ’n Kollektiewe gesingery in ’n
nasionalistiese konteks is ’n gevaarlike besigheid en dit steek aan soos
varkmasels. Voor jy weet dra hulle weer grys hemde. Pleks dat die
jongelui met die matelose energie, die idealisme en die geloof van die jeug
hulle gaan wy aan alfabetiseringsprojekte in die arm gemeenskappe, dan
sal daar iets wees wat mens “nuus” kan noem in ’n koerant soos Die Vrye
Afrikaan.
In hierdie kommentaar op die politieke gebruik van patriotiese liedere, wat ook in
Agaat uitgewys word, verwys Van Niekerk natuurlik na die patriotiese lied "De la
Rey", gesing deur Bok van Blerk, wat vanaf 2006 baie bekend in Suid-Afrika
geword het.
“As jy skryf ‘Bach help altyd’, in hoe ’n mate glo jy hierdie tipe uitsprake?” (Vgl.
Van Niekerk 2004:40.) Van Niekerk antwoord (2007b:8): “Dis my karakter wat
sulke uitsprake maak en dit glo.”
Met verwysing na die woorde “na musiek geluister om jouself te kalmeer” (Van
Niekerk 2004:46–47) is die vraag gevra: “Ken jy dit?” Die skrywer antwoord
(2007b:8): “Geen musiek waarna ek kies om te luister kalmeer my nie, ek vind
dit meestal opruiend en kan glad nie slaap as ek vir ure lank geluister het nie.”
Van Niekerk konstateer weer eens dat daar nie goedsmoeds verbande tussen
haar en ’n karakter getref moet/kan word nie.
“Wat is jou kommentaar op die volgende uitspraak oor die waarde van musiek?”
(vgl. Van Niekerk 2004:304):
Jy het na musiek verlang, skielik, dit kon jou altyd troos, jou nader aan
jouself bring, nader aan alles en almal laat voel, maar wat het oorgebly
van jou musiek tussen al die siektes en rampe?
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Van Niekerk (2007b:11) se antwoord is:
Die vraag wat die skrywer gehad het toe sy dit geskryf het was: Watter
soort musiek sou dit moes wees wat in hierdie omstandighede (lees SuidAfrikaanse omstandighede van siektes en rampe) mense “nader aan
hulleself en aan ander” sou bring? Kennelik kan Brahms en Schubert en
Schumann dit nie doen nie (behalwe natuurlik op Stellenbosch waar dit
veral Beethoven is wat mense bymekaarbring in ’n miasma van parfuum
en selfgelukwensing in die foyer van die Endler), dit het eerder die
teenoorgestelde effek: As Milla vir Jak probeer verlei met ’n lied van
Schumann, dan loop dit op ’n fiasko uit; en al dink Milla die sing van “Der
Musensohn” is haar innige en spesiale band met Jakkie, vervreem sy hom
eerder met haar misplaaste musikale ambisies vir hom; Milla gebruik van
alle dinge die sentimentele musiek van Mahler om Agaat te
“akkulturaliseer”, maar dit beteken niks meer as sy besluit om haar na die
buitekamer as bediende te demoveer nie; Agaat op haar beurt verwerk dit
wat sy van musiek by Milla geleer het op geheel eiesinnige en rebelse
wyses, sy blaas op ramshorings dat hoor en sien vergaan. Later martel sy
selfs vir Milla met “Die Slawekoor” waar sy op haar doodsbed lê. En om die
“volk” en die “bandiete” te manipuleer[,] kies Agaat liewer Totius se
psalmberymings as toonsettings van romantiese Duitse smart-, hyg- en
verlangelappe. Mens weet nie wat sy met Die Internasionale sou maak as
sy dit sou geken het nie of met “To-morrow belongs to us” (uit Cabaret)
nie.
Dit is duidelik dat Van Niekerk deeglik bewus is van hoe sy verwysings na musiek
ingesluit het om die verskillende karakters te teken.

5. Van Niekerk se menings oor verwysings na spesifieke
musiekstukke in Agaat
Marlene van Niekerk verklaar (2007a) dat daar vir haar geen roman as voorbeeld
gedien het by die gebruik van musiekverwysings in Agaat nie. Sy het byvoorbeeld
nie die roman An Equal Music van Vikram Seth geken nie.
Ek het ook vrae gevra oor spesifieke uittreksels in Agaat waarin daar na musiek
verwys word.
Van Niekerk sê (2007a) sy lees die tekste van kunsliedere soms as tekste alleen
en vind soms dat hulle “smartlappig” is. Dis meer die emosionele interpretasie
deur die stem wat haar daar soms “vreeslik aandraai”. Sy hou dikwels daarvan
om na “voordragkunstenaars te luister wat iets anders (iets onewe of ru) in hulle
stem het”, soos kantors waar jy “the grain of the voice15 beter kan hoor in plaas
van hierdie supergemoduleerde, fyn-afgewerkte, byna onmenslik-abstrakte
produksie wat ’n mens partykeer kry by sommige van die groot kunstenaars”.
“Lieder eines fahrenden Gesellen van Mahler [vgl. Van Niekerk 2004:3]: Is dit ’n
belangrike werk in jou lewe?” Van Niekerk (2007b:8) antwoord: "Ek ken dit maar
hier was dit gewoon ’n gepaste titel wat die wysneus Jakkie kon ophaal in sy
selfkoesterende bespiegelinge."
Oor die verwysing na Lieder eines fahrenden Gesellen sê Van Niekerk (2007a) in
die onderhoud:
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Dis omdat Jakkie ’n banneling geword het. Dis van toepassing op hom. Hy
sê ook hy is ’n nomade. Hy kom luister maar net so by die tentseil waar sy
moeder doodgegaan het. Die titel van daardie stuk musiek is dus handig
om vinnig ’n vinnige, kort karakterisering van Jakkie se selfbeskouing te
gee.
Hierdie verklaring wys hoe intiem Van Niekerk met die woordteks van beroemde
liedere omgaan. Sy dink in die eerste plek nie aan die sing en die sangtegniese
uitdagings van die lied self nie, maar eerder aan die betekenis wat deur die titel
of die woordteks van die lied gedra word.
“Is die werk Frauenliebe und -leben van Schumann [vgl. Van Niekerk 2004:49]
deel van jou? (Ek noem dit mos sommer Frauenleben und -Beben).” Die antwoord
is (Van Niekerk 2007b:8):
Ja dis erg “bebend”! Veral as Ferrier dit so vol patos sing in haar high
density tremolo alt en net so ’n fraks vals soms as ek nou my ore kan
vertrou. Kyk[,] op hierdie plek in die teks het ek erg satiries gevoel … ek
het geen enkele simpatie met “battered brides” nie. Maar dit is nie die
punt nie. Die punt is dat ek gekies het om te skryf uit die oogpunt van ’n
karakter met wie ek hoegenaamd nie identifiseer nie.
Op die vraag “Hou jy van liederaande?” (vgl. Van Niekerk 2004:51), verskaf Van
Niekerk (2007b:8–9) ’n interessante relaas oor haar begrip van die
satiremoontlikhede van die liederaand:
Dis natuurlik ’n soort spektakel wat mens baie keer erg benoud maak. Vir
sommige sangers kan mens nie kyk nie omdat hulle nie weet hoe om hulle
te gedra nie. Die wat wel weet hoe om hulle te gedra, “gedra” hulle
volgens my tussen aanhalingstekens. Dis ’n soort ironie van die
liggaamshouding en die selfaanbod waaroor min sangers beskik. Ek het ’n
keer ’n liederaand meegemaak in die Concertgebouw in Amsterdam
waarvan ten minste die toegifte openlik satiries bedoeld was, toe die lang
skraal doodshoofdige Ian Bostridge16 duette gesing het saam met die
skaars drievoet groot Thomas Quasthof17 wat origens swaar gehandicap is.
Ek dink hulle het dit geoefen in die spieël, hulle wou op ’n baie
subversiewe en perverse manier spot met die verwagting van die
liederaandgehoor wat ’n harmonieuse estetiese inkleding en perfek
gefrakte liederpersoonlikhede in die aanbieding wou sien, dit was ’n
kritiese en erg vermaaklike maneuver. Hulle wou die materialiteit en die
banaliteit en die toevalligheid van hulle hoogs kontrasterende fisieke
gestaltes tentoonstel, ’n soort wysgerige kommentaar installeer by hulle
gedresseerde stemme, of so iets, hulle het duidelik erg veel grimmige
onderlinge plesier daaraan beleef. Die mense in die gehoor was behoorlik
op hulle plek gesit. Hulle het daar uitgestap en nie geweet hoe om hulle
gesigte te trek nie …
“Hoe belangrik is volksliedere vir jou?” (vgl. Van Niekerk 2004:63); “en hallelujaliedere? Of is dit maar net deel van jou verlede?” (Van Niekerk 2004:64); “en
FAK-liedere?” (Van Niekerk 2004:78); “en Psalms en Gesange?” (Van Niekerk
2004:82). Van Niekerk (2007b:9–10) antwoord:
Ek het grootgeword met al die bogenoemde, ja, maar die vraag is myns
insiens eintlik hoekom die goedkoop godsdienstige liedjies en die Duitse
volksliedjiewysies van die FAK en die NG Kerk se psalms en gesange
belangrik is, nie soseer vir my persoonlik nie, maar belangrik in die
formele weefsel en in die inhoudelike problematiseringe van die boek. Op
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’n bewustelike vlak het ek wel in gedagte gehad om ’n soort argief (of ’n
argief-effek) van die wit Afrikaanse populêre musiek“kultuur” van ’n
sekere era daar te stel in Agaat. Dit is ’n kwessie van besinning oor ’n
“erfenis”, en wat maak mens met die “erfenis” verder in die toekoms. Wat
gaan Agaat daarmee maak, hoe gaan sy dit aanwend? Miskien gaan Jakkie
’n musieketnologiese portret van sy eie mense skryf eendag waarin hy ’n
diagnose van die musikale siel van die Afrikaner gaan stel, of miskien
gaan hy na al die ou liedjies verwys in sy eie komposisies waarvan hy tans
nog net droom, “ernstige” komposisies waarin hy allerlei verskillende
musiekstyle en tradisies van sy vaderland gaan opneem, “saamgesmee” of
juis nie saamgesmee nie maar melankolies aangebied, disjunkte sitate in
’n eiesoortige nuwe “Suid-Afrikaanse styl”!
Vraag: “Jy haal uit ’n Brahms-lied aan. [Vgl. Van Niekerk
Kommentaar?” Van Niekerk (2007b:10–11) se verduideliking is:

2004:209.]

Ja, “Der Tod, das ist die kühle Nacht”. Dit kom in een van die
dagboekstukke van 1960 waar Milla skryf hoe sy met haar buurvrou oor
musiek probeer praat. “Über mein Bett erhebt sich ein Baum” is ook ’n reël
uit daardie teks en die “Baum” staan natuurlik ’n bietjie vir die tuin wat
Milla nog in die spieël kan sien, alleen dit is geen nagtegaal wat daarin
sing nie maar die heksagtige ministrasies van Agaat wat die tuin (lees ook
“der kühle Tod”) vir Milla beskikbaar (probeer) maak. Omdat elke hoofstuk
van die boek in achronologiese stukke en in afsonderlike stemme geskryf
is, het dit ook ’n komposisionele noodsaak geword om per hoofstuk deur
sulke klein kruisverwysings (ironiese) verbande te lê tussen die hedelyn
(siekeboeg) en die verledelyn (dagboeke). Die voor die handliggende rede
vir hierdie aanhaling uit die Brahmslied in die dagboekstuk is egter na my
mening weer die satiriese karakterisering van Milla, sy is tog so
selfkoesterend en pateties in haar smagting na emosionele intimiteit,
miskien luister sy na die Brahms presies op dieselfde manier as wat haar
buurvrou Beatrice RooiRose-stories lees. Die punt is dat na my mening die
roman krities is oor die ideologiese rol wat “klassieke musiek” in hierdie
soort gemeenskap speel, krities oor die rol van die klassieke kanon, die rol
van die musikale “verhewenheid” en “verfyndheid” waardeur ’n sekere
subjek sig “geroepe” voel, waarmee ’n sekere klas hulle dominante posisie
help legitimeer en verhul. Die kultivering van “klassieke musiek”, om saam
met Elfriede Jelinek18 (The Piano Teacher) te praat, is deel van ’n
bourgeois kulturele terreur, deel van die “boundary maintaining body
language” van die hoër middelklas. (Waartoe ek vanselfsprekend myself
natuurlik ook reken, speaking of which, ek dink daaraan om nie net my
panic button te druk nie, maar ook die “play” knop op my klankstelsel, en
die sesde simfonie van Kancheli19 op volle volume te begin speel as daar ’n
inbreker in my huis sou opdoem. Miskien sal die oortuitende uitbarstings
die inbreker ’n kultuurskok gee, ’n veel groter skok as die voorspelbare
eenselwige getjierie van die alarm, en meer oortuigend as die spetterende
geluid van my klein elektriese skokapparaatjie. Dit gee mens idees,
Kancheli plus huisalarm plus skokapparaat, miskien kan dit die begin wees
van ’n sosiaal relevante musiekstyl vir ons vaderland in die huidige
tydsgewrig.)
Hierdie verduideliking dui aan hoe Van Niekerk deur stiplees die teks van die
Brahms-lied deeglik geanaliseer het.
Op die vraag: “Waarom die stuk Heks van die Middaguur van Dvořák?” (vgl. Van
Niekerk 2004:342) verskaf Van Niekerk ’n onthullende verduideliking (2007b:11–
12):
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Dis wat my bewuste oorweging betref net vir die toepaslike titel dat ek dit
gebruik het, want in die opset van die boek het dit te doen met die tema
van die Lamia of die sogenaamde “dirty goddesses”, familie van Lilith,
familie van vampiere, wat kinders uit die wieg steel en versmoor. Na my
mening, en dis nou regtig ’n uitwanse interpretasie, is Milla ’n vampier, en
sy steel vir Agaat (sy sien haar vir die eerste keer op Geloftedag op die
middaguur op die plaas Goedbegin), en suig haar bloed/asem/siel uit
omdat sy self nie ’n siel het nie, omdat sy nodig het om mag oor andere te
hê vir haar eie selfgevoel en identiteit. Maar ons weet dat mense wat deur
vampiere gebyt word ook vampiere word, dus Agaat steel weer vir Jakkie
as hy gebore word op die middaguur in die Tradouwpas, die Weg van die
Vroue …
Heelparty klassieke werke word op p. 358 van Agaat genoem (Van Niekerk
2004):
Wat het jy daardie nag gespeel op die ou draaitafel? ’n Tjellosonate van
Rachmaninoff? Liedere van Brahms? O komme, holde Sommernacht?
Meine Liebe ist grün? En liedere van Schubert en Schumann? Der Hirt auf
dem Felsen? Widmung?
Die vraag was: “Is dit werke wat jy lank geken het?” Van Niekerk (2007b:12)
antwoord: “Ja, ek ken hulle al lank.” Hier toon Van Niekerk twee dinge: sy beskik
oor wye luisterervaring van musiek, en sy sluit haar kennis in Agaat in.
Oor Schumann se lied Widmung (Van Niekerk 2004:361) was die vraag: “Is die
lied een van jou gunstelinge?” Van Niekerk antwoord (2007b:12): “Ag, dis fraai,
ek luister soms daarna, soms irriteer dit my, dis so diepgelowig ten opsigte van
die romantiese liefde …”
Op p. 406 word vertel hoe Milla vir haar seun die Schubert-lied Der Musensohn
aanleer. Hieroor was die vraag of die lied nie ’n bietjie moeilik was vir die seun
om te leer nie. Van Niekerk (2007b:13) verduidelik:
Weer eerder ’n geval van ’n gepaste titel om Milla se pretensies te laat
sien. Vind jy dit moeilik? Ek weet nie, dis seker ’n bietjie moeilik vir ’n jong
kind soos Jakkie met ’n stem wat net gebreek het, ek besit ’n rather
breathless weergawe van Elly Ameling, maar mens kan tog die wysietjie
fluit in die bad …?
Hier toon Van Niekerk haar soms onskuldige houding teenoor beroemde
musiekwerke. Dit is ’n algemeen aanvaarde feit onder musiekkenners dat
skrywers wat kenners is op ander terreine as musiek soms foute maak met die
terminologie en ander aspekte van musiek. Kyk byvoorbeeld Van der Mescht
(2006:173–174; eindnoot op p. 181) oor die verwysing in die kortverhaal “Wolf,
wolf, hoe laat is dit?” van Hennie Aucamp. Daar word genoem dat ’n ou dame in
’n ouetehuis die lied "Erlkönig" van Schubert sing, begelei deur ’n inwoner van die
ouetehuis wat gevra is om dit gou te doen. Maar dit is in werklikheid ’n uitdaging
wat weinig professionele pianiste sou kon aanvaar, omdat die klavierparty
buitengewoon moeilik is en dus nie sonder deeglike oefening gespeel kan word
nie.
Op p. 411 is daar ’n voorbeeld van die vermenging van die woordteks van ’n
beroemde lied met die res van die materiaal. In hierdie geval is dit "Wer hat dies
Liedlein erdacht" van Mahler. My uitspraak was: “Dit moet lekker wees om
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verskillende werke so kreatief te vermeng?” Oor hierdie komplekse werkswyse
antwoord Van Niekerk (2007b:13):
Dit is ook maar dikwels ’n kwessie hoe kom ek van die een sin tot die
ander, dan gaan grawe mens deur ’n klomp goed en versamel die stukkies
wat jou gaan help om die bal vorentoe te dribbel. Die idee is om die teks
lewendig te hou.
Op p. 443 van die roman word daar verwys na die Strykkwintet van Schubert
(1797–1828), wat die 31-jarige komponis in die laaste jaar van sy lewe
gekomponeer het. In Van Niekerk (2007b:13–14) se antwoord op die vraag oor
hoe belangrik die Strykkwintet vir haar is, bied sy ’n liriese verduideliking aan wat
vergelyk kan word met liriese passasies in Agaat (byvoorbeeld op pp. 170 en
382–384). Sy gaan ook oor in ’n diskussie van die wese van die karakters Milla,
Jakkie en Agaat. Daarby is haar respons openbarend oor die skryfproses.
Dit moet ek beken is vir my ’n wondermooie, erg ontroerende en
verskriklike werk, ek kan nie altyd daarna luister nie, ek het moed nodig
om daarna te luister, maar as ek die moed versamel het, dan beloon die
werk my altyd weer, ek kan nie vir jou in tegniese terme verduidelik hoe
die werk sy effekte vir my bereik nie, maar ek voel dit aan as ’n
tegemoettree van die dood deur ’n vir my besonder simpatieke psige, dis
een lang gesonge argument van afskeid, herinnering, repetisie van
begeertes en ekstases, en treurnis, en Gelassenheit, ’n soort belydenis,
maar ook ’n liriese en tere viering van die bestaan, met donker momente
van opstand en lotsomarming en daartussenin ’n bibberende boerepolka
(in die lente dans ook die geraamtes met wit knopknieë flitsend, arm in
arm met die Mädel in die Dirndl) in die scherzo-deel. Die adagio-deel klink
vir my soos sinne, ek het al woorde probeer skryf op die vioolparty in die
inset. Die stuk voel vir my soos ’n “onderhandeling” met die self, met die
berge, met die bome, met die lig op die vensterbank, om ’n posisie te vind
teenoor die onvermydelike, soos ’n terapiesessie waarin daar deur val en
opstaan ’n deurbraak is in die rigting van aanvaarding en akkommodasie
van verlies, maar nie sonder die verlangende terugkyk oor die skouer nie
en nie sonder die hunkering na vergetelheid nie, nie sonder die hongerige
begeer van die skoonheid van die wêreld nie, nie sonder die lofprysing van
die weerlose dinge nie ... en dan die polkaversnelling aan die einde met
die weerbarstige erekte slotakkoorde! Die werk laat hom nie onderkry nie.
Om daarna te luister is altyd vir my ’n loutering. So dit is dan wel alles
dinge wat ek die stomme Milla toewens op haar sterfbed. Maar dit sal te
direk wees om die verwysing na die kwintet in een van die
siekeboegtonele op te haal, so ek laat haar in 1979 al na die kwintet
luister en ’n aantekening maak in haar dagboek (scenes from coming
attractions! – p. 443 in die roman), dis meer as twintig jaar voordat sy
doodgaan en haar swanesang sing in die kursiefgedeelte op p. 698. Ek het
in die kursiefgedeeltes van die roman ’n soort lied vir Milla gegee, ’n
oordenking in liriese terme vanaf die inset van haar siekte tot aan die
moment van haar sielsverhuising. Die einde op p. 699 suggereer dan wel
volgens my dat sy daarin geslaag het om deur dit alles heen op die
nippertjie ’n siel vir haarself te verwerf. Dit is ten minste wat hierdie leser
vir haar hoop. Jakkie dink ek voel anders daaroor, maar wie’s hy, die klein
snotaap, hy het nog meer airs as sy ma. Oor Agaat praat ek nie. Dis haar
saak wat sy van die hele geskiedenis maak.
Dit is ’n passasie soos die voorgaande wat die leser onder die indruk bring van
Van Niekerk se grootse interpretasietalent van musiekkomposisies. Soortgelyke

42
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

interpretasies word van die leser van haar roman Agaat verwag. Die doelwit van
hierdie artikel is om die leser op hierdie ontdekkingspad aan te help.

6. Gevolgtrekking
Deur ’n onderhoud met Marlene van Niekerk en skriftelike antwoorde op vrae kon
daar baie afgelei word oor haar gedagtes oor die rol en die plek van die skrywer
ten opsigte van die teks.
Van Niekerk luister baie na musiek terwyl sy skryf. Die musiek is dan vir haar ’n
prikkeling, ’n soort stimulus om in die regte stemming te kom. Maar dit
funksioneer ook as kontrolerende agent om te verhoed dat sy te vlot probeer
skryf.
Alhoewel Van Niekerk verklaar dat sy musiek gebruik om karakters mee in te
kleur, is sy van mening dat daar nie verbande tussen die karakters in Agaat en
haarself getrek moet word nie. Tog bevestig sy hoe belangrik musiek in haar eie
lewe is en hoe belangrik musiek in die lewe van die karakters in die roman is.
Hier is tog ’n duidelike ooreenkoms. Ook in die keuse van spesifieke komposisies
waarna verwys word, kan die leser Van Niekerk se eie mening hoor. ’n Voorbeeld
is die verwysing na Schubert se Strykkwintet, waar Milla in haar dagboek skryf
oor Jakkie wat vertrek het vir sy militêre diensplig (Van Niekerk 2004:443):
"Luister na Schubert se strykkwintet in C majeur (daardie tweede beweging, waar
kom dit vandaan? uit die aankoms van die dood?) […]." In ’n onderhoud met Van
Niekerk verklaar sy dan wel dat Schubert se Strykkwintet vir haar ook oor afskeid
gaan. Sy is deeglik bewus van die betekenismoontlikhede wat deur verwysings in
Agaat teweeggebring word.
Van Niekerk begryp die plek van klassieke musiek in Suid-Afrika en dat dit in ’n
groot mate ’n hunkering na Europa verteenwoordig. Sy self luister baie na
klassieke musiek wat in Europa geskep is. Dit sluit kontemporêre komposisies in.
Sing as kreatiewe aktiwiteit kom baie in Agaat voor. Van Niekerk bevestig dat
sing en om ’n sanger te wees belangrike sake vir haar is.
Dit is duidelik dat Marlene van Niekerk nie maar net ’n intuïtiewe skrywer is nie.
Sy het deeglik oor die skryfproses nagedink en ook oor die aanwending van
musiekverwysings in Agaat. Sy voel sterk daaroor dat wat in die roman geskryf
is, nie met haar eie biografie of haar eie menings in verband gebring moet word
nie. Haar self-onderskatte kennis van musiek kom na vore tydens ’n onderhoud
met haar.
Die uitsprake wat in hierdie artikel opgeneem is, vorm ’n belangrike teks oor Van
Niekerk se ars poetica.
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Eindnotas
1

Dit is duidelik dat Van Niekerk haarself hier onderskat. As iemand wat
klavierlesse geneem het en in kore gesing het, besit sy wel deeglike
musiekkennis. Haar kennis word juis in die onvoorbereide onderhoud bewys.

2

Die bekende Stellenbosse dosent en koorleier.

3

Aan die Bloemhof Hoër Meisieskool.
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4

Mev. Hanlie Naudé, wat ’n M.Mus. aan die Universiteit van Stellenbosch behaal
het, is ’n jonger suster van Marlene van Niekerk.

5

Theodor Adorno (1903–1969), die Duitse filosoof wat baie oor musiek geskryf
het.

6

Die Duitse komponis Wolfgang Rihm (1952). Vgl. Häusler (2001).

7

Die Estlandse komponis (1930). Vgl. Daitz (2001).

8

Kathleen Ferrier, beroemde Engelse alt (1912–1953).

9

Kirsten Flagstad, beroemde Noorweegse sopraan (1895–1962).

10

Elisabeth Schwarzkopf, beroemde Duitse sopraan (1915–2006).

11

Sibelius, die Finse komponis (1865–1957), se lied vir stem en klavier (1898) is
op ’n teks van A.V. Forsman-Koskimies (Hepokoski 2001:343).

12

Vir ’n goeie opsomming van Blanchot se idees, kyk Lechte (2008:269–77).

13

’n Volksliedagtige lied van Schubert wat moeilike hoë note bevat.

14

Die Sweedse komponis (1951). Vgl. Voermans (2001).

15

Vgl. Barthes (1977b:179).

16

Die Engelse tenoor (1964).

17

Die Duitse bariton (1959) wat erg liggaamlik gestremd is.

18

Oostenrykse skrywer en wenner van die Nobelprys vir letterkunde.

19

Giya Kancheli (1935), die Georgiese komponis (Dolidze 2001).
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Die tydskrif Wurm (1966–1970) en die
Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing
Philip John
Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit

Abstract
Wurm magazine (1966–1970) and Afrikaans literary historiography
This paper deals with the publication of Wurm, an Afrikaans avant-garde
magazine, or "little magazine", in 1966 and its evaluation by the Afrikaans
literary critical establishment. The avant-garde nature of the magazine is
described, as is the misjudgement of the importance of the magazine by the
Afrikaans literary historiography.

Opsomming
Die tydskrif Wurm (1966–1970) en die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing
Hierdie artikel handel oor die verskyning van die Afrikaanse avant-garde tydskrif
of “little magazine” Wurm vanaf 1966 tot 1970 en oor die evaluering daarvan
deur die Afrikaanse literêre establishment. Die avant-gardistiese aard van die
tydskrif word beskryf en daar word aangedui hoe die Afrikaanse literêre
geskiedskrywing die belangrikheid van die tydskrif misken het.

1. Inleiding
Dit is ’n gemeenplaas dat literatuurgeskiedenisse tegelykertyd ’n bron van
stabiliteit én ’n bron van onstabiliteit is. Aan die een kant bied ’n
literatuurgeskiedenis kontinuïteit, maar aan die ander kant is daar altyd skrywers
en lesers wat verontreg voel deur ’n bepaalde literatuurgeskiedenis, omdat hulle
meen die literêre historikus het te min aandag aan sekere skrywers afgestaan, of
dat sekere skrywers gemisrepresenteer word in die literatuurgeskiedenis.
J.C. Kannemeyer (1978, 1983) se omvangryke twee bande is ’n goeie voorbeeld
in hierdie opsig, aangesien dit gedien het as ’n fokuspunt van uitvoerige geskil en
kritiek. Kannemeyer is onder andere gekritiseer vir die manier waarop hy die stof
georganiseer het, sowel as vir die manier waarop hy sy materiaal bymekaar
gemaak het (Cloete (red.) 1980 en 1982, asook Olivier 1981). Tog is sy
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geskiedenis van onskatbare waarde en gebruik selfs kritici dit as naslaanwerk,
soos aangedui deur Van Vuuren (1991 en 1994).
Die onderhawige artikel is ’n poging om ’n bydrae te lewer tot die gesprek oor
Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing deur die aandag te vestig op ’n episode in
die Afrikaanse literatuurgeskiedenis wat waarskynlik nog nie die aandag gekry het
wat dit toekom nie, naamlik die verskyning van die tydskrif Wurm vanaf Junie
1966 tot Februarie 1970.
Die uitgangspunt is dat die verskyning van die tydskrif as literêre gebeurtenis,
asook die manier waarop dit literêr-histories geregistreer is, vrae en kwessies
opwerp wat indringender aandag vra as wat dit tot nou toe te beurt geval het.

2. Die Wurm-episode
Die leidende figure agter die verskyning van die tydskrif was aanvanklik Casper
Schmidt en P.A. De Waal Venter. Vanaf Wurm 5 in 1967 het Phil du Plessis en
Marié Blomerus die redaksie by De Waal Venter oorgeneem. Die tydskrif is in
Pretoria gepubliseer en het slegs twaalf uitgawes beleef, met die laaste uitgawe
gedateer Februarie 1970.
Die belangrikste medewerkers, spesifiek wat ’n meer avant-gardistiese aanslag
betref, sluit D.P.M. Botes, Phil du Plessis, Casper Schmidt, Jeanne Goosen en
Wopko Jensma in. Wessel Pretorius, Wilhelm Knobel en Wilma Stockenström het
belangrike bydraes tot die tydskrif gelewer.
Daar kan waarskynlik nie sprake wees van “groepvorming” rondom die tydskrif
soortgelyk aan die groepvorming wat met die Sestigers geassosieer word nie,
ofskoon daar ’n kern van medewerkers en redaksielede bestaan het. George
Weideman noem byvoorbeeld dat hy in die tyd toe Wurm ontstaan het, “digterlike
bidure” in Pretoria bygewoon het saam met Phil du Plessis, Casper Schmidt, Marié
Blomerus, Pirow Bekker, Hewitt Visser, Jeanne Goosen, Wessel Pretorius en De
Waal Venter (Van Coller 1999:768–9). Marié Blomerus verwys na dieselfde tyd en
mense in ’n onderhoud met Johann Lodewyk Marais en voeg by dat die
byeenkomste in Annlin, Pretoria, by De Waal Venter se ouerhuis gehou is ( Marais
2005a: 4). Sy noem ook die name van Wilhelm Knobel, Wilma Stockenström en
Barend J. Toerien, asook dat Walter Battiss die byeenkomste soms bygewoon het.
Spesifiek met betrekking tot die idee van ’n “avant-garde” ingesteldheid, wat
reeds in die tweede uitgawe in ’n “Brief” deur ene P.P. Brits voorgehou is as ’n
vanselfsprekende ingesteldheid (Brits 1966), lyk dit ook nie asof daar duidelike
eenstemmigheid was nie. Marié Blomerus meld in ’n onderhoud met Johann
Lodewyk Marais dat so ’n fokus nie “doelbewus” was nie (Marais 2005a:6), terwyl
Phil du Plessis by nabetragting meen dat die ingesteldheid veral vanaf Wurm 5
van 1967 “bewustelik” avant-gardisties was (Du Plessis 2004a:5). Dit is ook in
hierdie uitgawe van Wurm dat ’n gesprek tussen Phil du Plessis en Walter Battiss,
spesifiek oor die idee van ’n Suid-Afrikaanse avant-garde in die kuns, gepubliseer
word (Du Plessis 1967).
Vanaf Wurm 7 van 1967 word bydraes geplaas van oorsese skrywers, onder meer
Hugo Neirinckx, Jan Vanriet, Jozef Bierheus en George Dowden. Vertalings van
gedigte van Paul Eluard, Baudelaire, Jules Supervielle en Lucienne Stassaert word
in hierdie uitgawe gepubliseer. Dié beweging in die rigting van ’n soort
“internasionalisme” spreek ook uit die korrespondensie tussen Phil du Plessis en
Sinclair Beiles, Nikos Tselepides, James Silver en Jacob Herman wat in Wurm 11
van 1969 gepubliseer word.
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Die uitgangspunt in hierdie artikel is dat Wurm baie definitief beskou kan word as
’n voorbeeld van ’n avant-garde inisiatief, soos vervolgens duidelik gemaak sal
word.

3. Wurm as avant-gardistiese fenomeen
3.1 Die Europese agtergrond
Die idee van ’n “avant-garde” in die kuns het sy oorsprong in Europa in die
negentiende eeu en word spesifiek geassosieer met klein groepies kunstenaars
wat ikonoklasties te werk gaan. Die “model” vir sulke bewegings is die gebeure in
die Europese kunswêreld wat met die woord Dada en die Dadaïsme geassosieer
word, maar ’n verskeidenheid ander kunsbewegings word ook as avant-gardisties
beskou, soos onder andere die Italiaanse Futurisme, die Duitse Ekspressionisme
en die Franse Surrealisme (Haffter 1992:16).
’n Insiggewende bespreking van die Europese kunswêreld tussen die twee
wêreldoorloë voer die avant-garde ingesteldheid terug na ontwikkelings in die
middel van die negentiende eeu toe kunstenaars hulle losgemaak het van
amptelike ondersteuning (Batchelor 1993:18). In Parys het dié ingesteldheid tot
uiting gekom in kunstenaars wat onafhanklik van die amptelike “Salons” uitgestal
het, soos met die Impressioniste. In Duitsland was een van die bekendste groepe
dié van die Ekspressioniste, gegroepeer om Kandinsky, wat onder die vaandel van
Die Blaue Reiter in München uitgestal het.
Die rede vir hierdie verskuiwing, wat neergekom het op ’n breuk tussen die
kunsakademie en (sommige) kunstenaars, is belangrik, naamlik die
gewaarwording onder kunstenaars dat hulle in ’n snelveranderende wêreld leef en
dat die klassieke norme waarvolgens kuns deur die bemiddeling van die
kunsakademie beoefen is, nie tred hou met hierdie veranderende wêreld nie
(Batchelor 1993:18).
In die twintigste eeu het die gewaarwording van ’n kunstradisie uit pas met die
werklikheid nog meer dringendheid verkry deur die ervaring van die Eerste
Wêreldoorlog wat kunstenaars onder die indruk gebring het van ’n diepliggende
krisis in die Europese kultuur:
The war of 1914-18 was for many final proof of the bankruptcy of a whole
intellectual, cultural and social system. Religion, rational thought, humane
values seemed implicitly contradicted by the slaughter initiated by
Europe’s civilized nations and all too often condoned by intellectuals and
artists as well as politicians and militarists. (Bigsby 1972:8)
Dit is hierdie ekstra dringendheid wat tot uiting gekom het in die radikale
ikonoklasme van die Dadaïsme. Dit gaan dus nie bloot om ’n begeerte om “teen
elke prys ‘anders’ te wees”, soos soms beweer word nie (sien Haffter 1992:16),
maar om ’n manier te vind om die nuwe werklikheid van ’n gemoderniseerde en
geïndustrialiseerde samelewing te verstaan en te reflekteer.
Baie van die eienskappe van avant-gardistiese bewegings kan teruggevoer word
na hierdie twee strewes, wat in die eerste plek ’n estetiese dimensie het en in die
tweede plek ’n kulturele dimensie betrek. Dié strewes mond albei uit in ’n neiging
na onafhanklikheid en ’n verwerping van die verlede – dus van alles wat die
kunstenaar voorafgegaan het. Dit verklaar ook die heftigheid van baie van die
avant-gardistiese bewegings wat oënskynlik in baie gevalle onder die indruk
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verkeer het dat hul reaksie op so ’n groot krisis soos dié wat die Westerse wêreld
in die gesig staar, net so groots is.
Een manier waarop hierdie indruk van die eiebelang na vore gekom het, is in die
opstel van manifeste waarin die taak van die onderskeie bewegings uitgespel
word. Voorbeelde van so ’n inslag ontbreek in die Suid-Afrikaanse geval, spesifiek
ook met betrekking tot Wurm. Die deelnemers aan Wurm het nie gesamentlik ’n
manifes opgestel waarin hulle uitgespel het waarmee hulle besig is nie. Die
naaste wat daar in die Wurm-episode aan ’n manifes gekom is, is in die “Brief”
deur P.P. Brits in Wurm 2. Hierin bepleit hy die noodsaak van ’n Afrikaanse avantgarde en stel hy dit baie duidelik dat hy onder die indruk is van ’n krisis in die
Suid-Afrikaanse literêre kultuur. Hy neem bestek op van die bestaande literêre
tydskrifte in Suid-Afrika, maar kom tot die slotsom dat nie een werklik voldoen
aan die eise wat die tyd stel nie. Brits se diagnose lyk nou byna profeties: "Ons
materiële voorspoed het te veel houvas gekry op ons geestesaktiwiteit. Ons
denke het verstok geraak. Ons denke is in ’n groef" (Brits 1966:40).
Die klem wat avant-garde kunstenaars en groepe op ’n krisis in die
establishment-kultuur en gevolglik op onafhanklikheid gelê het, het neerslag
gekry in ’n selfdoen-ingesteldheid. Hulle het so ver moontlik beheer gehou oor hul
eie skeppings. Die kortstondigheid en amateuragtigheid van baie avant-garde
inisiatiewe kan na hierdie onafhanklikheidsdrang teruggevoer word. In die geval
van Wurm is die aansluiting op hierdie vlak duidelik: die tydskrif is met die hand
gedruk, aanmekaar gesit en versprei, soos Marié Blomerus vertel (Marais 2005a).
Die buiteblad van die eerste uitgawe het bestaan uit ’n grafiese kunswerk van
P.A. De Waal Venter, wat toe ook as redakteur opgetree het.
Nog ’n variant van die onafhanklikheidsdrang is die anti-akademisisme van avantgardes. In die geval van Wurm het bydraes dit baie duidelik gestel dat die
skrywers meen die akademie sit in hul eie konsepte vasgevang. Reeds in Wurm 1
word die belaglikhede van die Afrikaanse literêre toneel gehekel in “Donners” en
word die prosedure wat die Akademie vir Wetenskap en Kuns volg by die
toekenning van bekronings bevraagteken deur “Gewone man”. In Wurm 2 word
in “Donners” gespot met N.P. Van Wyk Louw omdat hy nie die openingsaand van
Die pluimsaad waai ver kon bywoon nie. In Wurm 5 beskuldig Casper Schmidt
Standpunte daarvan dat dit aan ’n “premortiese gangreen” ly (Schmidt 1967), en
’n anonieme skrywer skeer gek met P.C. Schoonees omdat hy nie verstaan wat in
die jongste letterkunde aan die gang is nie. In Wurm 10 spot Phil du Plessis vir
Schoonees en A.P. Grové (Du Plessis 1968). Nie net die hoofstroom-akademie
word deur Wurm geteiken nie - ook ’n meer “alternatiewe” tydskrif soos Kol loop
deur wanneer D.P.M. Botes in Wurm 10 vir Breytenbach daarvan beskuldig dat hy
hom as ’n “politieke afveelap” laat gebruik.
Sulke “skermutselings” pas nog grootliks in die konvensionele raamwerk van
“literêre polemiek” en is nie bepalend vir die avant-gardistiese aard van Wurm
nie. Die waarde van ’n inisiatief soos Wurm lê op ’n baie meer basiese vlak, waar
konvensionele literêre norme bevraagteken word. In die geval van die
internasionale avant-garde het hierdie sy van die aktiwiteit van kunstenaars baie
keer ’n beskuldiging van “nihilisme” ontlok, soos veral met betrekking tot die
Dadaïsme (vgl. Bigsby 1972:3-7). Die kunstenaars hét egter meegehelp om
hierdie persepsie te skep deur die klem wat sommige op die “vernietiging” van
die bestaande Westerse tradisie geplaas het, soos Tristan Tzara in ’n 1918manifes: “there is a great negative work of destruction to be accomplished. We
must sweep and clean” (Batchelor 1993:31).
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3.2 ’n Radikale oopheid
In die geval van Wurm is die ikonoklasme nie so ooglopend en op die voorgrond
nie, maar die resultate is nie minder radikaal as in die geval van baie van die
werk van die Dadaïste en ander avant-garde groepe en kunstenaars nie. Die
basiswaarde wat die ruimte vir hierdie sy van Wurm geskep het, is die “oop
ingesteldheid” wat P.A. De Waal Venter in die redaksionele nota in die eerste
uitgawe in die vooruitsig gestel het. Op die oog af is dié voorgestelde oopheid nie
van aardskuddende belang nie (veral nie indien beskou teen die agtergrond van
byvoorbeeld die Dadaïste se byna apokaliptiese en ikonoklastiese manifeste nie),
maar die implikasies daarvan is duidelik avant-gardisties in die Suid-Afrikaanse
konteks. Dit is waarskynlik dat Venter se voorstel vir ’n ongekwalifiseerde
oopheid gesien moet word as ’n reaksie op ’n siening van die (Suid-) Afrikaanse
kultuur- en literêre wêreld as vasgevang in ’n soortgelyke stasis as dié van die
hoofstroom Europese kultuur aan die begin van die twintigste eeu - waarop die
belangrikste avant-gardistiese bewegings gereageer het.
Met betrekking tot Wurm kan minstens drie fasette van die bydraes in die tydskrif
na hierdie oop ingesteldheid herlei word, waarvan die eerste twee,
eksperimentering en D.P.M. Botes se “plagiaat-eksperiment”, uit en uit avantgardisties is. Die derde faset, wat in hierdie artikel die manifestering van ’n nuwe
mentaliteit genoem word, is grotendeels deel van ’n breër ontwikkeling van die
Afrikaanse letterkunde.
3.2.1 Eksperimentering
Dit is redelik maklik om ’n verband te sien tussen die oop ingesteldheid wat as
riglyn gedien het en die geneigdheid tot eksperimentering wat kenmerkend van ’n
groot gedeelte van die Wurm-praktyk was. Dié eksperimentele ingesteldheid sluit
nou aan by Wurm se verwerping van die konvensionele. Met eksperimentering
word die konvensionele grammatika en tipografiese aanbieding van gedigte
oorboord gegooi en die betekenismoontlikhede van klank, jukstaposisies en die
visuele fasette van skrif verken en beproef. Phil du Plessis, wat self ’n paar
besonderse bydraes tot dié sy van die beweging gelewer het (soos “integrasie” in
Wurm 1 en “kwadratiese aleatoriek” in Wurm 9), gee ’n fassinerende oorsig van
hierdie sy van Wurm (Du Plessis 2004a). Dié sy van die Wurm-praktyk was
minder problematies vir die status quo en word in ’n hoofstroom-baken soos
Groot Verseboek verteenwoordig.
Die interessantste beoefenaar van hierdie soort eksperimentele poësie wat aan
Wurm meegedoen het, is Wopko Jensma. Hy het vanaf Wurm 2 (1966) gereeld
tot die tydskrif bygedra, soos ook later tot Izwi en Ophir. Hy kan beskou word as
die mees bedrewe beoefenaar van eksperimentele en konkrete poësie in
Afrikaans én Engels. ’n Hoogtepunt in sy werk is “Gomringer variasies”, veral “V”
(“kniediep in die kak”) wat eers in Ophir 23 (1976) verskyn het en later in Groot
Verseboek opgeneem is.
Wat Jensma se werk van die ander eksperimentele digters onderskei, is die sterk
politieke bewussyn wat in sy gedigte meespreek. Dié politieke bewussyn kom
duidelik na vore wanneer hy eksplisiet kritiek uitspreek teen wit oorheersing, soos
in “Noudat dit te laat is” (Ophir 18, 1973), “Is dit jy”, “Waaraan dink julle?”, “Jy
het nie haar nie” en “Oom Soois is dragtig” (Ophir 20, 1974).
Dié politieke ingesteldheid kan egter ook uit sy meer eksperimentele gedigte in
Wurm afgelees word. Baie van hierdie gedigte bestaan uit die samevoeging van
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verskillende tale, registers en sosiolekte in dieselfde gedig, dikwels in dieselfde
reël. ’n Goeie, vroeë voorbeeld van so ’n gedig is “Agt kodas” in Wurm 2:
Agt kodas
KODA 1
stiltesirene hamerhouer nes nagkonkas katoog skag
KODA 2
omgesnyde stopkop verfrommel voos en dop oop OMTOMTOM
KODA 3
loshotnot is op ’n kop gekap en gatlap
KODA 4
kwêla klawesimbel uit die silinderfluit in klettersuis se snel snitte
vasgesuig
KODA 5
’n glimpad op gruis gier getros waar haar slymlyf los
KODA 6
kloof die kloppende pyn in konkrete slae trom BOOMPIL
KODA 7
sakubona khehla elibi HORDE BLINK BLIKFONIE sakubona mahlikavana
KODA 8
Canvas a cross of bones waar die bloed om ’n blomkroon verkors
Een van die dinge wat uit hierdie sy van Jensma se poësie afgelei kan word, is ’n
begeerte om Suid-Afrika as ’n sosiale geheel te ervaar en voor te stel, of ’n
manier te vind om dit voor te stel. As begeerte is dit egter gedoem tot
mislukking, soos die gefragmenteerdheid en dreigende inkoherensie van hierdie
gedigte impliseer.
In Wurm 8 publiseer Jensma die gedig “Haaikroes”, wat uit 12 driereëlige gedigte
bestaan. Dié gedigte bied ’n interessante “korrektief” of alternatief wanneer dit
gelees word as ’n moderne ekwivalent van N.P. Van Wyk Louw se “Klipwerk”verse in Nuwe verse. Die eerste gedig van “Haaikroes” lui so:
1
beessweet en varkmis stank
’n salige walm deur my ore
in bloed bewapen.
Dit is veral met verwysing na die eksperimentele poësie dat die waarde van ’n
tydskrif soos Wurm die beste verstaan kan word. Slegs die soort oopheid wat met
die avant-garde geassosieer word, skep die ruimte vir sulke soort eksperimente,
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wat grotendeels as skokkend, nihilisties, sinloos en onverantwoordelik ervaar
word deur die hoofstroom. Daarmee saam is dié soort gedigte ’n refleksie van ’n
gemoderniseerde
samelewing,
met
sy
gepaardgaande
kompleksiteit,
fragmentasie en vinnige tempo, en tegelykertyd van digterlike pogings om ’n
adekwate uitdrukking vir die nuwe werklikheid te vind.
3.2.2 Plagiaat en die dood van die outeur
Die duidelikste aanduiding van die avant-gardistiese aard van die Wurm-episode
is egter die “plagiaat-eksperiment” van D.P.M. Botes en die ophef wat dit
veroorsaak het. Wat ook hier van belang is, is die rasionaliserings en
verduidelikings vir Botes se eksperiment wat in die tydskrif aangebied word. In
hierdie proses word konvensionele sienings van die praktyk van die skrywer – en
verbandhoudende kwessies soos oorspronklikheid en besitreg – op die voorgrond
geplaas en bevraagteken.
Die episode word aan die gang gesit deur ’n artikel van Peter Horn in Wurm 2
waarin hy D.P.M. Botes van plagiaat beskuldig na aanleiding van ’n gedig met die
titel “gedig” in Wurm 1 (Horn 1966). Botes se “gedig” is ’n vertaling en
herskrywing van ’n gedig van Hans Magnus Enzensberger. Op dié beskuldiging
reageer Casper Schmidt in “Antwoord aan Peter Horn: Middelmoot; Nozempraat;
Plagiaat” (Schmidt 1966b) en P.P. Brits in ’n brief waarin die plagiaatbeskuldigings voorgestel word as deel van die meganisme waardeur die literêre
status quo gehandhaaf word.
Interessanter egter, en belangriker, as die polemiek oor die beweerde plagiaat, is
die grondslag waarop Botes se poëtiese praktyk berus en wat tot die plagiaataanklag gelei het. Dié grondslag word in veral twee bydraes in Wurm 1
uiteengesit, naamlik “Die fabrikasie van poësie” deur De Waal Venter en veral
“Skepperslewensduurteomtrent” deur Schmidt (Schmidt 1966a).
Schmidt betoog dat ’n digter wat sy eie werk na ’n ruk weer opneem, eintlik die
werk van ’n ander mens verder voer. Hy kom tot die volgende slotsom:
As ons nou die uiteengesette lewensduurte van die skepper in ag neem, is
die meeste (alle?) gedigte (geskrewe produkte) eintlik erfgoed. Is die
meeste skrywers wat verse onder hulle naam uitgee nie die skeppers
daarvan nie, maar erfgename van die skepper, erfgename wat begin agent
speel en die gestorwe skepper se nalatenskap op die mark stoot.
Letterdiewe dus. (Schmidt 1966a)
Dié betoog is ’n vroeë Afrikaanse variant van die “dood van die outeur” soos dit
uit die Franse literêre teorie van onder meer Roland Barthes en Michel Foucault
bekend geraak het (sien Foucault 1977). ’n Logiese volgende stap in so ’n betoog
sou wees dat plagiaat nie (kan) bestaan nie, aangesien niemand letterkundige
uitsprake besit nie - elke keer na ’n outeur iets geskryf het, word dit van hom of
haar vervreem en is “hy” of “sy” effektief dood.
By die idee van die “dood van die outeur” sou die Barthesiaanse “terugkeer na die
nulpunt” gevoeg kan word, as verwant aan hierdie betoog (sien Barthes 1967).
Wat Wurm se praktyk hiermee duidelik maak, is dat hierdie idees eintlik
“vertalings” of variante is van die radikale oop ingesteldheid wat die Wurmredaksie voorop gestel het. Of anders gestel: ’n konsekwente inwerkingstelling
van ’n oop ingesteldheid by poëtiese produksie lei logies tot die gedagte dat die
outeur “dood” is, die gedig onafhanklik van die skepper is, en plagiaat nie
bestaan nie.
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Dit is moeilik om ’n meer radikale ingesteldheid ten opsigte van letterkunde te
verbeel en dit is dus te verstane dat dié “plagiaat-eksperiment” van D.P.M. Botes
nie juis byval gevind het by die Afrikaanse literêre establishment nie.
Die grondslag waarop Botes se praktyk staan, druis dus loodreg in teen dié van ’n
literêre establishment waarin “reputasies” en die beheer oor en instandhouding
van sulke reputasies sentraal staan. Eintlik is dit besonder ironies, aangesien
Botes se “gedig” ’n treffende antinasionalistiese gees adem, in ’n tyd waar die
Afrikaner-nasionalisme ’n hoogbloei beleef het. Die progressiewe inhoud van dié
gedig is deur Botes se verontagsaming van konvensie in ’n nóg progressiewer
verpakking verpak:
gedig
vergeet jou nasionaliteit my seun: bejeën alles met agting en agterdog
en verloën jou moedertaal: dis niks beter as Iwan of John s’n
want jou geboorte is bepaal deur toeval: geografiese omstandighede
waar was jou vader en moeder se bed: dis die plek vir liefde
maar vergeet daarvan
daarom - vou oop die reisplanne die seekaarte
kyk na die roetes: volg hulle bestudeer hulle
lees geen fiksie meer nie: net die wêreldkaarte van oliemaatskappye
en die lewens van seerowers: hulle is waardevoller nuttiger
vergewis jou van hulle flaters herhaal hulle meesterplanne noukeurig
nagtelik
maak volledige aantekeninge vir die nageslag: bly self kinderloos
sê vir alles nee: uitdagend
word ’n onbekende straatganger: leer meer as ek
die vierde dimensie en soveel as wat jy kan ontdek:
die pas die riviere die land se reliëf die gesig
toon begrip vir die klein verraad
die daaglikse irritasie: lees omsendbriewe parafeer hulle
dis hulle manifeste: vind uit hoe hulle botter en sout meng
woede en geduld is nodig
blaas dit in die longe van die maghebbers
die fyn dodelik stof soos die in ons goudmyne
gemaal deur hulle met genoeg kennis
wat vir jou dierbaar en kosbaar is: net vir jou.
Die kwessies wat deur hierdie eksperiment na die oppervlak gebring is, is nie
behoorlik deur die Afrikaanse literêre kritiek verdiskonteer nie. Die reaksie het,
behalwe vir Schmidt se bydrae (Schmidt 1966a en 1966b), binne die
konvensionele raamwerk gebly - d.w.s. binne die raamwerk wat met die idee van
besitreg geassosieer word.
3.2.3 ’n Nuwe mentaliteit
Die oopheid wat die deelnemers aan Wurm voorgestaan het, resulteer in nog ’n
faset van die werk in Wurm wat nie noodwendig as avant-gardisties beskou kan
word nie, maar wel as “vernuwend” in ’n meer konvensionele sin van die woord.
Die oop ingesteldheid is nie slegs ten opsigte van vormlike eksperimente en
vernuwing georiënteer nie, maar ook “inhoudelik” of tematies. Soos reeds gesien,
kan die basis van die avant-garde ingesteldheid herlei word na ’n besef van die
ontoereikendheid van bestaande maniere om die wêreld te reflekteer, spesifiek
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die moderne wêreld. In die geval van die Wurm-deelnemers word die oop
ingesteldheid ook omgesit in ’n oop ingesteldheid teenoor die wêreld waarin die
digters hul bevind, naamlik die wêreld van die gemoderniseerde grootstad (in
Suid-Afrika). Dié wêreld het tot op hierdie stadium (die 1960's) veral neerslag
gevind in die werk van S.J. Pretorius en D.J. Opperman, met Totius se
Trekkerswee van 1915 as vroeë voorganger.
Die manier waarop die stad in Pretorius en Opperman se werk figureer, is egter
nog grootliks as “onderwerp”, terwyl ’n heel ander en nuwe oriëntasie uit die
poësie van die Wurm-digters spreek. Hier gaan dit oor ’n belangrike historiese
ontwikkeling in die Afrikaanse poësie, waarvan die basis uiteindelik sosiologies is,
naamlik poësie waarin ’n volwaardige metropolitaanse of grootstad-mentaliteit
poëties neerslag kry. Die stad is nie meer net ’n “onderwerp” vir die digter nie,
maar is skering en inslag van sy visie op die wêreld. Dit is ’n ontwikkeling wat
elders in Afrikaans ook plaasvind, soos byvoorbeeld in N.P. Van Wyk Louw se
werk, vanaf die dorpsagterplaas in “Beeld van ’n jeug: Duif en perd” in Nuwe
verse tot “Groot ode” in Tristia.
Die digters by wie dié nuwe stadsmentaliteit die duidelikste aanwesig is, is D.P.M.
Botes, Casper Schmidt, Phil du Plessis, Wessel J. Pretorius en Wilma
Stockenström. Die optiek van hierdie digters is geheel en al “modern” in die sin
dat die stedelike of metropolitaanse ruimte in die sentrum van hul eksistensiële
heelal staan. Vanuit hierdie ruimte kyk hulle met ontgogeling, ironie en sinisme
na die moderne wêreld om hulle. Die bewussyn van ’n agtergelate landelike lewe
en ’n gepaardgaande nostalgiese terughunkering bestaan gewoon nie by hulle
nie. As daar ’n nostalgiese inslag is, is dit ’n nostalgie oor die hede, want hulle
skryf met ’n intense bewussyn van die vaart waarteen verandering plaasvind. ’n
Belangrike element van hierdie inslag is ’n besef van hoe naby en anders die
toekoms is.
Wat ’n belangrike rol in hierdie gedigte speel, is aspekte van die stadservaring of
-bestaan wat veral bekend geword het uit sosiologiese studies waar dié bestaan
beskryf word met verwysing na kenmerke daarvan, soos ’n radikale
individualisering, vervreemding, anomie, anonimiteit, ensovoorts. Daar is in
hierdie verband reeds verwys na die hiperindividualistiese inslag van D.P.M. Botes
se “gedig”. Sy kennisname van die moderne wêreld spreek nog duideliker uit
“Bell” in Wurm 2, oor die telefoon, waar poësie gemaak word oor ’n niemenslike,
tegnologiese voorwerp.
’n Belangrike deel van hierdie ingesteldheid is die gewaarwording dat ’n
onpersoonlike wêreld aan die ontstaan is waar die individu dikwels ondergeskik is
aan materiële dinge. In hierdie verband sou daar gepraat kon word van ’n
kennisname van die “kommoditeitsfetisjisme” wat veral Marxistiese skrywers
beskou het as intrinsiek deel van ’n gemoderniseerde bestaan.
Wessel J. Pretorius se “Groot gelykmaking” in Wurm 12 (1970) kan byna as leuse
vir die nuwe ingesteldheid dien:
Die groot gelykmaking
die mens betree aanstons ’n nuwe era
’n era waarin alle skynheiligheid dit op die brandstapels gaan ontgeld
soos oplaas nog na die romantiek teruggegryp word
o here die tyd het aangebreek dat sekere breinkragte opgesluit moet word
anders word ons onderwerp aan ’n ewige spanning wat steeds kinders
baar
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kinders wat die naaktheid van plastiek sal moet aanvaar
’n onromantiese ras met die grootste koppe denkbaar
’n penis langer en meer lenig as die bene
die borste lywiger as die romp
’n toonlose na-geslag wat speel met naelstringe en plastiese paddas
in ’n uitgerekte skemer wat af en toe nog kwyl en kwaak
aarselend op die rand van die groot gelykmaking.
’n Digter in wie se werk dié nuwe ingesteldheid in ’n hoë intensiteit teenwoordig
is, is Wilma Stockenström. Terwyl daar in Pretorius se bostaande gedig nog veel
van die “romantiek” teenwoordig is wat hy juis meen verby is, is so ’n
afwesigheid duidelik die geval in Stockenström se “Nuwe gode” in Wurm 9
(1968). Sy skryf met ’n bytend ironies-sarkastiese toon oor die “nuwe individu”,
verwant aan die een waarop Pretorius sinspeel in “Die groot gelykmaking”. “Nuwe
gode” is egter veel meer konkreet en spesifiek, deurdat dié individu ’n herkenbare
Suid-Afrikaanse
middelklasen
entoesiastiese,
kapitalistiesgesinde
apartheidsondersteuner is.
Fasette van die nuwe ingesteldheid, soos ’n ontgogelde kyk, ’n afskeid van die
verlede en ’n besef van ’n onpersoonlike wêreld, spreek ook duidelik uit Wilhelm
Knobel se “Rooikappie” in Wurm 8 (1968):
Rooikappie
Rooikappietjie ry op haar bromfiets
en die kinders roep so ver soos sy gaan
“jou pa is tog dood! jou pa is tog dood!”
maar sy was nie eintlik lief vir haar pa nie
al het hy haar gered van die wolf:
vroeër of later sal sy tog
moet toegee aan die lokstem van die wolf –
hy is maar net die bure se seun
en sy stem het nie eers lank gelede gebreek nie
“sy hare is wel byna so lank soos my eie”
mymer sy,
“maar niemand is volmaak nie"
Rooikappietjie ry op haar bromfiets
en sien te laat die robot is rooi
die vragmotor tref haar mooi vol in die sy
dat sy wegskiet in ’n boog
en kop eerste op die straat beland
nou’s dit nie net haar manteltjie wat rooi is nie
en die wolf sal tevergeefs huil:
nóóit
sal Rooikappietjie weer met haar bromfiets ry
om versnaperings te neem vir haar ouma nie
en van môre af sal die kinders
al agter die eensaam wolf bly roep
Rooikappie is tog dood! Rooikappie is tog dood!
In die Afrikaanse kritiek ís daar tekens by ’n aantal literatore dat hulle bewus is
van hierdie verskuiwing in die Afrikaanse poësie, maar as onderwerp is dit nog
nie grondig beskryf nie. In haar oorsig oor die poësie na 1960 in Perspektief en
profiel verwys Helize van Vuuren byvoorbeeld kortliks na die uitwerking van
kommoditeitsfetisjisme, supermarkte, die reklamewêreld, televisie, ensovoorts op
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die poësie (Van Vuuren 1999: 248). Die kategorieë wat T.T. Cloete gebruik in sy
oorsig oor die poësie na 1960, soos die relativisme, ontdoening, die kennisname
van die onbenullige, die konkrete en tasbare, ensovoorts, is nog ’n voorbeeld van
’n raamwerk wat vir so ’n doel gebruik sou kon word (Cloete 1980:116–27). Dit
geld ook Louise Viljoen en Ronel Foster se verwysing in die inleiding tot hul
bloemlesing Poskaarte na “die afwys van ’n finale betekenis”, “selfrefleksiwiteit”
en ’n kennisname van die massakultuur en randgebiede as kenmerkend van
hedendaagse Afrikaanse poësie (Foster en Viljoen 1997).
Nog ’n belangrike faset kom aan bod wanneer B.J. Odendaal in sy profiel van
Wessel Pretorius in Perspektief en profiel 3 hom beskryf as “waarskynlik die
eerste ‘beat’-digter in Afrikaans en dus Koos Kombuis en Gert Vlok Nel se
voorganger” (Odendaal 2006:111).
3.3 Waardebepaling
Uit die voorgaande oorsig kan ’n aantal gevolgtrekkings gemaak word oor hoe om
die Wurm-inisiatief in die Afrikaanse literêre geskiedenis te plaas en hoe om dié
inisiatief te waardeer.
In die eerste plek het die Wurm-episode iets unieks en nuuts in die Afrikaanse
literêre geskiedenis verteenwoordig, en hierdie nuutheid kan nie sonder meer met
die konvensionele idee van “vernuwing” beskryf en verstaan word nie. Ofskoon
avant-gardistiese inisiatiewe “vernuwing” as oogmerk het, is dit vernuwing wat ’n
breuk met die tradisie verteenwoordig. Soos hier bo gesien is met verwysing na
die Dadaïsme, is dit ’n soort vernuwing wat nie die tradisie wil voortsit of verbeter
nie, maar dit wil vernietig, wegveeg en met ’n heel nuwe aanvang wil vervang.
Hierby het die verskyning van Wurm vorm gegee aan ’n besef by kunstenaars dat
die bestaande norme en tradisie nie meer deug nie. Hierdie besef sluit ’n
gewaarwording in dat die maatskappy ’n unieke en nuwe soort ontwikkeling
ondergaan, hoewel hierdie besef nie duidelik uitgespreek word deur die
deelnemers aan die Wurm-inisiatief nie.
Wanneer dié besef simptomaties beskou word, staan gevolgtrekkings soos die
voorgaande op vaster grond. Dan sinjaleer die verskyning van Wurm, en die
eksperimentering en bevraagtekening van gangbare norme daarin, ’n refleksie
van die kompleksiteit en uniekheid van die moderne samelewing. Dié
kompleksiteit manifesteer in die fragmentasie, normverlies en selfs inkoherensie
wat so kenmerkend is van avant-garde werk. Die hedendaagse samelewing word
dan gesien in die lig van die “breuk” met die verlede wat dit verteenwoordig, ’n
breuk wat vroeër reeds in die Europese konteks op ’n polities-ekonomiese vlak
gemanifesteer het en tot in die kunstenaarsbewussyn deurgewerk het.
Só ’n beskouing van Wurm maak duidelik dat ’n nuwe soort gemoderniseerde
samelewing in die 1950's en 1960's in Suid-Afrika vorm begin kry het en dat ’n
inisiatief soos Wurm die duidelikste en helderste refleksie van hierdie nuutheid in
’n literêre vorm is. Dit is ’n refleksie wat ook elders op ander maniere vorm kry,
soos by die Sestiger-beweging, die eksistensialistiese kleur van vroeë werk van
Elsa Joubert, Karel Schoeman, W.A. de Klerk, Anna M. Louw en andere, die
verskuiwing by Van Wyk Louw vanaf Nuwe verse na Tristia, onder andere.
Wurm is ook die eerste in ’n reeks avant-garde inisiatiewe waar die
verwerp word, soos Dan Roodt se Taaldoos, Donga, Koos Kombuis se
Afrikaans my darling (wat albei in gefotokopieerde vorm geproduseer
is), ensovoorts. Indien Wurm nie duidelik beskryf en verstaan word
waardering van hierdie ander voorbeelde gebrekkig wees.
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4. Registrasie van Wurm
historiografiese orde

deur

die

Afrikaanse

literêr-

Alhoewel die verskyning van Wurm wel geregistreer word deur die Afrikaanse
literatuurgeskiedskrywing, is dit ’n byna terloopse, en dikwels selfs
geringskattende registrasie. Die term avant-garde word wel met die tydskrif
geassosieer, maar ’n plasing en evaluering wat die betekenis daarvan (as avantgarde) ondersoek, bly agterweë.
Kannemeyer staan sewe reëls aan die tydskrif af in die tweede deel van sy
literatuurgeskiedenis (Kannemeyer 1983:242). In sy besprekings van die digters
wat by die beweging betrokke was, maak Kannemeyer se aanbieding duidelik dat
hy hulle as minder belangrik beskou. Die uitsondering is Wilma Stockenström wat
hy meen – met ’n ongelukkige woordkeuse – die enigste is wat “die meer
gebonde poësie van die Opperman-rigting sinvol” voortsit (Kannemeyer
1983:462; my klemplasing).
Ofskoon Kannemeyer meer ruimte afstaan aan die digters verbonde aan Wurm in
Die Afrikaanse literatuur 1652–2004 (2005) onder ’n hofie “Die Wurm-digters”,
beweeg hy nóg verder weg van ’n verdiskontering van die avant-garde inslag van
die tydskrif deurdat hy ’n veronderstelling waag oor die beweegrede vir die avantgarde aanslag:
’n Mens kry egter die indruk dat die meeste lede van hierdie slagvaardige
Wurm-groep teleurgestelde skrywers is wat op grond van die aanvanklike
gehalte van hulle werk – en nie as gevolg van ideële of literêr-teoretiese
verskille nie – publikasie deur gevestigde blaaie en uitgewers geweier is.
Hulle moes dus noodgedwonge “onderduik” om iets die lig te laat sien.
(Kannemeyer 2005:459)
In die Perspektief en profiel-geskiedenisse word die beweging eweneens as
minder belangrik aangedui. Helize van Vuuren staan ook sewe reëls af aan die
beweging in haar oorsig oor die poësie na 1960, alhoewel sy darem verwys na ’n
“sterk avant-garde-groep” wat ’n “jonger, alternatiewe stem in Afrikaans
verteenwoordig teenoor die ‘hoofstroom’-groep” (Van Vuuren 1999:275-6). In
haar bydrae oor vroueskrywers in Perspektief en profiel herhaal Annemarié van
Niekerk in haar verwysing na Wurm Kannemeyer se verwysing na die “sinvolle”
voortsetting van die Opperman-tradisie deur Wilma Stockenström (Van Niekerk
1999:326). Sy verwys egter ook kortliks na die avant-garde aard van die tydskrif
(Van Niekerk 1999:367).
Literêr-historiografiese tekste waarin geen verwysing na die Wurm-episode
voorkom nie, sluit Lindenberg (1973), Cloete (1980) en Coetzee (1990) in.

5. Tentatiewe diagnose
Soos in die voorgaande afdelings aangedui, is daar oorgenoeg rede om te dink
dat die Wurm-episode ’n belangrike literêr-historiografiese moment in die
Afrikaanse literêre geskiedenis verteenwoordig, op sigself én in sekere opsigte as
deel van ’n breër ontwikkeling. Dit laat dan die vraag ontstaan waarom die
Afrikaanse literêre historiografie ’n belangrike historiese moment so stief
behandel het. Ofskoon die redes wat vervolgens hieroor geopper word, nie die
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status van gesaghebbende oordele het nie, het dit hopelik ten minste heuristiese
waarde.
’n Eerste rede vir die literêr-historiografiese miskenning sou herlei kon word na
die tydgenootlike ontvangs van Wurm. Die tydskrif het eintlik relatief min aandag
getrek. Een van die redes hiervoor, naas die beperkte aantal kopieë wat versprei
is, kan in die konteks gesoek word waar ander “dwingender” kwessies soos die
opkoms van sensuur, die beskerming en promovering van die Sestiger-beweging,
en ’n stryd teen ’n aktivistiese konserwatiewe beweging die toneel oorheers het.
Tekenend van hierdie oorskaduwing is die reaksie vanuit konserwatiewe geledere
op ’n gesprek wat P.A. De Waal Venter en D.P.M. Botes met N.P. Van Wyk Louw
gevoer het en wat in Desember 1966 in Beeld gepubliseer is. Dié reaksie fokus op
Louw, en Wurm figureer nie (Steyn 1998:1066, 1074-6).
’n Belangriker rede vir die miskenning sou te make hê met die
ontwikkelingsgeskiedenis van die Afrikaanse literêr-kritiese en -teoretiese
tradisie, veral wat die poësie betref. Wat hier ’n bepalende rol gespeel het, is die
invloed van D.J. Opperman, as leidende digter én as akademikus. Vir nagenoeg
twee dekades het hy die Afrikaanse poëtiese én tegelykertyd die literêr-kritiese
toneel oorheers. Hy het nie slegs ’n leidende rol gespeel as digter nie, maar het
ook aktief deelgeneem aan die vorming van die literêre ontwikkeling van
Afrikaans, onder meer as keurder, bloemleser, redakteur van Standpunte en deur
die Stellenbosse “literêre laboratorium”.
So ’n langdurige kombinasie van akademie en poësie in ’n bepaalde taal is
waarskynlik enig. Waarop die kombinasie egter neerkom, is dat poësieproduksie
en (miskien nog belangriker) die evaluering van die poësieproduksie stewig
gewortel staan in ’n institusionele basis, wat ’n eiesoortige karakter daaraan
verleen. Een van die gevolge van so ’n worteling is ’n neiging na die
“burokratisering” van poësieproduksie, ’n vorm van die “verstarring” waarna Brits
in sy brief verwys (Brits 1966).
Dat so ’n instellingsgeworteldheid die skep van goeie poësie nie uitsluit nie, is
duidelik; die bydrae van Opperman, Louw en hul navolgers getuig oorvloediglik
daarvan. Die gevaar van so ’n opset is egter dat konseptuele traagheid en
stabiliteit neig om die oorhand daarin te kry. ’n Soortgelyke besef spreek mee in
’n polemiek tussen Gerrit Olivier en J.C. Kannemeyer oor laasgenoemde se
Opperman-biografie, soos waar Olivier vra dat daar gekyk moet word na “die
manier waarop Afrikaans institusioneel gehandhaaf en aan opvoedkundige
inrigtings gedoseer word” (Olivier 1989:109).
Op die lang duur kan ’n te noue koppeling van akademie en poësie daartoe lei dat
die betekenis van konsepte as onveranderlikes begin funksioneer. Waar ’n geslote
baan tussen akademie en poësie ontwikkel, raak dit dan al moeiliker, indien nie
onmoontlik nie, om die betekenis van konsepte te verander en aan te pas. Die
poësie mag verander, maar die konseptuele skema wat gebruik word om die
poësie te beskryf, te verstaan en te evalueer, raak ’n probleem. Hierdie
konseptuele skema oefen nie slegs op die poësieproduksie ’n bepalende invloed
uit nie, maar ook op die kritiek, en belangrik vir hierdie artikel, op die literêre
geskiedskrywing. Hierdie invloed sluit in sienings oor wat goeie poësie is en hoe
hierdie poësie ontwikkel en verander, asook oor die raamwerk waarin hierdie
poësie ontstaan en geëvalueer word.
In die geval van die Opperman-tradisie was hierdie raamwerk die idee dat die
projek waarmee Afrikaanse skrywers besig is, dié van die skepping van ’n
“nasionale” letterkunde, op die Europese model. So ’n raamwerk bevoorreg ’n
konseptuele stelsel wat ’n soort inkrementele, rasionele en reëlgebonde soort
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kontinuïteit (wat ’n idee soos “normdeurbreking” insluit) hoër stel as die byna
absolute soort diskontinuïteit wat die bydraes in Wurm op die voorgrond geplaas
het.
In die geval van die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing moet een van die
belangrikste eienskappe van dié historiografiese tradisie, naamlik die klem op
individuele skrywers, na hierdie konseptuele skema herlei word. Ofskoon daar in
die geskiedskrywing aandag aan periodisering gegee word, asook aan
sosiokulturele kontekstualisering, val die klem op individuele skrywers.
Die voorbeeld waarin die invloed van hierdie skema die duidelikste spreek, is
J.C. Kannemeyer se meer oorsigtelike Die Afrikaanse literatuur 1652–2004
(Kannemeyer 2005), spesifiek die gedeelte oor die hedendaagse letterkunde
vanaf bladsy 539. Op byna paradoksale wyse kry ’n mens hier dat waarskynlik
elke teks en skrywer wat na 1976 verskyn het, vermeld word. Dit in ’n teks wat
oorsigtelik ingestel is. Hierdie ensiklopediese inslag is, onder andere, ’n
aanduiding van ’n konseptuele stelsel wat opgehef word, waarskynlik onder die
invloed van vrese oor die toekoms van Afrikaans. Die indruk is nie van ’n
historiese greep op die gegewe nie, maar van ’n verbete poging om alles te
registreer.
Dit is duidelik dat daar algaande ’n verskuiwing plaasgevind het en dat ander
fasette van literêre verandering meer aandag begin kry het, soos die stromings
en konvensies waarop byvoorbeeld Van Vuuren (1999) konsentreer, asook die
sosiaal-politieke inbedding van die letterkunde soos in die werk van Coetzee
(1990). Maar ook hier bly die klem op ’n relatief eenlynige samehang. ’n Poging
om dié eenlynigheid teen te werk en met ’n poliperspektiwiese benadering te
vervang, naamlik Perspektief en profiel onder redaksie van H.P. van Coller, slaag
egter in ’n groot mate nie daarin om te ontsnap van die kontinuïteitskeppende
klem op figure, en veral genres nie.

6. Slotsom
Ten spyte daarvan dat die tydskrif Wurm nie veel van ’n tydgenootlike impak
gehad het met die verskyning daarvan nie, het dit relevansie behou en vorm dit
deel van ’n avant-gardistiese stroming in Afrikaans. In hierdie artikel is ’n poging
aangewend om te fokus op die manier waarop die tydskrif - en veral die
miskenning daarvan - die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing in reliëf plaas. Dit
is een van die voordele van ’n sterk-gevestigde tradisie (soos die Afrikaanse
literatuurgeskiedskrywing) dat dit die basis bied waarop alternatiewe en
verfynings raakgesien en voorgestel kan word. In die geval van die Wurmepisode is dit hierdie tradisie wat dit moontlik maak om te sien dat die Afrikaanse
literêr-historiese tradisie waarskynlik te veel klem laat val het op aspekte soos
figure, periodisering, kontinuïteit en genres. ’n Historiografie waarin daar meer
ruimte is om ander aspekte tot onderwerp te neem, soos die “eksemplariese
voorvalle” en verbande oor tyd waarna die Nederlandse literatuurhistoriograaf
Schenkeveld-van der Dussen (1994) verwys, het waarskynlik ’n beter kans om
iets so “nuut” soos die verskyning van Wurm historiografies te verwerk.

59
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

Bronne
Barthes, Roland. 1967. (1953). Writing Degree Zero. New York: Hill en Wang
(vertaling van Le Degré Zéro de L’Ecriture).
Batchelor, David. 1993. “This liberty and this order”: Art in France after the First
World War. In Fer, Batchelor en Wood (1993).
Bigsby, C.W.E. 1972. Dada and Surrealism. Londen: Methuen.
Bouchard, Donald F. (red.). 1977. Language, Counter-memory, Practice. Selected
Essays and Interviews by Michel Foucault. New York: Cornell University Press.
Brits, P.P. 1966. Brief. Wurm 2:36-40.
Cloete, T.T. 1980. Boekbespreking: J.C. Kannemeyer se Geskiedenis van die
Afrikaanse literatuur. Band 1. Tydskrif vir letterkunde 18(1):105–15.
—. 1982. Literêre geskiedskrywing. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 22(2):141–
52
Cloete, T.T. (red.). 1980. Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig. Pretoria: Nasou.
—. 1992. Literêre terme en teorieë. Pretoria: HAUM-Literêr.
Coetzee, Ampie. 1990. Letterkunde en krisis. ’n Honderd jaar Afrikaanse
letterkunde en Afrikaner-nasionalisme. Emmarentia: Taurus.
Du Plessis, Phil. 1967. Short conversation: Walter Battiss. Wurm 5:3–6.
—. 1968. What to do with a(n) infantile/senile critic? Wurm 10.
—. 2004a. Die tydskrif Wurm (1966-1970) en avant-garde tydgenote. Spilpunt
2:3–9.
—. 2004b. Brief. Digkuns en die ewolusie van die wiel. Spilpunt 2:47.
Fer, Briony, Paul Batchelor en Paul Wood. 1993. Realism, Rationalism,
Surrealism. Art between the Wars. New Haven en Londen: Yale University Press.
Foster, Ronel en Louise Viljoen (samest.). 1997. Poskaarte. Beelde van die
Afrikaanse poësie sedert 1960. Kaapstad: Tafelberg en Human & Rousseau.
Foucault, Michel. 1977. What is an author? In Bouchard (red.) (1977).
Haffter, P. 1992. Avant-garde. In Cloete (red.) (1992).
Horn, Peter. 1966. Wanneer is ’n plagiaat ’n plagiaat? Wurm 2:23–7.
Kannemeyer, J.C. 1978. Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur. Band 1.
Pretoria: Academica.
—. 1983. Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur. Band 2. Pretoria: Academica.
—. 2005. Die Afrikaanse literatuur 1652–2004. Kaapstad: Human en Rousseau.

60
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

Lindenberg, E. (red.). 1973 (1965). Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde.
Pretoria: Academica.
Marais, Johann Lodewyk. 2004. In gesprek met D.P.M. Botes. Spilpunt 2:10–18.
—. 2005a. In gesprek met Marié Blomerus. Spilpunt 6:3–10.
—. 2005b. Drie briewe van Allen Ginsberg aan Marié Blomerus. Spilpunt 6:22–7.
Odendaal, B.J. 2006. Tendense in die Afrikaanse poësie in die tydperk 1998 tot
2003. In Van Coller (2006).
Olivier, Gerrit. 1981. Oor die literatuurgeskiedenis: Cloete en Kannemeyer.
Tydskrif vir geesteswetenskappe 21(1):27-41.
—. 1989. J.C. Kannemeyer, D.J. Opperman en die tradisie. Tydskrif vir
letterkunde 27(2):108–113.
Schenkeveld-van der Dussen, M.A. 1994. Nederlandse literatuur: Een
geschiedenis als mogelijk model voor een geïntegreerde Zuidafrikaanse
literatuurgeschiedenis. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 1(1):41-52.
Schmidt, Casper. 1966a. Skepperslewensduurteomtrent. Wurm 1.
—. 1966b. ’n Antwoord aan Peter Horn: Middelmaat; nozempraat; plagiaat. Wurm
2: 28–31.
—. 1967. ’n Ope brief aan Van Wyk Louw. Wurm 5.
Steyn, J.C. 1998. Van Wyk Louw. ’n Lewensverhaal. Deel II. Kaapstad: Tafelberg.
Van Coller, H.P. 1999. Perspektief en profiel. 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis.
Deel 2. Pretoria: J.L. van Schaik.
—. 2006. Perspektief en profiel. 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Deel 3.
Pretoria: J.L. van Schaik.
Van Niekerk, Annemarié. 1999. Die Afrikaanse vroueskrywer - van egotekste tot
postmodernisme (18e eeu – 1996). In Van Coller (1999).
Van Vuuren, Helize. 1991. Afrikaanse of Suid-Afrikaanse letterkunde? ’n Kritiese
kyk na die Kannemeyer- en Coetzee-modelle van Afrikaanse
literatuurgeskiedskrywing. Stilet 3(2):63-70.
—. 1994. Introduction: Literary historiography, with specific reference to the
problems of the South African context. Tydskrif vir literatuurwetenskap
10(3/4):261–78.
—. 1999. Perspektief op die moderne Afrikaanse poësie (1960–1997). In Van
Coller (1999).

61
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

Die argument van 'n storie - Etienne van
Heerden se Asbesmiddag
Chris van der Merwe
Universiteit van Kaapstad

Abstract
The argument of a story - Etienne van Heerden's Asbesmiddag
In accordance with the views of Jerome Bruner, two ways of acquiring knowledge
are compared: the scientific way of the natural sciences, and the narrative way.
The former is strongly based on the rules of logic; the latter is focused on
verisimilitude. Yet the structure of literary narratives is often not dissimilar to the
structure of an argument; but in literary narratives the “argument” is given
subjectively, since argument and character are so inextricably interwoven.
Furthermore, ethical values are fundamental in the literary “argument”.
The core of the article is an analysis of the “argument” of Etienne van Heerden’s
novel Asbesmiddag. The development of the protagonist from “prosecutor” to
“accused” is discussed, as well as the relevance of the links between fictional and
“real” characters. Special attention is given to the integration of fiction and reality
at the end of the novel. It is an open end, stimulating the reader towards
continued ethical thinking.

Opsomming
Die argument van 'n storie - Etienne van Heerden se Asbesmiddag
Ter inleiding word, in aansluiting by Jerome Bruner, twee wyses van
kennisoordrag met mekaar vergelyk: die wetenskaplik-logiese en die narratiewe
metode. Waar eersgenoemde sterk op logika steun, het laasgenoemde in die
eerste plek met lewenswaarheid te make. Nogtans vertoon die struktuur van
literêre narratiewe dikwels ‘n ooreenkoms met die struktuur van ‘n argument;
maar in die literêre narratief word die “argument” subjektief aangebied, omdat
argument en karakters so nou met mekaar verweef is. Verder is etiese waardes
fundamenteel in die literêre “argument”.
Vervolgens word die “argument” in Etienne van Heerden se Asbesmiddag
geanaliseer. Die ontwikkeling van die protagonis van “aanklaer” tot
“aangeklaagde” word ontleed; ook die relevansie van die volgehoue spel tussen
fiksie en werklikheid. Spesiale aandag word geskenk aan die slot van die roman,
wat fiksie en werklikheid met mekaar verknoop. Dis ‘n einde wat afrond sonder
om af te sluit, en wat die leser tot verdere etiese nadenke prikkel.
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1. Narratiewe en wetenskaplike waarhede
Aan die einde van Etienne van Heerden se Asbesmiddag is daar 'n uitgebreide
reeks erkennings. Dit bevat nie alleen dankbetuigings aan persone wat hom
gehelp het met die skryf van die roman nie, maar ook verwysings na 'n groot
aantal boeke en artikels wat hy gelees het; hy praat eksplisiet van die navorsing
wat hy vir die roman gedoen het (344). Die erkennings neem byna die vorm aan
van die bibliografie van 'n akademiese verhandeling. Dit is asof die skrywer, wat
'n akademiese betrekking beklee, met die roman wil verklaar: "Hier is mý
akademiese publikasie. Dit is my bydrae tot die diskussie van sentrale kwessies in
die filosofiese en literêre debat van ons tyd – nie op die wyse van die akademiese
betoog nie, maar op die wyse van die roman."
Inderdaad is daar 'n toenemende besef van die waarde van die narratief as 'n
medium vir die oordra van kennis. In 'n invloedryke publikasie onderskei Jerome
Bruner twee wyses waarop die mens kennis vind en kommunikeer: die
wetenskaplik-logiese wyse, wat hy die pragmatiese metode noem, en die
narratiewe metode. Hierdie twee maniere om tot kennis te kom, verskil volgens
hom fundamenteel van mekaar:
They differ radically in their procedures of verification. A good story and a
well-formed argument are different natural kinds. Both can be used as
means for convincing another. Yet what they convince of is fundamentally
different: arguments convince one of truth, stories of their lifelikeness.
The one verifies by eventual appeal to procedures for establishing formal
and empirical proof. The other establishes not truth but verisimilitude.
(Bruner 1986:11)
Die twee weë tot kennis vul mekaar aan. Deur die pragmatiese metode het die
natuurwetenskappe met rasse skrede vooruitgegaan; maar dit was nie in staat
om die volle spektrum van die menslike lewe te ondersoek nie. Narratiewe (in
hierdie betoog spesifiek literêre narratiewe) hou hul besig met "concern for the
human condition" (Bruner 1986:14). Waar die pragmatiese metode met
abstraksies besig is, staan die mens sentraal in die literêre narratief; waar die
empiriese wetenskaplike met vasstelbare data werk, gaan dit vir die literêre
verteller om transformasies deur die verbeelding; die wetenskaplike verhandeling
is rasioneel, die literatuur is ryk aan emosies. Die natuurwetenskaplike verklaar:
"So is die (fisiese) wêreld"; die skrywer toon aan: "So ervaar die mens die
wêreld."
Tog moet 'n mens versigtig wees om nie die verskille tussen die twee metodes te
oorbeklemtoon nie; daar is ook allerlei raakpunte. Albei metodes is daarop uit om
die mens en sy wêreld beter te begryp; om 'n onthutsende werklikheid beter te
beheers. 'n Wetenskaplike verklaring bevat 'n eksplenandum (dit wat verklaar
moet word) en 'n eksplanans (die redes wat aangevoer word om die
eksplenandum te verduidelik – Botha 1978:184). Wetenskaplike verklarings het
die logiese struktuur van 'n argument wat op 'n gevolgtrekking uitloop; die reeks
proposisies waarop die gevolgtrekking gebaseer is, verteenwoordig die premisse
van die argument (Botha 1978:186).
Volgens Botha bestaan daar verskeie tipes verklaring. 'n Kousale verklaring bied
'n verklaring van die eksplenandum deur die oorsake daarvan aan te gee –
byvoorbeeld, herfs is die oorsaak daarvan dat bome se blare verkleur. 'n
Teleologiese verklaring toon die doel of funksie van die verskynsel wat verklaar
moet word – byvoorbeeld, rose het 'n aangename geur sodat hulle daarmee
insekte kan lok; terwyl 'n motivasionele verklaring die motief aangee van dit wat
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verklaar moet word – byvoorbeeld, 'n moord is gepleeg weens die begeerte om 'n
erfenis te bekom (Botha 1978:190).
Op 'n unieke manier is ál bogenoemde punte op die literêre narratief van
toepassing. Ook die literatuur handel oor eksplenanda, aspekte van die lewe wat
verwondering wek en verklarings vra. Sofokles se Koning Oidipoes handel
byvoorbeeld, oor die vraag: Hoe kan iets so verstommends gebeur - dat iemand
soos Oidipoes, met sulke buitengewone deugde en talente, tot so 'n verskriklike
einde kom? Vir die ou Grieke het die antwoord gelê in 'n kombinasie van blinde
noodlot en menslike verantwoordelikheid; en in die intrige van die drama word
hierdie antwoord uitgebeeld. Of 'n moderne voorbeeld: in Sindiwe Magona se
roman Mother to mother kom die vraag van 'n moeder aan bod: Hoe kan dit wees
dat die seun aan wie ek geboorte gegee het, betrokke was by die moord op die
onskuldige blanke meisie Amy Biehl? 'n Komplekse antwoord op hierdie vraag
word gegee in terugflitse na die verlede, wat oorsake en gevolg met mekaar
verbind en die optrede van die swart seun meer begryplik maak.
Dus, op die wyse van die verhaal word daar 'n kousale verklaring gegee vir die
implisiete probleem wat in die verhaal gestel word. 'n Goeie intrige word meestal
gekenmerk deur die element van verrassing (dat iets so vreemds kan gebeur!)
saam met die motivering van die verrassende ontwikkeling. In die intrige word
nie alleen 'n kousale verklaring vir die gebeure gegee nie, maar dikwels ook 'n
teleologiese en 'n motivasionele verklaring; dus, ál drie tipes verklaring wat Botha
noem. Die verbinding van karakters en handeling in die intrige bring op dié
manier groter begrip van vreemde, verrassende aspekte van die lewe.
Die onderdele van 'n verhaal kan vergelyk word met die premisse van 'n
argument, die "proposisies" waarop die gevolgtrekking gebaseer is (Botha
1978:186). Hier kom egter weer 'n wesenlike verskil tussen die wetenskapliklogiese argument en die "argument" van 'n storie na vore. Eersgenoemde moet
onweerlegbaar en afdoende wees, terwyl die einde van 'n storie dikwels oop is en
sy gevolgtrekkings onseker en ambivalent.
Omdat die mens so 'n sentrale posisie in die literêre verhaal inneem, neem die
literêre verklaring ander vorme aan as dié van 'n abstrakte wetenskaplike
argument. Omdat 'n literêre verhaal die menslike ervaring van die werklikheid
weergee, is dit dikwels deurspek met ambivalensies, onsekerhede en oop eindes.
'n Verhaal kan oor onlogiese optredes handel; die konklusie kan wees dat daar
geen finale konklusie uit die storie gehaal kan word nie. 'n Sinikus sou daarom
kon beweer dat die literatuur geen wesenlike bydrae tot die oplossing van
menslike probleme lewer nie; maar die waarheid waarna die literatuur op soek is,
is nie die waarheid van 'n formule nie, maar die waarheid van 'n lewensin. Die
koherensie van 'n verhaal, selfs 'n verhaal oor menslike onwetendheid en
inkonsekwentheid, is 'n stap tot singewing, tot ordening van die chaos - want
sonder koherensie is geen verhaal moontlik nie. Selfs as 'n verhaal tot die
konklusie lei dat daar geen sekerheid te vind is nie, is dit ook 'n konklusie. Die
literatuur gee nie in die eerste plek antwoorde op die lewensvrae nie, maar
openbaar wát die wesenlike lewensvrae is. Die waarheid van die verhaal is 'n
waarheid oor die menslike kondisie; dit skep ruimte vir die uiting van menslike
emosies soos verlange, woede en frustrasie; die onbeheerde drifte word
geopenbaar en terselfdertyd, op die wyse van die verhaal, onder beheer gebring.
In die literêre narratief is die algemene en die spesifieke op 'n besondere manier
met mekaar verbind; dit beklee 'n posisie tussen die wetenskaplike proposisie,
wat uit veralgemenings en abstraksies opgebou is, en die historiese narratief, wat
oor spesifieke persone en gebeure handel. Ook die literêre verhaal handel oor
spesifieke persone en gebeurtenisse, maar die algemene is in die spesifieke
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vervat. In die woorde van Aristoteles, soos vertaal deur Wimsatt en Brooks
(1964:25–6; hul kursivering): “Poetry (...) deals with the universal (...) while
history deals with particulars; (...) it cares not for what has happened but for
what may happen.”
Die waarheid van 'n letterkundige storie is 'n waarheid wat nie net ontdek is nie,
maar ook geskep is. In Engels sou 'n mens kan sê die literatuur handel net soveel
oor "inventions" as oor "discoveries". 'n Grootse narratief gee nie alleen 'n
openbaring van die werklikheid nie, maar deur 'n verbeeldingryke visie kan dit die
werklikheid herskep. "(S)tories create a reality of their own – in life as in art"
(Bruner 1986:43). In hierdie herskepping van die werklikheid speel die leser 'n
wesenlike rol. Die letterkundige storie bevat, in die terminologie van Iser,
Leerstellen, "oop plekke" (vgl. Segers 1980:39–42). Daar is, met ander woorde,
veel wat ongesê is en wat die leser moet invul; deur die aktiwiteit van die leser
word die potensiële struktuur van die verhaal tot leserswerklikheid gemaak. 'n
Verdere punt: wanneer die leser die oop plekke "ingevul" het om 'n koherente
verhaal uit die verhaalgegewens te skep, moet hy die verhaal met sy eie
lewensverhaal verbind; hy moet 'n lewensin daaruit haal. Hierdie denk-aktiwiteit
het twee kante. Aan die een kant moet die leser uit die spesifieke verhaal 'n
algemene tema of temas abstraheer – 'n proses van induksie. Daarnaas moet
hierdie algemene temas met die spesifieke lewensnarratief van die leser verbind
word – 'n deduktiewe proses. In die interaksie tussen teks en leser word die
spesifieke met die algemene verbind; word 'n lewensin geskep met 'n
lewensveranderende potensiaal.
Daar is een wesenlike verskil tussen die "argument" van 'n storie en 'n
wetenskaplike argument waarby ek nog nie uitgekom het nie: etiese kwessies is
van meer fundamentele belang in die literêre narratief as in die wetenskaplike
argument. Dit is wel so dat enige wetenskaplike aktiwiteit 'n etiese dimensie
bevat – byvoorbeeld, in die erkenning van bronne, in die onderneming om die
resultate van die ondersoek nie te manipuleer ter wille van eie gewin of politieke
dienstigheid nie, in die respek vir ondervraagdes se menswaardigheid,
ensovoorts. Maar by die literêre verhaal reik die etiek veel dieper. Geen verhaal
word ooit neutraal vertel nie; die etiek van 'n lewenshouding is allesbepalend. Dit
is 'n etiek wat skrywer, verteller en karakters insluit. Die karakters word
geopenbaar deur die etiek van hul besluite en handelinge; die verteller se keuse
van wat vertel en wat verswyg word, is 'n etiese keuse; die perspektief waaruit
die gebeure weergegee word, het 'n etiese element – so ook die volgorde van die
gebeure en die afsluiting van die verhaal - spore van etiek is op elke bladsy van
die teks te vind. Kearny (2002:154) wys daarop dat "what we consider
communicable and memorable is also what we consider valuable". Daarom
verklaar hy: "Storytelling ... is never neutral. Every narrative bears some
evaluative charge regarding the events narrated and the actors featured in the
narration" (Kearny 2002:155).
Hierdie etiese element is vanselfsprekend ook in Etienne van Heerden
Asbesmiddag aanwesig. Wat egter uitsonderlik is, is dat etiek 'n sentrale tema in
die roman is - dit handel oor etiese kwessies in die algemeen en baie spesifiek
oor die etiek van die skrywer. In haar studie oor die Retorika en die Afrikaanse
roman noem Van Zyl (1997) dat Aristoteles betoë in drie genres verdeel het: die
geregtelike rede, die politieke redevoering en die geleentheidsrede.
Eersgenoemde, die genus iudicale, is veral van belang by 'n retoriese analise van
Asbesmiddag. "(Dit) het te doen met die juridiese vraagstelling of 'n daad wat in
die verlede gepleeg is wettig of onwettig was. Bewyslewering staan sentraal"
(Van Zyl 1997:3). Van Heerden se romanstruktuur vertoon aspekte van 'n
geregtelike ondersoek waarin 'n aanklag oorweeg word, en skuld en onskuld
sentraal is.
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Van Zyl gaan in op etos as een van die belangrike metodes om die hoorder/leser
te oorreed. "Die ontvangers moet daarvan oortuig word dat die sender beskik oor
oordeelkundigheid (phronésis), deugsaamheid (aréte) en welwillendheid of
betrokkenheid (eunoia)" (Van Zyl 1997:6). Ek sal argumenteer dat Van Heerden
se roman aanvanklik op hierdie basis gekonstrueer is, die basis van die
betroubaarheid van die karakter uit wie se perspektief die wêreld waargeneem
word, maar dat dié basis met verloop van tyd gedekonstrueer word. Die etiek van
die roman is gebaseer op 'n implisiete aanklag teen die aanklaer.

2. Fiksie en werklikheid
Die katalisator in die verhaal is die skrywer-karakter se voorneme om 'n aanklag
op te bou teen die magnaat, die sakereus wat sy empire met asbes gebou het.
"Rotbloggers" het naamlik op die internet aangevoer dat die ryk van die magnaat
"gebou is op die beskadigde longe van vele dooie en sterwende mans" (26).
Hierdie aanklag word bevestig deur die geskiedenis van die oupa van die
sjampoemeisie in die haarsalon wat die skrywer besoek – die ou man se
gesondheid is op die asbesmyne verwoes (120). Hierby kom 'n ander aanklag:
die gerug dat die skrywer se vader as kind heg met die magnaat bevriend was,
maar dat die magnaat later sy kindervriend verraai het. Hierdie geskiedenis wek
by die skrywer die verpligting om die onreg teen sy vader te wreek (47).
In die uitbeelding van sowel die magnaat as die skrywer-karakter word 'n spel
van fiksie en werklikheid met die leser gespeel. Daar is duidelike parallelle tussen
die skrywer-karakter en die skrywer Etienne van Heerden; en die magnaat roep
vele parallelle met die sakereus Anton Rupert op. Die magnaat en Rupert het
albei 'n groot sakeryk opgebou; albei woon op Stellenbosch; albei het in die
Karoo grootgeword; albei is beskermhere van die kuns; met die skryf van die
roman is Rupert 'n ou man, soos die magnaat, wie se vrou pas oorlede is (21) Rupert is in 2006 oorlede; die roman het in 2007 verskyn. Die skrywer-karakter
het, net soos Etienne van Heerden, in die Karoo grootgeword; hy woon op
Stellenbosch; hy doseer ook Kreatiewe Skryfwerk aan 'n universiteit - die
parallelle is te veel om op te noem. Verskillende koerantberigte en resensies het
dan ook melding van hierdie parallelle gemaak. Een van vele voorbeelde is te
vind in die resensie wat Etienne Britz in Die Burger oor die roman geskryf het:
Die plek is ’n ou en deftige rykmansbuurt op Stellenbosch. "Die skrywer"
(...) na wie verwys word, is die protagonis van die roman, onmiskenbaar
gemodelleer op die beroemde Etienne van Heerden self. Dié protagonis ly
aan ’n Oedipuskompleks en betree hier die huis van die antagonis, duidelik
gebaseer op die beroemde sake-magnaat Anton Rupert. (Britz 2007)
Naas defiksionalisering vind fiksionalisering plaas; die feitelike gegewens word vir
die roman aangepas. Van Heerden het byvoorbeeld op die plaas Doornbosch
grootgeword; in die roman heet die plaas "Nooitgedacht". Van Heerden is
getroud, die skrywer-karakter nie. Waar Rupert se empire met tabak gebou is,
het die magnaat van die roman sy geld uit asbes gemaak. Die parallel tussen
fiksie en werklikheid word egter nie opgehef nie - in laasgenoemde geval is rook
en asbes byvoorbeeld albei sleg vir die gesondheid. In albei gevalle gaan dit om
iemand wat ryk geword het uit ander se skade, dus om rykdom met 'n
twyfelagtige etiek.
Die verhaal het aanvanklik nogal 'n sensasionele allure; dit gaan oor 'n skandaal
rondom 'n sakereus, 'n geëerde Afrikaner-intellektueel. Die aanklaer verskuil
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homself binne die genre van fiksie, maar die erns van die aanklag bly staan as
gevolg van die vele raakpunte met die werklikheid.
In die loop van die verhaal sal die etiese aanklag egter 'n radikaal ander vorm
aanneem: die skrywer-karakter word uiteindelik die primêre aangeklaagde.
Verder: in die kennelik fiktiewe slot word die raakpunte met die werklikheid
grotendeels opgehef. Dit blyk dat die parallelle met bekende persone as 'n tipe
lokaas gedien het om die leser te betrek; maar ten slotte handel die roman
eerder oor universele etiese kwessies as die skuld of onskuld van een spesifieke
sakeman of skrywer. Nogtans, hoewel die verwysing na reële persone ten slotte
in 'n groot mate opgehef word, bly dit nog op die agtergrond meespeel: die
roman handel nie oor Rupert of Van Heerden nie. En tog ...

3. Aanklaer en aangeklaagde
3.1 Simpatie vir die protagonist
Deur die skrywer-karakter bring die roman die tema van die buitestander sterk
na vore, die een wat 'n randfiguur geword het in 'n tyd waarin alles skynbaar aan
die vergly is. "Alles wat vir hom belangrik is, het op 'n vervoerband beland"
(230). Vir die skrywer, vir wie die woord sentraal is, is die opkoms van die visuele
media 'n krisis; as ouer skrywer voel hy bedreig deur 'n jonger geslag skrywers;
as Afrikaanse skrywer is die dominasie van Engels 'n gevaar; by die universiteit
waar hy werk, waar alles uit 'n utiliteitsoogpunt beoordeel word, kry letterkunde
min waardering. Die roman beeld met heelwat simpatie die krisis uit van die
uitgestotene in 'n snelveranderende wêreld; maar dit bevat ook implisiete kritiek
teen die buitestander wat nie bereid is om aan te pas by nuwe tye nie.
In die roman is daar dus die tipiese "veelkantigheid" van die argument van 'n
storie. Dit bevat kritiek teen veranderinge in die samelewing, byvoorbeeld die
oordrewe klem op relevansie by die universiteit; maar dit suggereer ook die
nodigheid vir aanpassing by nuwe tye, byvoorbeeld deur van jonger skrywers te
leer. Dit wys op die noodsaak van verandering, maar gee ook die "versagtende
omstandighede" van die karakter wat dit moeilik vind om by die eise van die tyd
aan te pas. Dit gee vryelik die argumente van die protagonis weer, maar bevat
implisiete kritiek teen sy onderliggende motiewe.
Dit is belangrik om tussen die skrywer-karakter en die implisiete skrywer te
onderskei. Die skrywer-karakter is die hoofkarakter en fokalisator van die roman;
die gebeure draai om hom, en die romanwêreld word deur sy oë waargeneem: dit
is sy visie wat in die roman voorop gestel word. Met "implisiete skrywer" bedoel
ek die “organiserende, vormgewende, selfs vertolkende instansie ágter die
verteller” (Brink 1987:148); die “vertolkende instansie” sluit die etiese waardes
en lewensingesteldheid in wat uit die teks as geheel afgelei kan word (vgl. Van
der Merwe en Viljoen 1998:133). In Asbesmiddag is daar 'n afstand tussen die
waardes van die skrywer-karakter en dié van die implisiete skrywer. Dit beteken
nie dat alles wat die skrywer-karakter beweer, sonder meer onsin is nie; maar
omdat daar vraagtekens geplaas word agter die onderliggende motiewe van sy
handeling, is sy redenasies tog deurtrek van 'n ironiese element.
3.2 Die allesoorheersende verhaal
Die gerug dat die magnaat die skrywer se vader veronreg het, staan duidelik op
wankele gronde (vgl. 45–6), tog wil die skrywer nie die saak daar laat nie. Dit
blyk dat die skrywer in die eerste plek op soek is na 'n verhaal (39), en 'n
aanklag teen so 'n bekende sakeman het die potensiaal vir 'n wonderlike storie
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(144–5). Die skrywer se belangstelling in die magnaat se etiek is nie besonder
eties nie. Die grondliggende dryfkrag in die intrige van Asbesmiddag is die soeke
na 'n storie. Die een gebeurtenis na die ander het te make met die skrywer se
desperate soeke na 'n verhaal; ander karakters is vir hom van belang omdat hulle
materiaal vir 'n storie kan oplewer. Die haarsalon is vir hom veral waardevol,
omdat daar 'n potensiële storie in skuil; die sjampoemeisie wie se oupa aan
asbesvergiftiging ly, is vir sy storie belangrik, dis nie dat hy besorg is oor die
lyding van die oupa nie.
Die krisisse in die storie is verhaalkrisisse: die skrywer se verhaal val uitmekaar
wanneer die temas van die haarsalon en die geboorteplaas hom ontneem word.
Die haarsalon word gesluit as gevolg van beweerde rassisme – die swart man wat
die diskriminasie ervaar het, is blykbaar in diens van die magnaat. Dieselfde
swart man is skynbaar betrokke by die koop van die skrywer se familieplaas
(202). Die besoek aan die familieplaas laat in ieder geval blyk dat die plaas van
sy jeug nie meer te vinde is nie; dat hierdie verlede finaal verby is, ook as
bruikbare tema. Die belangrike punt is hier dat die skrywer se soeke na 'n verhaal
in die een doodloopstraat na die ander beland. Twee belowende verhaaltemas,
naamlik die haarsalon (met die magnaat as sentrale karakter) en die familieplaas
(die verwonding van sy jeug), verloor hul betekenis; en saam met sy verhaal val
ook die skrywer se lewe uitmekaar.
Wanneer al sy pogings om 'n bruikbare verhaaltema te vind, misluk, kom daar 'n
onverwagte wending. Wanneer 'n "lamheid" die skrywer oorval (256), duik 'n
nuwe moontlikheid op: "om die roman as storie uit te daag; om die grootste krag
van die roman, naamlik om 'n reeks tonele uit te beeld, te onderbreek met
bespiegeling, essaymatige uitweidings, redenasies. Protesteer teen die gladheid
van die verbruikersroman, die een wat jou uitasem sleep van een toneel na die
volgende" (257). Hiermee word 'n leidraad gegee wat die struktuur van
Asbesmiddag betref: dat die verhaalelement bewustelik uitgedaag word,
onderbreek word met redenasies en essaymatige uitweidings. Die argument
herinner aan wat Kundera geskryf het, in 'n boek wat in die erkennings aan die
einde van die roman genoem word: "I can never emphasize it enough:
integrating such intellectually rigorous thinking into a novel and making it, so
beautifully and musically, an inseparable part of the composition is one of the
boldest innovations any novelist has dared in the era of modern art" (Kundera
2005:69–70).
Die ontwikkeling van die intrige is 'n ontwikkeling in die metafiksionele argument
– 'n verandering van beskouing oor die struktuur van 'n roman. Ook wat hierdie
ontwikkeling betref, is die onderskeid tussen die sentrale karakter en die
implisiete skrywer van groot belang. Die argument oor die strukturele kenmerke
van die roman dra aan die een kant duidelik die goedkeuring van die implisiete
skrywer weg, want dit bied 'n apologie vir die struktuur van dié Van Heerdenroman waarin bespiegeling en redenasies so 'n wesentlike rol speel. Aan die
ander kant is die argument subjektief, omdat dit voortvloei uit die doodloopstraat
waarin die skrywer-karakter beland het - vir 'n karakter vir wie storie alles
beteken, is dié verandering van visie immers 'n lewensreddende verandering. Die
roman stel 'n besondere uitdaging aan die leser om die volgehoue spanning
tussen erns en ironie na te speur, om die komplekse verhouding tussen skrywerkarakter en implisiete skrywer na te gaan. Op hierdie manier word die leser sterk
by die argumente van die intrige betrek; en elke leser sal in 'n mate subjektiefpersoonlik daarop reageer. Die roman skep sodoende 'n "driehoeksverhouding"
tussen die argumente van die karakter, die implisiete skrywer en die leser.
3.3 Mislukte verhoudings
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Soos reeds genoem, is die etos van die redenaar van fundamentele belang in die
klassieke retorika: die redenaar moet die gehoor van sy betroubaarheid oortuig.
Hier gebeur byna die omgekeerde: die leser word met verloop van tyd van die
gebrekkige etiek van die redeneerder oortuig. Die "proposisies" wat hierdie
aanklag teen die argumenteerder inbring, word verhaalmatig aan die leser
oorgedra. Ek gee enkele verdere voorbeelde.
Die skrywer se huwelik het misluk, en dit is geen wonder nie. Iemand wat so
behep is met stories en, op stuk van sake, met die voordele wat hy uit die skryf
van 'n suksesvolle storie kan haal, kan nie 'n suksesvolle huwelik sluit nie, want
"(m)in vroue kan die selfsug van die kreatiewe gees vir lank verduur" (88).
Stories het hom afgesluit van kontak met ander mense; anders gestel, ander
mense word uit die oogpunt van hul storie-potensiaal bejeën.
Die motief wat die skrywer aanvanklik voorhou vir sy ondersoek teen die
magnaat, is dat hy die onreg teen sy biologiese vader wil wreek. Mettertyd word
die magnaat egter al hoe meer van 'n vaderfiguur vir hom (159) – die magnaat
word "vir hom meer ... as wat sy vader vir hom was" (208). Sy vaderkompleks is
nog steeds onopgelos: in die skynpoging om sy biologiese vader te wreek en
sodoende met hom versoen te raak, kom hy in opstand teen 'n alternatiewe
vaderfiguur – 'n vaderfiguur wat hy aan die een kant bestry, terwyl hy aan die
ander kant naarstiglik die aandag en guns van hierdie gedistingeerde vader soek.
Wanneer hy sê: "Ons is albei boereadel" (208), is dit meer wensdenkery as
werklikheid – hy wíl tot dieselfde klas as die magnaat behoort. Meer as enigiets
anders soek hy die goedkeuring van hierdie man; wanneer die magnaat 'n briefie
van waardering oor sy roman skryf, kry hy trane in sy oë (318). Daar is dus 'n
komplekse stel verborge motiewe by die skrywer in sy "vervolging" van die
magnaat.
Ook met sy Ierse student in Kreatiewe Skryfwerk het die skrywer 'n komplekse
verhouding. As lid van 'n opkomende generasie is sy vir hom as ouer skrywer 'n
bedreiging. Sy irriteer hom, omdat sy so 'n ander opvatting van skryfwerk het as
hy en sulke skerp kritiek teen hom uitspreek. Maar sy wond hom nie net nie; sy
laat hom weer lewendig voel (163); sy het "storie-waarde", omdat sy hom
stimuleer (136). Hul gesamentlike besoek aan sy geboorteplaas het die dubbele
doel om vir hom weer 'n verhaal op gang te kry, en om haar te manipuleer om
oor sý temas te skryf. Sy houding teenoor haar is strydvaardig, 'n kombinasie
van aggressie en verdediging.
Daarom mis hy 'n belangrike geleentheid tot vernuwing van hul verhouding.
Iemand gee in die nag 'n ligte kloppie aan sy deur tydens die besoek aan
Nooitgedacht (197), en daar is 'n sterk suggestie dat dit die Ierse student is. Die
skrywer reageer nie, en bly vasgevang binne die isolasie van sy geykte idees.
Daar is tekens dat hy en die Ier se opvattinge nie totaal onversoenbaar is nie, dat
hulle mekaar kan aanvul en by mekaar kan leer. Haar manuskrip is getitel Die
pad van die dood (277), en die skrywer se verhaal is ook een wat na 'n tipe dood
lei. Hulle is met dieselfde temas besig, net op verskillende maniere – maar
hiervan wil die skrywer niks weet nie.
Teenoor die Wes-Afrikaanse karakter het die skrywer dieselfde angstige,
defensiewe houding. Hy sien die swart man in die eerste plek as ’n bedreiging, die
een wat die oorsaak is dat hy sy salon en sy geboorteplaas moes prysgee. As
nuuskierige waarnemer agtervolg hy die swart man tot by sy woning – maar vlug
dan tog as hy daar kom (285). Hy handhaaf steeds 'n afstand ten opsigte van die
Afrikaan; laasgenoemde is die enigste karakter wie se naam hy nie ken nie. Hy
skenk min aandag aan die parallelle tussen hulle twee: dat hulle albei
asielsoekers is (246). Hy sou van die Wes-Afrikaan kon leer, wat meer
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aanpasbaar as hy is, wat weet hoe om te oorleef, en wat 'n klinkende sukses van
sy nuwe lewe maak. Hy sou ook, paradoksaal, 'n storie gekry het as hy die
Afrikaan as medemens gesien het in plaas van as potensiële materiaal vir 'n
storie, as vreemde objek vir observasie.
3.4 'n Subjektiewe waarnemer
Die waarheidsgehalte van die skrywer-karakter se waarnemings word in twyfel
getrek. Tipies van die werk van Van Heerden, is alter ego's van die sentrale
karakter oral te vind, en variasies op sy situasie. Wat die skrywer-karakter sien,
is wat vir hom relevant is: hy transformeer die werklikheid tot sy eie
belangstellings en behoeftes. Hy noem eksplisiet dat die mense van die haarsalon
"almal gedaantes van sy gemoed" is (16): die fortuinverteller, wat "die Waarheid
(...) teen 'n klein fooi" vertel (13); die oudburgemeester, wat besorg is oor die
uitsterf van tale (16); Maria, wat as 'n moederfiguur gesien word (137); en
Guiseppe, wat alles beheer, soos 'n impresario of 'n skrywer (15).
Die duidelikste alter ego van die skrywer is die magnaat. Die man wat hy
aanvanklik as sy antagonis sien, word al gou sy dubbelganger. Die magnaat is
ook 'n tipe skrywer: "hy het karakters sy gemoed sien instap en hulle gegryp om
sy groot verhaal op die doek van die wêreld te skrywe" (37). Daar is jong
magnate wat 'n vastrapplek in sy empire soek (20), soos jonger skrywers die
skrywer-karakter bedreig. Soos wat die skrywer sy literêre "empire" op
wankelrige etiese gronde bou, is ook die magnaat se sakeryk nie altyd teen
streng etiese eise bestand nie (23); by albei lei dit tot 'n lewensmoegheid. Albei
het 'n behoefte aan troos (204); albei ervaar die pyn van afskeid en verlies; by
geleentheid huil die skrywer en die magnaat saam (206). Al hierdie voorbeelde
dui daarop dat die buitewêreld wat die skrywer raaksien, 'n wesentlike refleksie
van sy binnewêreld is.
Die objektiwiteit van die waarnemings van die skrywer-karakter word dus in
twyfel getrek; en tog is sy waarnemings ál wat die leser het om op af te gaan.
Paradoksaal is hy die bron van ons inligting en ook van ons onsekerheid.
Insgelyks word die implisiete skrywer ten slotte by die fundamentele onsekerheid
van die romanwêreld betrek. Die verhaal kom in baie opsigte nie tot 'n duidelike
afsluiting nie; dit laat die leser met 'n groot mate van onwetendheid. Tog is daar
te midde van die uiteindelike onsekerheid wat die verhaal omhul, sekere etiese
kwessies waaroor die leser met min onsekerheid gelaat word.

4. Die slot wat nie sluit nie
Die laaste hoofstuk van die roman het die titel "Die knoopkameel". Dit verwys na
die sirkustoer van die ringmeester om twee kameelperde se nekke soos 'n
koeksister aanmekaar te laat knoop. Die skrywer-karakter is ook so 'n
ringmeester (318), en die roman wat hy skryf, het dan ook die voorlopige titel
Die knoopkameel. Die skrywer is een wat verbande tussen verskillende persone
en situasies sien (312); soos wat die skrywer-karakter met sy roman verskillende
"kamele" aanmekaar moet knoop, moet die skrywer Van Heerden in hierdie
hoofstuk die drade aanmekaar knoop. Die karakters, situasies en temas moet
met mekaar verbind word; die spanning tussen fiksie en werklikheid, wat deur die
hele roman so sterk aanwesig is, moet tot 'n knooppunt gebring word.
Die skrywer-karakter erken uiteindelik pertinent sy eie skuld. Hy, wat die
magnaat wou aankla, is nou self die aangeklaagde:
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Sedert die asbesmiddag is hy knaend met sy verlede besig. Die magnaat
het hom met sy vader gekonfronteer. Met sy moeder. Met wie hy was en
wie hy is; wat hy gaan word. Met sy verwording. Met die verwording van
sy lewe na fiksie. "Ek is 'n kannibaal," fluister hy. "Ek eet vlees van my
vlees" ... Wat is die aard van die pligte van die burger van die republiek
van die lettere?
Dis 'n misdadige burgerskap. Hy weet hy's 'n dief. En hy weet by wie hy
steel. (321)
Vir oulaas probeer die skrywer beheer oor die lewe neem. Hy nooi die magnaat
om op besoek te kom, en die uitnodiging word aanvaar. Hiermee wil hy onder
andere twee begeertes verwesenlik: hy wil die magnaat oorreed om La Gratitude,
die woning van sy moeder se familie, te koop. Hy hoop om sodoende sy twee
geskiedenisse met mekaar te versoen: die geskiedenis van sy vader van
Nooitgedacht, en van sy moeder van La Gratitude; en daardeur hoop hy om
innerlike heelheid te bereik. Verder wil hy seker maak dat dit sy vader en die
magnaat is wat saam verskyn op die ou foto wat hy pas ontdek het; hierdeur
hoop hy om 'n "bewyssstuk" te kry vir die aanklag teen die magnaat waaraan hy
nog steeds desperaat vasklou.
Die een onverwagte wending na die ander laat egter sy planne in duie stort. Hy
wat die jagter wou wees, word in verskillende opsigte die gejagte; hy wat ander
wou wond, word self 'n verwonde. Een onverwagte ontwikkeling is dat die
skrywer 'n opdrag van die universiteit kry "to discontinue Dutch Poetry ... due to
lack of client demand" (331). Hy wat ander wou beheer, verloor beheer oor sy eie
lewe; sy vreemdelingskap by die werk word finaal bevestig.
Nog 'n verrassende wending is die verskyning van die asbes-oupa met 'n mes in
sy hand. Sy gesondheid is op die asbesmyne geruïneer, en die konfrontasie is 'n
verleentheid vir die magnaat; die verhoudings raak gespanne. Die magnaat voel
verraai deur die skrywer - die rolle van verraaier en verraaide is dus omgekeer –
en die magnaat kyk vir die res van die aand nie weer na die skrywer nie (334).
Dit blyk nou dat die skrywer in werklikheid na die magnaat se aandag gesoek het,
en die verlies van die magnaat se aandag maak van hom 'n slagoffer van die
gebeure (335).
'n Verdere verrassing is die verskyning van die Wes-Afrikaan op die toneel. Ook
dit is 'n tipe oorwinning vir die magnaat oor die skrywer. Die swart man, wie se
naam die skrywer nie eens ken nie, staan in diens van die magnaat, bereid om
hom teen die asbes-oupa te verdedig (340). Maar dan keer die magnaat sy
beskermer; hy toon 'n deerniswekkende weerloosheid, maar ook 'n kalme
bereidheid om sy lewe af te lê:
"'Kom dan maar,' sê die donker stem van die magnaat. 'Hier is ek nou. Vat
wat julle moet vat'" (340).
Guiseppe bevestig dat die verhaal die einde gekry het wat die magnaat verlang
het: "Dis presies soos die Doktor dit wou hê" (340). Die magnaat sterf nie as 'n
oorwonnene nie, maar as 'n oorwinnaar.
Die einde van die verhaal, die afsluiting van die "argument" van die storie, is baie
vaag en bied baie interpretasiemoontlikhede. Die waarskynlikste interpretasie is
dat die asbes-oupa die magnaat verwond of doodmaak met sy mes; en Guiseppe,
die salonbaas, van die begin af as 'n tipe ringmeester voorgestel, is die een wat
dit so gereël het. Die slotsin lui: "En toe: die sirenes." Dit kan die sirenes van 'n
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ambulans wees wat die verwonde kom haal, of die sirenes van 'n polisievoertuig
wat die moordenaar/misdadiger kom arresteer.
Dit is belangrik om daarop te let dat die bloed van die magnaat wat die skrywer
ten slotte sien, "in sy verbeelding" gesien word, "oor die uitwaaierende bladsye
van sy manuskrip" (340). Die sterwe van die magnaat is 'n fiksionele dood; ook
die ander karakters "sterf" nou, want dit is die einde van die storie. Guiseppe,
byvoorbeeld, "is so leeg en bleek soos 'n vel papier waarop niks geskryf staan
nie" (340) – sy storie is nou klaar. Die oupa met die mes word verbind met
"Everyman, Elckerlijk, met die sekel van die dood in sy hand" (332). Hy herinner
aan die sterflikheid van die mens, soos gesien by die ou magnaat; hy kondig
egter ook die "dood" van al die fiktiewe karakters aan, want die einde van die
storie is op hande. Maar die afsluiting van die storie kondig ook, paradoksaal, die
herlewing van die karakters aan, as onderdele van 'n fiktiewe verhaal wat tot
voltooiing gekom het.
Dit lyk dus asof die spanning tussen fiksie en werklikheid ten slotte in die guns
van fiksie beklink word. Dit bevestig wat vooraf in die roman aangekondig word:
"Die gebeure en karakters in hierdie roman is fiktief." Tog word die vele
raakpunte met die werklikheid, waaroor vroeër uitgewei is, wel in die fiktiewe
raamwerk opgeneem. Fiksie en werklikheid is onlosmaaklik met mekaar
verknoop, soos die beeld van die knoopkameel so sterk suggereer. Die manier
waarop die romanlewe van die skrywer-karakter beëindig word, bring die etiese
argument, wat soveel relevansie vir die werklikheid het, sterk na vore.
Verhaalmatig sou 'n mens dink dat die skrywer-karakter tevrede sou voel met die
magnaat se dood – hiermee is die wraak wat die skrywer reeds van die begin van
die verhaal begeer het, immers voltrek. Maar soos reeds genoem, is die skrywer
aan die einde meer van 'n verloorder as 'n wenner. Die dood van die magnaat is
vir hom ook 'n tipe dood – "dis nie net die magnaat wat grond toe gebring word
nie, maar ook ek" (338). Hierdie woorde het nie slegs betrekking op die einde van
die skrywer as karakter in die roman nie, dit het ook allerlei etiese implikasies. Sy
planne om die magnaat te vernietig, is planne teen sy vaderfiguur, ook teen 'n
alter ego van hom. Sy planne werk soos 'n boemerang: wanneer die magnaat
verwond/gedood word, word die skrywer ook getref. Die bloed van die magnaat is
ook bloed aan die hande van die skrywer.
Die intrige het iets van 'n didaktiese patroon – die skrywer kry sy verdiende loon.
Die argument van die storie spreek, deur die afsluiting, 'n oordeel oor hom uit.
Die jagter word ten slotte self gejag; hy wat ander agtervolg het, word self deur
sy karakters agtervolg. Hy het ander persone steeds vir sy eie doeleindes
gebruik; maar nou kry sy karakters hul eie lewe; hulle neem wraak op die een
wat hulle wou beheer. Hy vind dat sy "storielyn ... dreig om die pad byster te
raak" (325). Vir hom, vir wie storie alles is, beteken dit sy lewe val uitmekaar.
Die "dood" wat hom tref, suggereer verder dat die skrywer, vir wie stories alles
geword het, sy kontak met die lewe verloor het. Sy ego is versplinter in die skep
van alter ego's; sy eie identiteit het in fiksie opgegaan. Daarom is daar nóg 'n
betekenis van die slot wat genoem moet word: die sirenes wat ten slotte gehoor
word, bevat ook 'n verwysing na die mitologiese sirenes in Homeros se Odusseia,
wie se skone sang so 'n gevaar vir Odusseus ingehou het dat hy homself teen die
mas van sy skip moes laat vasbind om nie op die rotse te vaar nie. Die bekoring
van die sirenes waarsku teen die vernietigende bekoring wat die skoonheid van
die kuns kan inhou.
Die slot speel 'n komplekse spel met die leser. Die roman het 'n oop einde, met
vele interpretasiemoontlikhede. Daarmee word 'n besondere rol aan die leser
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gegee – dit gee aan die leser baie ruimte om die oop plekke met die eie
verbeelding in te vul. Die storie word nie met een definitiewe konklusie afgesluit
nie; dit laat aan die leser ruimte om verskillende konklusies te bedink. Die
argument van die storie is 'n stimulus tot verdere argumente oor die storie.
Tog lyk dit vir my die verhaal stuur af op een konklusie waaroor dit nie
onsekerheid laat nie: dit spreek 'n oordeel uit oor die persoon wat ander gebruik
en uitbuit, spesifiek die skrywer wat ander vir die doeleindes van sy storie
gebruik. Die verhaal bevat sy eie logika, sy eie geregtigheid: die een wie se lewe
deur stories ingepalm word, raak uiteindelik van die lewe vervreem; die een wat
'n ander wil vernietig, word self vernietig.

5. Konklusie van die argument
Asbesmiddag bou, deur middel van 'n storie, 'n argument op teen 'n karakter wie
se lewe deur stories ingeneem is. Deur die aard van die sentrale karakter, die
fokalisator van die gebeure, beslaan argumente oor die aard van kreatiewe
skryfwerk 'n groot deel van die roman. Anders as in 'n natuurwetenskaplike
betoog, is argument en argumenteerder hier onlosmaaklik met mekaar verbonde
- in die metafiksionele teoretisering word die aard van die hoofkarakter ontbloot
en die tema van menslike tekort geopenbaar. Die roman gaan nie in die eerste
plek oor die aard van die skryfkuns nie, maar oor die aard van die skrywerkarakter.
'n Spel tussen fiksie en werklikheid word deurgaans met die leser gespeel. Deur
die talle raakpunte tussen die roman en die werklikheid van die alledaagse lewe
bevat die roman 'n besonder groot dosis van die "verisimilitude" waarvan Jerome
Bruner praat. Ten slotte word, in 'n duidelik fiktiewe slot, die noue verbondenheid
met die historiese werklikheid egter skynbaar opgehef. Nogtans bly die verband
bestaan, onder andere weens die eksemplariese aard van die literatuur, die
bemoeienis van die literatuur met universele temas; dit wat hier in die fiksie
gebeur het, is "not what has happened, but what may happen" (Aristoteles).
Die waarheid van die storie in Asbesmiddag is paradoksaal: dit bring algemene
waarhede na vore, maar is deurtrek met die subjektiwiteit van menslike
waarneming. Die logiese gang van die intrige bou 'n "saak" op teen die sentrale
karakter - deur die gebrek aan etiek van die hoofkarakter maak die roman
algemene "stellings" in verband met etiek; maar dit word gerelativeer deur die
suggesties van die menslike kondisie van onkunde en onsekerheid. Daar is geen
finale, definitiewe konklusie in die roman nie; wanneer die verhaal van die roman
voltooi is, begin die aktiwiteit van die leser om die leë plekke in te vul. Want die
waarheid van die storie is nie slegs 'n waarheid wat ontdek is nie, maar
grotendeels 'n waarheid wat geskep word; en in die skepping van hierdie
waarheid speel die leser 'n wesentlike rol.
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"De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere
kom lei?"
Lizabé Lambrechts en Johann Visagie
Universiteit van die Vrystaat

Abstract
"De la Rey, De la Rey, will you come and lead the Boers?"
More than a decade after the democratic elections in 1994, South African society
is still very unstable, and especially many white Afrikaners are experiencing a
profound identity crisis. This crisis goes hand in hand with the search for a “new”
identity. In order to analyse this problem from a musicological perspective, two
models are juxtaposed in this article. On the one hand is Vladimir Karbusicky’s
(1975) structuralist framework, which is specifically aimed at the analysis of
musical texts. This model is used to study a number of songs in which the theme
of the “Boer” plays a prominent role as configuration of specific types of Afrikaner
identity. The model does, however, mediate only the study of what could be
described as “politicistic” norms – and for this reason Johann Visagie’s (1996)
ideology–critical theory, in which ideology is approached as a negative
phenomenon, is also touched on.
An ideology-critical analysis of the abundant polemic literature around “De la Rey”
indicates that the song can be regarded as an ideologically one-sided
representation of Afrikaner identity. The song, as well as the accompanying music
video, sketches a very specific period of Afrikaner history by focusing on the
Anglo-Boer War: the Afrikaner’s so-called “era of innocence”. Within the context
of a type of Neo-Afrikaner Protest Movement these representations can be twisted
to serve as hypernormative views of Afrikaner character.

Opsomming
"De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei?"
Meer as ’n dekade na die demokratiese verkiesing in 1994 is die Suid-Afrikaanse
samelewing steeds baie labiel, en ervaar veral baie wit Afrikaners ’n diepgaande
identiteitskrisis. Hierdie krisis gaan gepaard met die soeke na ’n “nuwe” identiteit.
Ten einde hierdie vraagstuk vanuit ’n musikologiese perspektief te ontleed, word
twee modelle in hierdie artikel teenoor mekaar geplaas. Aan die een kant is daar
Vladimir Karbusicky (1975) se strukturalistiese raamwerk wat spesifiek gerig is op
die analise van musikale tekste. Hierdie model dien om ’n aantal liedjies te
bestudeer waarin die tema van “die boer” ’n prominente rol speel as konfigurasie
van spesifieke tipes van Afrikaner-identiteit. Die model bemiddel egter slegs die
bestudering van wat beskryf sou kon word as “politisistiese” norme – en om
hierdie rede word Johann Visagie (1996) se ideologie-kritiese teorie, waarin
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ideologie as ’n negatiewe verskynsel benader word, aanvullend ter sprake
gebring.
Ideologies-kritiese analise van die oorvloedige polemiese literatuur rondom “De la
Rey” toon dat die liedjie beskou kan word as ’n ideologies eensydige uitbeelding
van Afrikaner-identiteit. Die liedjie, asook die bygaande musiekvideo, skets ’n
baie spesifieke periode van die Afrikanergeskiedenis deur te fokus op die AngloBoereoorlog: die Afrikaner se sogenaamde “era van onskuld”. Binne die konteks
van ’n tipe Neo-Afrikaner-Protesbeweging kan hierdie uitbeeldings verdraai word
om as hipernormatiewe sienings van Afrikanerskap te dien.

This is what an ideology achieves. Born in a context of suffering,
it elevates certain ideals to an end that, in time, begins to exert
an absolute attraction for people. It subtly draws a false image of
reality before their eyes, an illusion from which images of
ideological opponents [are] generated [...] It scoops out ethical
values and endows them with a different content. By then, the
end purifies the means and little hold can be exerted on the
powers that have been let loose in society. South African history
tells of this – from all sides ... (Lubbe 2001:49).

1. Inleiding
Die oorgangsvisie na ’n “nuwe” Suid-Afrika, soos gebaseer op ’n nierassige
demokrasie en interkulturele harmonie, oefen tans ’n ontwrigtende invloed op alle
aspekte van die land se sosiale, politieke, ekonomiese en kulturele lewe uit. Meer
as ’n dekade na die demokratiese verkiesing is die samelewing steeds labiel, en
veral baie wit Afrikaners ervaar ’n diepgaande identiteitskrisis. Soos Wasserman
(2002:9) aandui, is die herposisionering en onderhandelings rakende identiteit
binne die nuwe bestel nog steeds onderweg en verg die sosiale en kulturele
verskuiwings wat hiermee gepaard gaan, veral die aandag van akademici.
Onlangse literatuur toon byvoorbeeld aan dat hierdie problematiek reeds geruime
tyd vanuit ’n verskeidenheid vakkundige dissiplines ondersoek word.1
Ook binne die musikologie roep hierdie vraagstuk om kritiese oordenking en kan
dit dien om die vraagstuk na ’n “nuwe” identiteitskonstruk van nader te beskou.
Die musikoloog Shirli Gilbert (2005:126) voer byvoorbeeld aan dat musikale
tekste ’n uitermate ryk diskursiewe bron is, aangesien die musikale
dokumentering van ervaring ’n diepe insig in die persoonlike belewing van
historiese gebeure verskaf. Sy wys verder daarop dat populêre liedjies, by name,
die moontlikheid besit om ’n gegewe realiteit nie alleen baie helder te beskryf nie,
maar ook terselfdertyd aktief daaraan “deel te neem” (Gilbert 2005:134). As
sodanig kan “historiese gebeure herinterpreteer word na gelang van die
behoeftes van die hede” (Grundlingh 2007:136; vgl. Colmeiro 2003:31).2 As ’n
manifestasie van historiese bewussyn kan populêre musiek daarom dieper insae
in beide die verlede én die hede bied (vgl. Karbusicky 1975). Musiek is
terselfdertyd ’n besonder insiggewende bron rakende die bestudering van
identiteit (Frith 1996:110), omdat dit reeds ’n vermenging, ’n “onsuiwerheid” is.
Dit veronderstel ’n simboliese meerduidigheid wat neig om onkeerbaar te “vloei
en te lek tussen identiteite en identiteitsgrense” (Muller 2003:6). Soortgelyk aan
musiek is identiteit ook eerder “prosesse” as “proses” en hibriditeit iets wat
“opgedoen” eerder as “gedoen” word (Muller 2003:6).
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Bogemelde interpretasie suggereer veral dat enige musikale “onderhandeling”
van identiteit ook “vloei” tussen “toe” en “nou” en daarom ten nouste verknoop is
met die idee van historiese geheue. Louis Pepler (alias Bok van Blerk) se liedjie
“De la Rey” (2006)3 is ’n onlangse voorbeeld van ’n herkonstruksie van
gebeurtenisse vanuit die verlede wat ’n spesifieke perspektief bied op
omstandighede in die hede. In 2003 skryf Herman Giliomee (2003:17) dat
Afrikaners hulle frustrasie oor die toekoms die beste sal afskud deur hul historiese
wortels te herontdek en te herbeskryf: “Dit sal ’n gedemoraliseerde gemeenskap
aanvuur om in interaksie met ander gemeenskappe weer die pad in hierdie land
oop te breek.”
Vanuit ’n ideologie-kritiese perspektief kan daar reeds op hierdie punt opgemerk
word dat Giliomee se metafoor van “oop breek” geensins die suggestie van
kommunikasiesensitiewe rasionaliteit dra nie, en dui sy gebruik van gemeenskap
ook eerder op “volk” as op “groep”.4 Hierdie waarnemings maak dit duidelik dat
die tipe “herontdekking” waarna daar hier bo verwys word, nie noodwendig net
positief mag wees nie. Villa-Vicencio (gesiteer in Jackson 2004:9) verwys
byvoorbeeld in hierdie verband na ’n selfkritieklose soort stamnasionalisme wat
kan “lei tot die najaag van een enkele kulturele of ideologiese visie wat ander
meedoënloos uitsluit”. Binne hierdie konteks dui die heronderhandeling van
identiteit op ’n ideologiese “kulturalisme” wat mense verblind om identiteit as
sodanig met kultuur en kulturele tradisie te vereenselwig.
Die storm wat rondom “De la Rey” ontstaan het, bied ’n polemiese konteks
waarbinne bogenoemde tendens vanuit ’n musikologiese vertrekpunt ondersoek
kan word. Volgens Grundlingh (2007:135) is die krag van die liedjie daarin geleë
dat dit ’n groot deel van “die volk” opgesweep het, terwyl daar byvoorbeeld by
die honderdjarige herdenking van die Anglo-Boereoorlog (1999–2002) weinige
tekens van oplewing was. Die liedjie is aangegryp met ’n koorsagtige
opgewondenheid en binne sekere Afrikanerkringe vuriglik by byeenkomste
gespeel en gesing. Oornag het Bok van Blerk ’n kultusfiguur geword en het sy
debuutalbum rekordverkope behaal, die meeste nog vir enige debuutalbum in
Suid-Afrika.5 Bok van Blerk se liedjie het selfs hooftrekke gehaal in die New York
Times.6 Die liedjie het egter weer so te sê oornag verdwyn en reeds in 2007
beskryf Loammi Wolf (2007) dit as “De la Holrug-geRey”.7
Wat beteken die kortstondige, maar massiewe, populariteit van die liedjie “De la
Rey” vir ’n besinning rondom Afrikaner-identiteit in postapartheid-Suid-Afrika? Of
soos Koos Kombuis tereg vra: “Watter meestersimbool is hier aan die werk? Wat
gaan aan met hierdie liedjie en hoekom doen hy sulke vreeslike soetsappige,
simpel dinge met ons onderbewussyn?” (Kombuis 2006:18). Is daar ’n nuwe
vlaag Afrikaner-nasionalisme aan die groei soos wat talle skrywers uitwys?8 Dit is
reeds duidelik dat disillusie met die nuwe bestel en die opkoms van sterk
ideologiese bewegings met “De la Rey” verbind word (vgl. Bezuidenhout 2007).9
Ten einde bogemelde vraagstuk krities te ontleed, word twee analitiese modelle
in hierdie artikel teenoor mekaar geplaas. Aan die een kant is daar Vladimir
Karbusicky (1975) se strukturalistiese raamwerk, wat spesifiek gerig is op die
analise van musikale tekste. Hierdie model, wat onlangs binne die SuidAfrikaanse musikologie herbelig is (sien Lüdemann 2003), berus op die ontvouing
van ’n argetipiese struktuur met vier fases wat verband hou met vier
fundamentele vrae van die menslike bestaan (Karbusicky 1975:361–7). Soos die
uiteensetting hier onder duidelik maak, bemiddel hierdie model egter slegs die
bestudering van wat beskryf sou kon word as “politisistiese” norme – en om
hierdie rede word Visagie (1996) se ideologie-kritiese teorie aanvullend ter sprake
gebring.
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Visagie (1996) analiseer die verskynsel van ideologie in die negatiewe konteks
van hierdie term. Sy model berus op die beginsel van ’n “hipernorm”10 as
outonomisering (oormatige bevoordeling of selfs “verafgoding”) van sekere
waardes, ingesteldhede of oortuigings. Samehangend met hierdie teoretiese
siening maak hy gebruik van kritiese figuratiewe semiotiek – veral
metafooranalise – ten einde bepaalde ideologiese wanbalanse binne diskoerse
bloot te lê. Terwyl Karbusicky se model dus fokus op ’n gedetailleerde strukturele
analise van die ideologiese/politiese aard van spesifieke liedjietekste, is dit
presies vanuit hierdie raakpunt dat die relevansie van Visagie se idee van ’n
hipernorm relevant word vir die uitoefening van ’n verskerpte ideologiekritiek.
Binne die konteks van hierdie artikel dien sy konstruk van die hipernorm daarom
nie slegs ter ontleding van spesifieke liedjietekste nie, maar ook om Karbusicky
se model as sodanig te evalueer.11 Dit dien verder as basis vir die kritiese
interpretasie rakende die polemiek waarteen die analitiese bespreking van die
liedjies aangebied word.
Karbusicky se model dien hoofsaaklik om ’n aantal liedjies te ontleed waarin die
tema van “die boer” ’n prominente rol speel, naamlik Koos Kombuis se “Boer in
Beton” (1989), Valiant Swart se “Die Mystic Boer” (1996), Klopjag se “Dalk ’n
Boerseun” (2005) en ten slotte Bok van Blerk se ”De la Rey” (2006). Die tema
“die boer” is gekies omdat dit vir baie Afrikaners ’n sterk konnotasie met wit
identiteit het, terwyl dit ook vir ander bevolkingsgroepe in die land sterk
ideologies gelaai is. Die ontwikkeling, stilstaan of “agteruitgang” van hierdie
konsep kan dus waardevolle insigte in die huidige Afrikaner se identiteitskrisis
lewer. Vanuit die ideologie-kritiese perspektief soos hier bo beredeneer, is die
spesifieke liedjies elk gekies as konfigurasie van ’n bepaalde tipe Afrikaneridentiteit. Terwyl Karbusicky se model dus die aanwesigheid van spesifieke
politieke terme en beelde binne die verwysingsraamwerke van sy argetipiese
fases belig, bemiddel Visagie se teorie ’n ideologie-kritiese evaluering hiervan as
verteenwoordigend van hipernormatiewe Afrikaner-“waardesisteme”.
Ten einde ’n substantiewe heuristiese platform vir die genoemde bespreking daar
te stel, word ’n ontleding van die oorvloedige polemiese literatuur rondom die
liedjie “De la Rey”, asook algemene polemiek en akademiese literatuur rondom
die veranderende landsituasie, aangebied alvorens daar tot die bespreking van
die liedjies oorgegaan word.
Eerstens, ’n kort uitleg van Karbusicky se model.

2. Die vierbedryf-“dramaturgie” van Vladimir Karbusicky
In sy Empirische Musiksoziologie. Erscheinungsformen, Theorie und Philosophie
des Bezugs "Musik–Gesellshaft" verskaf Karbusicky (1975:361–4) die uitleg vir ’n
argetipiese vierbedryf-“dramaturgie”, gerig op die ondersoek na spesifieke
musikale tekste.12 Die eerste bedryf probeer ’n gegewe ideologiese13 situasie of ’n
“nuwe realiteit” uitbeeld as die volmaakte en enigste bestaanswyse teen die
agtergrond van die party, die leier, die heilige vlag of die vaderland. Daar word
dikwels verwys na mense wat saam marsjeer of veg. “Ons” wêreld (vredevol,
gelukkig of bedreig) word dikwels gekontrasteer met dié van die vyand (die bose,
onheil, dekadent, bedrieglik). Die ontologiese element van hierdie bedryf is
gefokus op die hede en hang saam met die vraag: “Wie is ek; waar bevind ek my
in hierdie wêreld?”
Die tweede bedryf word voorgestel deur ’n peinsende of subjektiewe inhoud wat
kennis neem van die groep se lyding. Die enigste manier waarop individue hulle
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swakhede kan oorkom, is deur hulle aan die party en die leier te onderwerp en
getrou te bly, selfs tot die dood. Die voorskrifte van die leier word hier noëties
van aard en is gebaseer op ware openbarings wat nie betwyfel mag word nie. Die
helde van hierdie elegiese bedryf is die profete. Hierdie beweging fokus op die
individu se swakhede, dus word daar dikwels verwys na mense wat baie hard
werk vir hulle daaglikse brood. Daar word ook gefokus op die mislukkings en
vervolgings van hulle helde. Die noëtiese element van hierdie bedryf is gefokus in
die donker en angswekkende verlede en hang saam met die vraag: “Wie is ek;
waar kom ek vandaan?” Hier val die fokus op die “self” en die menslike belewenis
van bekommernis en sorg binne die daaglikse sosiale bestaan. Hierdie refleksie lei
tot ’n verskerpte bewussyn van die mens se verhouding tot ander en tot
oordenking van die doel van menslike bestaan.
Die derde bedryf is gerig op die vyand, die dialektiek van die stryd, sowel as op
die onderliggende ideologie en grondbeginsels, en word gekarakteriseer deur
informele en voorwaardelike stellings met die geïmpliseerde projeksie van “as” en
“dan”. Die geskiedenis word gebring tot by ’n katarsis met redding in die
vooruitsig. Daar word van individue verwag om hulle in die “voorste linie” te
bewys deur middel van dapperheid, eer en liefde teenoor die party, asook trots
en selfopoffering. Dikwels word ’n Messiaanse element in die tweede helfte van
hierdie bedryf bekendgestel. Die fokus is op die hede, maar die klem is nou op
die onvoorwaardelike kragte wat menslike aksies bepaal en hang saam met die
fundamentele vrae: “Wat motiveer my? Wat is die kragte in my?” Hier probeer
die mens om die siel te verstaan. Daar word dus gefokus op fundamentele
waardes, begeertes en konflikte wat menswees dryf – insluitend die bose kragte
van ideologie.
Die oorlogskrete van die derde bedryf roep die toekomstige dood van die vyand
op. Dit is eers in die vierde bedryf dat die bevel vir aksie gegee word en die
“kudde” begin beweeg, waarskynlik die rede waarom die vierde bedryf dikwels
met marsbevele begin. Wanneer die bevel uitgevoer is, met die veronderstelling
dat die vyand ontbind en vernietig is, kry die gepeupel hulle (ideologiese)
beloning. Aan die einde van die vierde bedryf word die leier van die party dikwels
geëer, asook eer aan gevalle helde betoon. Dit word gevolg deur die juigende
massas “singing their praises in honour of the ideological deities” (Lüdemann
2003:15). Die vierde bedryf is altyd gefokus op die toekoms, die nuwe
sonsopkoms, die ideologiese koninkryk op aarde. Hier word ons verlos van alle
kwaad en word die vraag gevra: “Waarheen is ek op pad; hoe sien ek die
toekoms?”
Karbusicky glo dat sy model waarlik argetipies is, omdat hy voorbeelde van
soortgelyke vierbedryf-dramaturgieë in die musikale literatuur vind, soos
byvoorbeeld in verskeie klassieke simfonieë, asook in ’n magdom patriotiese,
revolusionêre, protes- en soldateliedjies (Lüdemann 2003:14). Karbusicky wys
ook op die “mitologiese” wortels van sy dramaturgie: wortels wat teruggevoer
kan word tot by wat hy noem die “ritual-theatrical models of thinking
accompanied by enchanting gestures prevalent in ancient tribal cultures”
(Karbusicky 1975:364, soos in Lüdemann 2003:15).14 Volgens Karbusicky
(1975:366) lei die lang voorgeskiedenis van hierdie dramaturgie daartoe dat dit
as ’n “mitologiese argetipe” beskou kan word wat in ’n wye verskeidenheid
literêre en ander diskoerse aangetref word.15
Lüdemann (2003) gebruik Karbusicky se model om ’n aantal Afrikaanse
patriotiese liedjies uit die FAK-Sangbundel (1937, 1946 en 1979) te ontleed. Hy
wys uit hoe hierdie liedjies gelei het tot sekere denkpatrone wat bygedra het tot
die inprenting van Afrikaner-nasionalisme onder die jeug oor verskeie generasies.
Hy skryf dat ’n “archetypal interpretation would be the tool with which to gain
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access to their [the songs'] submerged meaning” (2003:13), met ander woorde,
die onderliggende ideologieë. Hy benader ideologie egter nie in die negatiewe sin
van die woord nie, maar slegs as ’n spesifieke verwysingsraamwerk (perspektief)
waarbinne ’n bepaalde liedjie geplaas word. Dit verhoed hom dus om meer
kritiese druk op sy onderwerp toe te pas. Hy wys dus net uit (2003:22–5, 28–31,
33–7) hoe ongeveer die helfte van die patriotiese liedjies wat in die FAKSangbundel vervat is (alhoewel nie almal op dieselfde manier nie), inpas binne
Karbusicky se model, soos byvoorbeeld die vierbedryf-dramaturgie van “Die
Stem” (2003:24). Sy ontleding ontbreek egter aan ’n dieper kritiese dimensie.
Soos reeds hier bo aangedui, word Karbusicky se model (en dus ook Lüdemann
se toepassing daarvan) geproblematiseer deur die “politisistiese” hipernorm wat
in sy raamwerk na vore tree en wat hoofsaaklik blyk uit die politiese terme en
argetipes wat hy gebruik. In die slotgedeelte van hierdie artikel word daarom
teruggekeer na die beperkende visie van die model.

3. Afrikanerskap as polemiese konstruk
Die polemiek rondom “De la Rey” kan moontlik ten beste verstaan word teen die
agtergrond van Steyn (2004) se konsep van white talk, oftewel die diskoers van
postapartheid-teenkanting teen transformasie. Haar studie is gebaseer op ’n
analise van briewe wat gedurende 2001 aan die koerant Rapport geskryf is en
waarin die belang van koerantartikels en briewe as waardevolle bronne opnuut
bevestig word. Hierdie bronne reflekteer die onmiddellike eietydse problematiek
binne gemeenskappe (Richardson 2001) en is ’n ruimte vir komplekse interaksie
tussen akademiese en alledaagse diskoerse. Omdat hierdie forums aansien
verleen aan die opinies wat gepubliseer word, word dit deur invloedrykes binne ’n
gemeenskap gebruik om ander te beïnvloed (Richardson 2001:144–5). In die “De
la Rey”-polemiek blyk hierdie tendens duidelik uit die aantal briewe wat deur
Afrikaner-organisasies, leiers van politieke partye en akademici geskryf is. Die
onderstaande polemiek is gegroepeer rondom die hooftemas wat ooglopend na
vore kom om verhelderend op hierdie begrippe in te speel.
3.1 ’n Nuwe soort patriotisme / die “nuwe” trotse Afrikaner
Die “De la Rey”-polemiek maak dit duidelik dat talle Afrikaners die liedjie ervaar
as ’n “positiewe omgaan met die Afrikaner se geskiedenis en identiteit” (Johann
Rossouw soos aangehaal in Smith 2007:3) wat Afrikaners weer trots maak op
hulle verlede en hulle daarvan bewus maak “dat nie al hulle helde skurke is nie”
(Booyens 2007:15). Van Blerk sê dat hy die liedjie geskryf het omdat
“Afrikaanssprekendes hulle identiteit en kultuur moet behou en trots moet wees
om ’n Afrikaner te wees. As ons nie trots is op ons geskiedenis nie, gaan baie
mense ruggraatloos rondloop […] en ons moet weet waar ons vandaan kom”
(Laubscher 2006:16–7). Van Blerk gaan verder deur te sê dat “De la Rey” vir die
eerste keer iets “verwoord wat almal op die hart dra”.16 Hy sien ’n Afrikanernasionalisme ontwaak by die mense: “Tien jaar gelede was mense skaam om
Afrikaans te wees. Maar nou’s hulle gatvol vir daai gevoel […] dis opstaan,
hierdie. Dis presies wat my bedoeling was met ‘De la Rey’” (Retief 2007:5).17
Baie skrywers meen ook dat die liedjie bygedra het tot die ontwikkeling van ’n
nuwe identiteit vir talle Afrikaners,18 “’n nuwe soort patriotisme [wat] postapartheid posvat” (Frans Cronjé soos gebruik in Williamson 2007:3). “Ons jonges
[…] soek identiteit. Bok van Blerk het inhoud aan daardie identiteit gegee. Toe
Bok sing dat ons Boere is, toe besef ons self ons is Boere. Ek moet erken dit is
nogal bevrydend om iemand te wees” (soos gebruik in Hermann 2007:19).19 As
verdere bevestiging hiervan toon ’n onlangse opname dat daar ’n nuwe
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Afrikanerbewussyn en trots besig is om te ontwikkel, veral onder jongmense wat
hulleself sien as deel van die Reënboognasie (Steyn 2005:8).20
3.2 Die neonasionalistiese Afrikaner
In teenstelling met hierdie siening skryf Boesak (2007:20) dat hy “ondertone
[hoor] van ’n neo-nasionalisme wat brul om ’n Boere leier [...] het ons dan so
gou vergeet, en het ons dan niks geleer nie?” Sekere kaders van die samelewing
(veral die regses) het ook die liedjie opgeëis as ’n strydkreet en ’n nuwe volkslied
vir die Afrikaner (Van der Rheede 2007:2). Sunday Times se redakteur, Mondli
Makhanya (2007), het die liedjie beskryf as die eerste struggle-lied van die nuwe
Boere-Afrikaners.21 Selfs die regering het dit nodig geag om ’n verklaring oor die
liedjie uit te reik. Alhoewel dr Pallo Jordan, minister van kuns en kultuur, nie dink
dat die liedjie enige bedekte politieke motiewe bevat nie, waarsku hy in sy
verklaring teen “regsgesindes wat die lied kan ‘kaap’ en Afrikaanssprekendes wil
mislei en opsweep teen die regering”.22
3.3 Die Afrikaner se ervaring van verlies
Baie Afrikaners het sedert 1994 die veranderende omstandighede negatief
ervaar, veral in terme van die instandhouding en uitlewing van ’n eie identiteit.
Die liedjie het daarom ook vir talle Afrikaners ’n uitlaatklep gegee om hulle woede
en frustrasies te lug en hulle sodoende opnuut bewus gemaak van die gevoel van
verlies wat hulle ervaar (Booyens 2007:15,21), byvoorbeeld die verlies aan
tuiste: “[E]k wil voel ek ‘behoort’ in die land. Sluit die president my in as hy van
‘ons mense’ praat?” (Steyn 2006:8). Hierdie sentiment word waarskynlik
gekoppel aan die oortuiging dat “Afrikaners hulle plek in Afrika verdien het” en
“met hulle kundigheid en vaardigheid van Afrika gemaak het wat dit is vandag”
(Van der Merwe 2005:9).23 Talle Afrikaners voel dat “De la Rey” weer vir hulle ’n
“tuiste” skep, ’n plek van “behoort” (vgl. Steyn 2004a): “In ’n globaliserende,
maar onstabiele wêreld gee die daaglikse bestaan in eie taal en kultuur vir die
man in die straat ’n gevoel van geborgenheid en veral erkenning van
menswaardigheid” (Du Toit 2004:12).
3.4 Die slagoffer in tye van “oorlog”
Uit die polemiek is dit ook duidelik dat talle Afrikaners hulleself sien as
“gemarginaliseer” en “geviktimiseer” (vgl. bv. Roodt 2006:18), soos tekenend
van ’n verlies aan relevansie en dominansie (vgl. Steyn 2001). Van die redes wat
hiervoor aangevoer word, is die hoë misdaadsvlakke in ons land,24 asook die effek
van regstellende aksie.25 Baie skrywers voel hulle word van alle kante beleër en
ervaar die situasie in die land as onderdrukkend en “omgedraaide rassisme”
(Jansen 2007:20): “dit voel of hulle ons probeer terugkry vir apartheid” (Kobus
Maree, soos aangehaal in Fitzpatrick, 2007a).26
’n Groot bron van wrewel is ook die opvattings dat die Afrikaanse taal en kultuur
deur die staat uitgeskuif word: “Ons is nou onderwerp aan ’n aanslag op ons
Christelik-volkseie lewens- en wêreldbeskouing […] Kyk maar hoe word Afrikaners
werksgeleenthede ontsê; word Afrikaans by tersiêre inrigtings en skole
uitgerangeer; word ons en ons kinders tydig en ontydig belas met die skuld vir
wat nou in die land verkeerd is. Altyd natuurlik oor die boeg van apartheid!”27 (De
Klerk 2007:6). Sommige skrywers meen selfs dat “die boodskap is dat ons moet
ophou om Afrikaners te wees” (Kobus Maree soos aangehaal in Fitzpatrick
2007a). Grundlingh (2007:147) skryf: “[E]weneens word ondeurdagte
naamsveranderinge van dorpe deur die African National Congress ’n bron van
wrewel. Aspekte van die Afrikanergeskiedenis word hierdeur simbolies uitgewis en
dit wil ook voorkom asof hoofsaaklik Afrikaanse plekname geteiken word.”28

81
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

3.5 Afrikaner-mitologie / Die held
Hierteenoor staan genl. De la Rey as die “onverskrokke vegter vir reg en
geregtigheid” (Van Bart 2007:11), die held oor wie daar alreeds op die dag van
sy dood verskeie mites ontstaan het (Krog 2007). Hy is verromantiseer deur die
Afrikaners as die “Leeu van die Wes-Transvaal [...] ’n mitologiese karakter soos
Herkules” (Van Bart 2007:11). (Sien die latere bespreking van die ideaalbeeld
van die “boer”.) In postapartheid-Suid-Afrika duur hierdie verromantisering
voort: “Terwyl die huidige bewind die helde uitskryf uit hul land se geskiedenis en
hul taal verwond, verower ‘De la Rey’ met sy klinkende Afrikaans Suid-Afrika
stormenderhand” (Steyn 2007:10). As sodanig spreek die liedjie ook die
Afrikaners se behoefte aan vir “verbeeldingryke, demokratiese leierskap” (Johann
Rossouw soos aangehaal in Smith 2007:3).
3.6 Die negering van skuld
Polemiek beklemtoon ook die feit dat Afrikaners moeg is daarvoor om die heeltyd
die skuld te kry vir alles wat verkeerd loop in die land.29 Tim du Plessis, redakteur
van Rapport, het hierdie sentiment soos volg uitgedruk: “[Y]oung white
Afrikaners ... are fed up with being demonised as nasty racists who have done
nothing right, while being reminded of their ‘shameful’ history ...” (Du Plessis
2007). Dit is veral moeilik en frustrerend vir ’n postapartheid-geslag om te
begryp waarom hulle nog steeds vir die sondes van die vaders moet boet (De
Almeida 2007). Dit kan onder andere gesien word in liedjies soos Klopjag se “Ek
sal nie langer jammer sê nie” (2007) en Koos Kombuis se “Hoe lank moet ons
nog sorry sê?” (2008). In hierdie verband beskou die joernalis Max du Preez die
“De la Rey-verskynsel” as ’n “uiting van frustrasie en onsekerheid [...] as wit
Afrikaanssprekende in Thabo Mbeki se Suid-Afrika” (Du Preez 2007:16).
Hierdie gevoelens het daartoe gelei dat talle Afrikaners óf die land verlaat het óf
hulleself uit die samelewingsforum onttrek het (vgl. Du Toit 2006:2). Talle
Afrikaners voel egter dat hulle in die land sal bly solank dit (hoofsaaklik
ekonomies) met hulle goed gaan. Die skrywer John Roodt (2006:18) verbind hier
“De la Rey” met ekonomiese voorspoed: “[D]is tyd vir ons as Afrikaners om [...]
werk te skep vir ons eie mense en ook vir ander [...] Die ‘Leeu van die WesTransvaal’ se gees sal voortleef solank ons as Afrikaanssprekendes suksesvol is in
die sakewêreld, sport, kuns en kultuur”.
3.7 Samevatting
As ’n samevatting van voorgaande polemiek lewer die studies van Steyn (2001 en
2004) ’n belangrike bydrae. Aansluitend by haar bevindings (Steyn 2004:154)
spreek bogenoemde polemiek ooglopend van ’n diepgaande identiteitskrisis en
vrese oor die verlies van die self, kultuur en tradisies. Steyn (2004:154) wys uit
dat die gemeenskap in reaksie hierop nuwe beelde, narratiewe of metafore soek
om op ’n simboliese vlak antwoorde te gee vir die gemeenskap se angs (vgl. die
“De la Rey”-fenomeen). Hierdie proses word onvermydelik ook verbind met die
Afrikanergeskiedenis, maar soos Steyn (2004:154) uitwys, veronderstel hierdie
“onthou” tans ’n meer kreatiewe proses met ’n herinterpretering van die mitologie
wat die betekenis van Afrikanerdom gevorm het na ’n geherkontekstualiseerde,
herontdekte identiteit. Die proses van herkonstruksie en “sin maak” van die self is
dus ten diepste verbind met die “politics of memory and forgetting” (Steyn
2004:154). Hierdie soeke na identiteit is egter nie ’n homogene fenomeen nie.
Steyn (2001) identifiseer byvoorbeeld vyf narratiewe wat wit Suid-Afrikaners
gebruik om sin te maak van die veranderende politieke en sosiale omgewing in
postapartheid-Suid-Afrika (vgl. ook Uys 2007; Tempelhoff 2004).
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Uit bogenoemde polemiek kan ’n aantal verliese wat Afrikaners ervaar in
samehang met prosesse van verandering ook duidelik gesien word: ’n verlies aan
tuiste (as ’n fisieke, kulturele en psigologiese ruimte); die verlies aan relevansie
en ’n dominante posisie (soos gesien in die verwysing na blankes as
“gemarginaliseerd” en “onderdruk”); asook die verlies aan onskuld (vgl. Steyn
2001:155–6, 159, 160; De Klerk 2000:52). Hierdie verliese lei tot die sterk
behoefte onder Afrikaners om iets van waarde te behou en sekere vorme van
Afrikaner-idealisme te rehabiliteer (Steyn 2004:154). Deel van hierdie strategie is
om die Afrikaners op te stel as die slagoffers30 van onregverdige historiese
prosesse, misdaad en onregverdige beleidstrategieë wat die nuwe regering
implementeer (vgl. Steyn 2004:156). Hierdeur word die blaam verskuif en word
skulderkenning van apartheid se onregte negeer om ’n mate van selfrespek te
probeer herstel. Vanuit hierdie perspektief is dit duidelik waarom “De la Rey” so
sterk tot baie Afrikaners kon spreek. Die liedjie handel immers oor ’n era in die
geskiedenis toe die Afrikaners nog “onskuldig” was en “nie die monsters van die
geskiedenis nie” (Bezuidenhout 2007:8).

4. “De la Rey” as “historiese geheue”
In aanloop tot die analise van “De la Rey” wat later volg, suggereer die
perspektiewe wat hier bo vanuit die polemiek belig is, die volgende vrae:
•

In watter mate dien “De la Rey” as ’n konteks-spesifieke verryking van
historiese gebeure binne Suid-Afrika se resente geskiedenis?

•

In watter mate kan die historiese herkonstruksie en musikale
“dokumentering” ter sprake in die liedjie verstaan word as ’n uitdrukking
van Afrikaner-identiteit en hoe kan dit lig werp op aspekte van die
Afrikaner se verlede wat tans van eksistensiële belang is?

•

Wat is die rol van die liedjie in
toekomsprojeksie van Afrikanerskap?

die

skep

van

’n

ideologiese

Ten einde hierdie vrae aan te spreek, word daar eerstens gefokus op ’n
konseptualisering van die tema “Die Boer”, gegrond op drie resente Afrikaanse
protesliedjies. Die liedjies kan beskou word as verteenwoordigend van belangrike
tydgleuwe binne die onlangse geskiedenis van die Afrikaner. “Boer in Beton” van
Koos Kombuis (1989) kom uit die eerste werklike Afrikaanse polities en sosiaal
relevante ondergrondse beweging gedurende die 1980’s. Hierdie beweging
(bekend as die “Voëlvry”-beweging) het alternatiewe Afrikaanse musiek geskep
wat skerp sosiopolitiese kommentaar op die eksklusiwiteit van die Nasionaliste
gelewer het (vgl. Marais 2006:17) . “Die Mystic Boer” (1996) deur Valiant Swart
is geskryf net nadat die “nuwe” Suid-Afrika in 1994 met ’n demokraties verkose
regering tot stand gekom het, terwyl Klopjag se “Dalk ’n Boerseun” (2005) tien
jaar later geskryf is. Dit is interessant om daarop te let dat alhoewel Koos
Kombuis, Valiant Swart en die groep Klopjag bekende en populêre plaaslike
kunstenaars is, nie een van die genoemde drie liedjies ’n beduidende reaksie
ontlok het nie.
Vanuit die vertrekpunt van Kabusicky se model fokus die onderstaande
bespreking op die belangrikste beelde waarvolgens die tema van “die boer” in die
onderskeie liedjies gekonstrueer word. Alhoewel die model nie in sy geheel op die
liedjies toegepas sal word nie, volg die argument wel die ontvouing van sy
argetipiese raamwerk waar tersaaklik vir die ideologiese plasing van elke
voorbeeld, asook vir die latere interpretasie van spesifieke metaforiese inhoude
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wat na die oppervlak kom. In hierdie opsig word daar veral gelet op die wyses
waarop die liedjies ooreenstem, of afwyk, ten opsigte van die strekking van
Karbusicky se vier “bedrywe”.
Valiant Swart se liedjie, “Die Mystic Boer” (1996), handel oor die soeke na die
mitologiese mistieke boer as die moontlike “Ideale Afrikaner”. Die liedjie se
inleiding skets musikaal ’n leë, onbekende landskap met ’n enkele elektriese
kitaar wat binne ’n baie beperkte toonomvang van slegs drie tot vyf note speel.
Hierdie barre klanklandskap suggereer Karbusicky se eerste bedryf waar ’n nuwe
realiteit daargestel word (Karbusicky 1975:361). Die "Mystic Boer", oftewel die
Ideale Afrikaner, bly egter ’n ontwykende konsep: “Ons loop deur die leegte met
ons oë vasgepen op ’n stofwolk” (vers twee). Die protagonis het aanvanklik die
vryheid om die Ideale Afrikaner in ’n ruimte sonder grense of beperkings te soek:
“die grense van ons mission was slegs die wind en weer” (vers drie). Later dui die
soektog op eksistensiële verlies. Dit word duidelik wanneer die sanger sing dat
die protagonis probeer om die mistieke boer te vang “met nette. En tralies. En
tyd” (vers twee) om hom as‘t ware sodoende vas te pen binne die toekoms en die
verlede. Die "Mystic Boer” bly egter ’n ontwykende konsep.
Swart se fragmentariese sangstyl, asook sy lang pouses tussen sinne,
beklemtoon die vaagheid waarop sy woorde dui. In die bruggedeelte van die
musiek neem hierdie onbepaalbaarheid ’n dringender karakter aan. Na die brug
kom die protagonis egter tot die besef dat die soektog futiel is: daar is nie iets
soos ’n Ideale Afrikaner nie, alles is net wind: “Skielik was daar niks. Behalwe ’n
vaal vlakte en die son was ons alleen […] Die danser was weg” (vers vier). Vers
vier eindig met die treffende woorde: “So as jy hom sien. En jy wil hom soek.
Doen dit gerus. Want dis ’n groot avontuur. Alhoewel jy eindig. Waar jy begin
het.” Swart maak hier gebruik van die beeld van ’n sirkel: daar is nooit ’n vaste
punt om te eindig nie en dit dui op die voortdurende soektog/proses na ’n eie
identiteit. Dit sluit aan by die postmoderne siening van identiteit as vloeibaar en
veranderend, daarom altyd ontwykend en onbekend.
Hierdie interpretasie staan in sterk kontras met Karbusicky se model, wat ’n vaste
einde vereis wat van ’n ideologiese oorwinning getuig (Karbusicky 1975:364).
Swart beklemtoon hierdie laaste reëls meer as enige ander teksgedeelte, met
langer pouses wat die woorde laat insink.
Vir ’n laaste keer tart die Mystic Boer die jagters: “oor sy skouers met ’n oog wat
uitdaag/ kom nader, kom vra my my naam”, en maak hy seker dat hulle verstaan
dat hy hulle altyd sal ontwyk. Swart eindig die liedjie deur sewe keer te sing: “Die
Mystic Boer”, totdat sy stem in die agtergrond verdwyn – tekenend daarvan dat
die Mistieke Boer en dus die Ideale Afrikaner vir ewig onbereikbaar is.
In terme van Karbusicky se model kan hier uitgewys word dat die “gepeupel” nie
hul verwagte ideologiese beloning kry nie. Hierdie ideologiese “verlies” blyk ook
uit die metafoor van die aasvoël wat in die liedjie voorkom: “grys voëls het ons
dopgehou” (verse een en vier). Soos wat aasvoëls sit en wag op die dood, hou
hulle die protagonis dop wat na die Ideale Afrikaner soek. Hulle weet die soektog
is futiel; dat die ideaal niks meer is as ’n “stofwolk” op ’n “vaal vlakte” nie.
Terwyl Swart se “Die Mystic Boer” van 1996 dui op die idee van ongrypbare
identiteit, beeld Klopjag se “Dalk ’n Boerseun” van 2005 die Afrikaner se huidige
identiteitskrisis uit, die bemiddeling tussen ’n “ou” en “nuwe” Afrikaner-identiteit:
Miskien hou jy meer van hootch as van bier
Miskien dink jy dikmelk is ’n bietjie te suur
En dra jy dalk Diesel en Levi en Guess
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Of kerf jy jou biltong met ’n houtsteel knipmes?
Hierdie realiteit blyk in ooreenstemming te wees met Karbusicky se “nuwe
realiteit” vanuit sy eerste bedryf (Karbusicky 1975:361) en lei tot die vraag: “Wie
is ek/ons?” (Karbusicky 1975:367). In vers drie sing die sanger: “ek besluit wat
ek goed dink, en maak dan ook so.” Hy is, met ander woorde, die held wat nie
ander helde uit die geskiedenis nodig het nie. Hy is nie meer die tradisionele
boerseun wat sy identiteit grond op sy geloof, kerk, Afrikanerhelde en
Afrikanerkonvensies nie – ’n futiele ideologiese poging om aan historiese
kontinuïteit te probeer ontkom.
Hierdie poging om te “ontsnap” staan egter in kontras tot die musikale retoriek.
Die liedjie begin met ’n walsritme, wat sterk geassosieer word met ’n tradisionele
Afrikaner-erfenis, asook marsdromme wat die ritmiese basis vir die liedjie vorm.
Die walsritme is egter onnatuurlik swaar, sodat die effek geskep word dat die
sanger daarin vasgevang word en nie kan ontsnap nie en dus vasgevang is in die
verlede.
Die idee van ’n versplintering en vaagheid van identiteit as gevolg van die
opstelling van die “ou” teen die “nuwe” Afrikaner-identiteit word ook deur die
musikale middele versterk. Aan die einde van vers drie word ’n palmgedempte
kitaarstrum gemanipuleer om amper in ’n techno-ritme oor te gaan, wat
heeltemal in kontras staan tot die vorige walsritme van die musiek. Die musiek
gaan egter nooit oor tot ’n volwaardige techno-idioom nie. Die suggestie is egter
dat die grense tussen die ou en die nuwe Afrikaner verdof het tot ’n grys gebied.
Nietemin stel hierdie versplinterde identiteit diepe morele eise, soos wat blyk uit
die woorde: “verstaan jy wat jy doen as jy dit seël met eed” (vers vier).P31
Ofskoon die sanger dus impliseer dat hy die geskiedenis nie nodig het om te
bepaal waarvandaan hy kom nie (in direkte antitese tot Karbusicky (1975:362) se
tweede bedryf waar die vraag, “Waar kom ek vandaan?” teen die agtergrond van
die geskiedenis gevra word), suggereer hierdie woorde die erns om die verlede
“af te gooi”. Hierdie “afgooi” van die verlede kan egter ook dui op die behoefte
aan “ontvlugting” van die Afrikaner se apartheidsverlede: ’n behoefte aan onskuld
wat skulderkenning negeer.
Die liedjie getuig ook van ’n verlies aan ’n gevoel van “tuishoort” wat talle
Afrikaners in die “nuwe” Suid-Afrika ervaar.32 Sprekend hiervan is die woorde:
“weet jy presies, presies waar jou huis is” (vers vier), wat verder beklemtoon
word deurdat die woorde musikaal saamval met die klimaks van die liedjie. Soos
in “Die Mystic Boer” word daar ook hier gesoek na die “ideaal”, maar ook hier
weet die sanger nie meer wat dit is nie: “ons almal soek na ons Dina, maar ons
Dina soek na haarself” (brug). Die brug eindig met ’n ritardando en die musiek
wat heeltemal tot stilstand kom met die woorde, “ons almal soek na ietsie.”
Hierdie woorde verwys duidelik na die Afrikaner se identiteitskrisis en dui, soos in
“Die Mystic Boer”, weer eens daarop dat die “trop” nie hulle ideologiese beloning
kry nie (vgl. Karbusicky 1975), maar in plaas daarvan eerder hulle identiteit
verloor. Hierdie woorde hang ook saam met die vrae: “Waarheen is ek/ons op
pad? Waarna soek ons almal?” soos ter sprake in Karbusicky se vierde bedryf
(Karbusicky 1975:364, 367).
Hierteenoor getuig Kombuis se “Boer in Beton” van 1989 van die ongemak wat
Afrikaners in die stad ervaar en van die gepaardgaande identiteitskrisis omdat
hulle skaam geword het om Afrikaners te wees. Hierdie sentiment verbind met
die “nuwe realiteit” van Afrikaners in die stad en dui dus op Karbusicky se eerste
bedryf (Karbusicky 1975:361). Koos Kombuis gebruik hier die beeld van die Boer
om ’n nostalgiese en romantiese hunkering na ’n tyd op te roep toe hy as
Afrikaner nog menswaardig was. Hy gebruik egter dieselfde beeld ook sinies
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wanneer hy die volkseie afkraak in sy verwysing na verskeie nasionalistiese
simbole soos Paul Kruger, J.G. Strydom en H.F. Verwoerd (vers twee), wat uit
pas is met die nuwe realiteit van die stedelike Afrikaner vandag (vgl.
Bezuidenhout 2007). Weer eens spreek hierdie liedjie van ’n verlies aan ’n tuiste
en relevansie: “ek weet ek hoort nie hier” (vers twee). Dit is interessant om
daarop te let dat die idee van ”tuiste” hier spesifiek verbind word met “die plaas”
en “grond” (“maar ek ken nie meer die reuk van grond”, vers twee), wat weer
eens dui op die verlies aan ’n eie “bodem”. Die gebruik van hierdie beeld verwys
na die swaarkry van die “ons” in Karbusicky (1975:362) se tweede bedryf.
Die problematiek van Afrikanerwees in die “nuwe ruimte” blyk uit die volgende
woorde: “Ek’s ’n Afrikaner in die stad/ Ek dra my masker soos ’n kat” (vers een).
Tog bly hy in sy hart ’n boer, maar soos Paul Kruger fisies vasgevang is in ’n
standbeeld op Kerkplein, is hy in ’n geestelike gevangeskap:
Want ek’s ’n Boer in beton
Soos oom Paul op ou Kerkplein
Niemand weet van my pyn
Want ek is goed vermom
Ek’s ’n Boer in beton (x4).
Dit is interessant om daarop te let dat die meer onlangse “Dalk ’n Boerseun”
(2005) die ou ideologiese waardes van Afrikanerskap openlik uitdaag. Die liedjie
vra naamlik of die Afrikaners die “true teachings” van hulle leiers ooit
bevraagteken en of hulle eerder ’n blinde oog gooi en nie wil weet wat in hulle
naam gedoen word nie: “en dink jy ooit daaraan die rivier het gebloei/ of suig jy
net die melkies uit die speen van die koei” (vers twee). Hierdie kritiese
vraagstelling impliseer die teenoorgestelde van Karbusicky se tweede bedryf,
waar die voorskrifte van die leier “tot die dood toe” gevolg moet word, sonder
enige bevraagtekening (Karbusicky 1975:362). Die verwysing na Bloedrivier wys
verder op ’n bevraagtekening van die apartheidsregering se ideologiese
interpretasies van die geskiedenis en van die uitbeelding van die Afrikaner as
slagoffer.
Op dieselfde wyse kraak “Boer in Beton” die ideologiese waardes van die
Afrikaner af wat deur die Nasionale Party gebruik is om die mag te behou,
naamlik die taal, kerk, en volkseie: “ek rook ingevoerde fags/ ek lees
engelssprekende mags/ ek gaan nooit kerk toe/ want dis ’n drag” (vers een).
“Dalk ’n Boerseun” (2005) spreek ook die Afrikaners aan oor die ideologiese,
“simboliese” vyand waarteen hulle veg: “en is jy dalk bang dat die kakies jou
vang” (vers drie). Hierdie woorde hang saam met die laaste koorgedeelte waar
aangedui word dat die “vyand” nog nie verslaan is nie: “Pasop, pasop/ jy moet
pasop/ want die rooinekke hou jou verseker dop […] Hulle hou vir jou …”
Tekenend hiervan verval die musiek in chaos, waarna dit eindig met een laaste
gesamentlike akkoord. Ofskoon die woorde ’n tipe toekomsverwagting projekteer,
staan die strekking van hierdie liedjie weer eens in skrille kontras tot Karbusicky
se vierde bedryf, wat eindig met die triomfantlike oorwinning oor die vyand
(Karbusicky 1975:364).
Nostalgie speel ook ’n belangrike rol in die gekose liedjies.33 “Boer in Beton” kyk
nostalgies terug na ’n ongekontamineerde geskiedenis waarop hy trots kon wees,
met verwysings na die Groot Trek (vers twee), die Anglo-Boereoorlog (vers
twee), konsentrasiekampe (vers drie), die verskroeide-aarde-praktyke van die
Britte gedurende die Anglo-Boereoorlog (vers drie), die plaas (vers twee) en
helde uit die verlede (vers een). Aangesien die skrywer konformeer in die stad
omdat hy voel sy identiteit is nie meer aanvaarbaar nie, kan hy egter nie meer
uitleef wie hy waarlik is nie. Dit roep ’n hunkering na die verlede op, nie omdat hy
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tye wil terug hê soos wat dit was nie, maar omdat hy toe menswaardig gevoel
het: “iewers in my onderbewussyn/ sien ek nog die karooson skyn/ hoor ek die
grensdrade se gesing” (vers een). In plaas daarvan om, soos in Karbusicky
(1975:362) se tweede bedryf, terug te verwys na ’n angswekkende verlede, word
daar hier nostalgies na vervloë tye gehunker.
Verwysings na ou FAK-liedjies in “Dalk ’n Boerseun” (2005), naamlik “Afrikaners
is plesierig” (vers drie) en “Ek soek na my Dina” (vers vier),34 dien ook as
manifestering van ’n tipe nostalgie, maar hier konstrueer dit betekenis wat
daadwerklik verskil van dié van die oorspronklike liedjies. Hier dien ’n “sitering”
van die geskiedenis eerder om die “nuwe” Afrikaner te vind deur hom op te stel
teen die verlede.
Vanuit die perspektief van die drie liedjies wat hier bespreek is, val dit op dat die
tema van “die boer” binne hierdie konteks transformeer en nuwe betekenis kry.
In hierdie verband is “Boer in Beton” waarskynlik die mees treffende voorbeeld.
Die liedjie is oorspronklik in 1989 geskryf met die woorde soos hier bo aangedui.
Vyf jaar later skryf Kombuis die liedjie egter oor vir sy album Elke boemelaar se
droom (1994), met veranderde woorde. Die versoenende strewe van die nuwe
demokrasie en van die ideaal van die “reënboognasie” is nie alleen in die
teksveranderinge van die liedjie duidelik waarneembaar nie, maar ook in die CDnotas waarin hy skryf:
Dit is die “nuwe” Suid-Afrika, en die ou dinge is verby [...] Ons, wat nie
eers as Afrikaners met mekaar oor die weg kan kom nie, moet nou leer
om as mede-Suid-Afrikaners met almal oor die weg te kom [...] Daarom is
hierdie ’n album van versoening. Ons sê: “daar was nooit ’n “ons-hulle”situasie in Afrikaanse musiek nie; dit was alles ons verbeelding [...]”. “Elke
boemelaar se droom” het gegroei vanaf ’n eenvoudige idee [...] tot ’n
eksperiment wat ons sou bring, nie net by ons roots in Afrika nie, maar
ook by ons eie roots as Afrikaners en Afrikane [...]
Tekenend hiervan het Kombuis in 1994 “Boer in Beton” se eerste vers verander
na: “ek rook tuisgerolde fags/ ek lees al die unbanned mags/ ek gaan nooit klubs
toe nie/ nie eers in drag”. Waar die ooreenstemmende vers van 1989 die
ideologiese waardes van die Afrikaner afgekraak het, toon die vers van 1994
geen kritiese kommentaar nie. In die “nuwe” lied verwys vers twee nou na
Afrikaners wat heldeverering verdien – “Antjie Krog en Breyten” (1994weergawe) – in plaas van die omstrede politieke figure “Strydom en Verwoerd”
(1989-weergawe). Die grootste ommeswaai is egter in die laaste deel van vers
twee: “Elke voorvader ’n pionier/ maar ek weet ek hoort ook hier/ al sit ek laat in
kroeë rond/ en ken ek skaars die reuk van grond” (1994). Skielik getuig die
liedjie van ’n tuiste en van “behoort”. Hierdie “boer” het egter nie meer die ou
idee van Afrikanerskap nodig nie (plaas en grond), want nou word nuwe
diskoerse en identiteitskonstrukte geskep. Tekenend van die nuwe “geluk” is die
woorde “stad van fuifery” (vers drie, 1989) en “in hierdie land van blik en glas/ is
ek in sak en as” (vers drie, 1989), weggelaat in die lied van 1994, wat eindig met
’n bedekte verwysing na skuldbelydenis: “my handpalms is wit soos jy/ ek bedel
troos waar ek kan kry” (1994).35
Van nader beskou staan Van Blerk se “De la Rey” van 2006 in skrille kontras tot
bogenoemde drie liedjies. Op die oog af is dit ’n eenvoudige liedjie wat eer betoon
aan die Boere wat opgestaan het teen die mag van die Britse Koninkryk tydens
die Anglo-Boereoorlog (1899–1902). Die liedjie is geskryf in die toonaard van G
majeur en is in saamgestelde tweeslagmaat (6/8). Die hele liedjie is gebaseer op
die vyf note G, A, B, C en D, en die koor en versgedeeltes is feitlik noot vir noot
dieselfde. Dit is dus maklik om saam te sing en om die eenvoudige melodie te
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onthou – kenmerkend van patriotiese en opruiende musiek. Die emosionele
lading is veral gesetel in die kragtige koorgedeelte, waar die dinamiese volume en
ritmiese impak van die liedjie skielik toeneem en die musiek opruiend van aard
word. Dit is egter interessant om daarop te let dat die tydmaatteken ‘n
diskrepansie toon met die militaristiese aard van die musiek, naamlik die
marstromme en patriotiese aard daarvan.36 Die visuele materiaal van die
bygaande musiekvideo speel kronologies af en maak gebruik van terugflitse om
beelde van oorlog, lyding en oorwinning te belig wat deur die woorde en musiek
gesuggereer word.37
Die eenvoudige kitaarinleiding roep reeds die beeld op van ’n boer wat alleen in
die veld sit en sing. Hierdie assosiasie word deur Van Blerk se oop, eerlike en rou
sangstyl versterk. Die toonhoogte waarop hy sing, is te laag vir sy stemomvang
en met die natuurlike kraak van sy stem word die teks dadelik met emosie belaai:
Vers 1
Op ’n berg in die nag
Lê ons in donker en wag
In die modder en bloed, lê ek koud,
’n Streepsak en reën kleef teen my
En my huis en my plaas
Tot kole verbrand, sodat hul’ ons kan vang
Maar daai vlamme en vuur
Brand nou diep, diep binne my …
Koor
De la Rey! De la Rey!
Sal jy die boere kom lei
De la Rey! De la Rey!
Generaal, Generaal
Soos een man sal ons om jou val
Generaal De la Rey.
Vers 2
Hoor die kakies wat lag,
’n handjie van ons teen ’n hele groot mag
En die kranse lê hier teen ons rug
Hulle dink dis verby.
Maar die hart van ’n boer
Lê dieper en wyer, hulle gaan dit nog sien
Op ’n perd kom hy aan …
Die Leeu … van die Wes-Transvaal.
Koor
Brug
Want my vrou en my kind
Lê in ’n kamp en vergaan
En die kakies se murg loop
Oor ’n nasie wat weer op sal staan.
Koor
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Herhaling van koor
Generaal! Generaal!
Sal jy die boere kom haal?
In teenstelling met die ander liedjies wat hier bo bespreek is, pas die narratiewe
verloop van “De la Rey” (2006) presies in binne die ontwerp van Karbusicky se
vier bedrywe. Die eerste deel van vers een stem byvoorbeeld ooreen met die
eerste bedryf van die model. Dit speel duidelik af in die hede en daar word
gefokus op die “ons” wat te velde is en saam veg. Die vraag “Wie is ek?” word
hoofsaaklik deur die musiekvideo se inleiding gevra waar, teen die agtergrond
van sombere marsdromme, die getal brawe boere (82 742) uitgebeeld word as
die slagoffers teen die oormag Britse soldate (346 693). Hierdie beeld word
verder versterk deur ou sepia-fotos van uitgeteerde kinders en vroue in die
konsentrasiekampe, ’n Boerekommando, pres. Paul Kruger, genl. Koos de la Rey
en die vierkleur wat in die openingstonele van die video uitgebeeld word.
Die tweede helfte van vers een speel af in die angswekkende verlede en fokus op
die boosheid van die vyand gestel teenoor die lyding van die groep en die
agtervolging van hulle helde (Karbusicky se tweede bedryf). Die laaste twee reëls
wys hoe die individu sy swakhede oorwin en opstaan teen die vyand. Hierdie
gevoel word veral in die musiek geprojekteer, deurdat dit stelselmatig voller word
met strykers wat bygevoeg word, asook ’n tipe “Chariots of fire”-motief wat in die
agtergrond inspeel om die moed en dapperheid van die Boere uit te beeld. Hierdie
emosie word ook versterk deur die musiekvideo, wat Van Blerk saam met ander
boere in ’n loopgraaf uitbeeld terwyl hulle teen die kakies veg. Die gebeure word
onderbreek deur terugflitse van karkasse wat brand, wat suggereer dat die
verskroeide-aarde-praktyk van die Britte die “vuur en vlamme” binne die Boere
se harte aangesteek het – volgens Karbusicky se model, die basis vir die vraag:
“Wat motiveer my?”.
Die “stiller” verse word skril gekontrasteer met die koorgedeeltes waar daar
skielik ’n vol mannekoor na vore tree wat sterk en opruiend begin sing. Hierdie
gedeeltes kan geïnterpreteer word as die oproep tot die ideologiese held uit die
verlede aan wie die “kudde” getrou sal bly tot die dood: “soos een man sal ons
om jou val”. In die musiekvideo word dit versterk deur beelde van die boere wat
in die loopgraaf veg, onderbreek deur ’n insetsel van “De la Rey” op sy perd met
’n gedetermineerde trek op sy gesig.
In die tweede vers neem Van Blerk se sangstyl ’n minder rou karakter aan. Die
begeleiding word nou aangevul met sintetiese strykers wat nostalgiese lang note
speel. Hierdie vers stem ooreen met Karbusicky se derde bedryf wat weer fokus
op die hede en op die vyand “wat lag” in die stryd. Die woorde: “maar die hart
van ’n boer/ lê dieper en wyer, hulle gaan dit nog sien” hang saam met die
fundamentele vraag: “Waarheen is ek op pad?” Soortgelyk aan Karbusicky se
model bevat die laaste twee reëls ’n messiaanse element en spreek van redding
deur die held: “op ’n perd kom hy aan … die Leeu … van die Wes- … Transvaal”.
Die gapings tussen hierdie woorde kan moontlik dui op ’n beklemtoning van die
goddelikheid en krag van die leier.
Dit is interessant om daarop te let dat die beeldmateriaal van die video sekere
betekenisse aan die woorde gee, terwyl dit ander betekenisse versteek. Tydens
die woorde, "Maar die hart van ’n Boer” (vers twee) word Van Blerk op sy plaas
uitgebeeld, besig om te ploeg, waarna hy buk om ’n hand vol grond op te tel en
dit deur sy vingers laat val. Hierdeur word die nostalgiese lading van "boerskap”
kragtig verbeeld. Du Preez (2006) wys uit dat hierdie toneel tuiste en identiteit as
gegrond en geaard uitbeeld in ’n sterk verbintenis tot plek. Onderliggend word
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identiteit hier uitgebeeld as iets bekends: “iets waarop gestaan kan word, iets
waarvoor opgestaan kan word” (Du Preez 2006).
Tussen vers twee en die koor is daar ’n duidelik hoorbare breuk in die musiek,
wat aan die euforiese opbouing van die koor soveel meer impak verleen, asook
deurdat die koor nou twee keer gesing word. Dit is ook voller en meer
triomfantlik as met die eerste verskyning. Aanvullend hierby word daar nou vir
die eerste keer gebruik gemaak van ’n elektriese kitaar teenoor die akoestiese
kitaar wat eers gebruik is, en die sintetiese viole speel hier versterkend saam. Die
euforiese gevoel wat hierdeur geskep word, word in die musiekvideo gekoppel
aan die verskyning van ’n wapperende Vierkleur wat van onder afgeneem is sodat
mens as’t ware geforseer word om op te kyk na die vlag. Dit word afgewissel met
insetsels van De la Rey wat op sy perd galop.
Die bruggedeelte skep ’n bepaalde spanning in die musiek deur middel van die
gebruik van fragmentariese dromme en viole. Hierdie uitbeelding hang saam met
die opwinding van Karbusicky se laaste bedryf. Hier word daar na die toekoms
gekyk, en die vraag: “Waarheen is ek op pad?” word gestel (vergelyk “’n nasie
wat weer op sal staan”). Tydens die brug beeld die musiekvideo elemente van
slagofferskap as regverdiging vir die oorlog uit, naamlik ’n vrou en kind, smartlik
in die konsentrasiekamp (aanduidend van die Afrikaner-nasionalistiese weergawe
van die volksmoeder38 – Van der Westhuizen 2007:9), asook Van Blerk wat in die
ruïnes van sy plaasopstal staan.
Wanneer die koor aan die beurt kom, is die strykers skielik weg en word slegs ’n
akoestiese kitaar en dromme gehoor. In die agtergrond begin marsdromme
saggies speel, met ander woorde die bevel om te begin marsjeer word gegee
(vgl. Karbusicky 1975:364). In die musiekvideo is hierdie gedeelte effens langer
as in die liedjie, sodat beelde van die geveg tussen die Kakies en die Boere
ingepas kan word. Daar is een baie treffende toneel waar Van Blerk in die
loopgraaf regop staan. Die ander Boere volg hom en met die begin van die koor
staan hulle almal op, neem die Vierkleur in die hand en marsjeer al singende oor
die slagveld na die Kakies, wat verbaas rondkyk en nie ’n skoot vuur nie. Op
soortgelyke wyse word die vrou en kind bevry en stap hulle deur die
konsentrasiekamp se hekke. Die Boere word hier dus uitgebeeld as die helde: vol
moed en dapperheid. Met die tweede herhaling van die koor word gebruik
gemaak van ’n elektriese kitaar. Hierdie herhaling van die koor eindig egter
anders as die ander deurdat die woorde: “Generaal, Generaal, Sal jy die boere
kom haal?” nou gebruik word. Die suggestie is hier dat De la Rey, as die
messiaanse leier, nog nie dood is nie en die “Boere” ook uit die huidige krisis kan
kom help.
Die liedjie eindig met marsdromme en die koorgedeelte wat nou vrolik gefluit
word. Hierdie slot suggereer Karbusicky se “juigende massas” wat lofgesange
sing nadat hulle die vyand verslaan het. In die video word beelde van die vroue
en kinders wat oor die veld aangestap kom, genl. De la Rey op sy perd, dooie
Boere in die veld en die plaas wat brand, afwisselend aangebied. Die stryd is dus
verby. Die heel laaste toneel in die video beeld Van Blerk uit wat trots oor sy
plaas uitkyk, met geen verskroeide aarde in sig nie. Die ideologiese oorwinning is
behaal, die beloning is verkry (vgl. Karbusicky 1975:364).

5. “De la Rey” en die hede
Waarom het “De la Rey” Afrikanerharte so aangegryp, terwyl ander liedjies wat
oor die Afrikaner handel, geen noemenswaardige impak gehad het nie? In hierdie
opsig kan ’n metafooranalise besonder waardevol wees, omdat metafore, soos
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wat Visagie (1990:10) uitwys, binne tekste en diskoerse kan optree as
sogenaamde “wortelmetafore” wat die toegang tot ideologiese inhoud moontlik
maak. Metafore besit ’n ryk potensiaal om ideologiese aspekte van sosiale
praktyke en diskoerse bloot te lê wat andersins nie maklik ontmasker sou kon
word nie (Dirven 1994:179).
’n Metafooranalise kan dus lig werp op die sterk politieke konnotasies wat die
liedjie ontlok het. Alhoewel “De la Rey” nie met ’n politieke agenda geskryf is
nie,39 berus die konstruksie van betekenis uiteraard nie slegs by die intensies van
die liedjieskrywer nie, maar speel dit veral in op kontekste van resepsie – en dit
is juis op hierdie vlak dat ideologie funksioneer. Die polemiese bespreking hier bo
toon aan dat baie van die betekenisse wat aan “De la Rey” gekoppel word, nie
noodwendig enige regstreekse konnotasie met die “letterlike” inhoud van die
liedjie het nie, maar “figuurlik” sterk daarmee assosieer as ’n spreekbuis vir die
Afrikaner se huidige ontworteling, lyding en griewe. Dit spreek duidelik uit die feit
dat uitsprake oor kwessies vanaf ekonomiese welvaart tot die herstel van
nasietrots aan die liedjie gekoppel is. Wolf (2007) sluit hierby aan en skryf dat
Afrikaners die trauma wat hulle in postapartheid-Suid-Afrika ervaar, projekteer op
die historiese lyding van onder meer die Anglo-Boereoorlog en die
konsentrasiekampe – wat duidelik in “De la Rey” verwoord word. Vergelyk Marida
Fitzpatrick (2007a), wat skryf: “[D]ie liedjie gaan wel oor tóé, maar die reaksie
daarop gaan oor nóú. Die elemente van dwang, ontkenning en vernedering was
destyds daar tydens die Anglo-Boereoorlog en nou is dit terug.”
“De la Rey” belig hoofsaaklik twee metafore, naamlik “oorlog”, of “stryd”, en “die
slagoffer”. Beide hierdie metafore is deel van ’n groep herhalende, argetipiese
metafore gekarakteriseer deur hulle eksistensiële betekenis, soos byvoorbeeld
“speel”, “reis”, “diens” en “liefde” (Visagie 1990:10). Ideologie-krities beskou dui
die gebruik van die “oorlog”- of “slagoffer”- metafore op die volgende: met die
heruitbeelding van ’n historiese oorlog in kontemporêre Suid-Afrika word die
moontlikheid geskep vir ’n simboliese interaksie met die oorlogsmetafoor. Dit kan
Afrikaners se gevoelens dat hulle “van alle kante beleër” word, versterk en selfs
lei tot die persepsie dat hulle betrokke is by ’n “letterlike oorlog”40 om
kultuurgoedere en trots in stand te hou. Sprekend hiervan het hoofsaaklik wit,
middeljarige mans aan die “De la Rey-debat” deelgeneem. Christi van der
Westhuizen (2007:9) skryf dat die “De la Rey”-fenomeen sommige Afrikanermans
se teruggrype na historiese militaristiese manlikheid reflekteer – spesifiek in die
gedaante van mites en beelde wat tydens die Nasionale Party se bewind as
ankers gedien het.41
Die prominente aanwesigheid van die "oorlog"-metafoor is ten nouste verknoop
met die metafoor van “slagoffers” wat ly onder die gevolge van oorlog en onreg.
In “De la Rey” versterk hierdie beelde die gevoel van ’n historiese Afrikaner“viktimisasie”.42 Reeds vanaf die inleiding van die liedjie word die fokus geplaas
op “die slagoffer” en word hierdie metafoor as ’n bykans religieuse “waarheid”
voorgehou. Die gevaar van hierdie ideologiese gebruik van die metafore is daarin
geleë dat dit ander (moontlik meer relevante) metafore negeer – soos
byvoorbeeld metafore wat die Afrikaner se huidige situasie beskryf as ’n reis op
pad na vergifnis en genesing.
Die oorlog- en slagoffer-metafore in “De la Rey” koppel sterk met sentimente wat
verwoord word deur ’n onlangse beweging wat Visagie43 beskryf as die “NeoAfrikaner Protesbeweging” (hierna NAP).44 Hierdie diskoers stem ook ooreen met
wat Steyn (2004) white talk noem en toon ’n onderliggende verband met die ou
“volksideologie” van die apartheidsera.45 Hierdie diskoerse wys duidelik op die
volhoudende invloed van apartheid in die “nuwe” Suid-Afrika (vgl. Steyn 2001).
Anderson (1990:25, 27) verduidelik dit as volg: “[T]he system of value and belief
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do not immediately disappear – people simply inhabit them in a different fashion
[…] people [are] find[ing] it possible to retain some sense of their connection to
older traditions and at the same time to create new arrangements.”
Soos wat die apartheidsideologieë beïnvloed is deur die hipernormatiewe waarde
van “die volk”, wat die inhoud van dinge soos moraliteit, geloof, geregtigheid,
onderwys en kuns deurdring en selfs gesaboteer het (vgl. Steyn 2001:17), heg
NAP ook ideologiese waardes aan die Afrikanerkultuur, -identiteit en -erfenis, wat
bewaar en selfs voor geveg moet word. Alhoewel kulturele trots en nasionale
identiteit nie per se ideologies is nie, word dit ideologies wanneer Afrikanerkultuur
’n dominerende en verwronge bron word waardeur mense hulle selfwaarde,
verhoudings tot “die ander”, sin van regverdigheid, moraliteit, ens. meet (vgl. die
ideologiese konstruk van “kulturalisme” soos voorheen bespreek). Dit kan
duidelik gesien word in die oproep tot Afrikaners om “weer” trots te wees op hulle
tradisies en kultuur, wat duidelik uitwys hoe die individu se identiteit met
Afrikaner-kultuur en -tradisies gekoppel word.
Sodanige hipernormatiewe oorevaluering van kultuur en tradisies word só
dominant dat dit kan lei tot persepsies dat “die ander” hulle kultuur bedreig.
Hierdie hipernorm laat baie Afrikaners inderdaad voel asof die wêreld om hulle
steeds wit en Afrikaans behoort te wees: “Enige manifestasie tot die teendeel,
word as ’n bedreiging gesien, soos vergestalt in Afrikaanse koerante46 (Du Preez
2007:16). “De la Rey” dra verder tot hierdie diskoers by deurdat die klem op
Afrikaner-“lyding” geplaas word. Dit gee aanleiding tot vyandige houdings
teenoor die etniese “ander” en kan lei tot subtiele manifestasies van dominerende
(of selfs teenstrydige) sosiale interaksies. Op hierdie manier kan “De la Rey” dus
die ondermynende ideologieë van NAP dien. Van der Westhuizen (2007:326) wys
uit dat selfs in Van Blerk se uitlatings oor die “De la Rey”-fenomeen, hy (moontlik
onwetend) apartheid se etniese verskille as basis vir Afrikaner-identiteit versterk:
“Afrikaners is een van die Reënboogkleure [...] jy moet saam met ’n Zoeloe,
Xhosa en Engelsman om ’n tafel kan sit en weet wie jy is” (Laubscher 2006:16–
7).
Soos in Karbusicky se vierde bedryf simboliseer “De la Rey” ook die belofte van
uiteindelike oorwinning: hoop sal seëvier oor lyding. Hierdie posisionering van
hoop kan egter inherent deel wees van die argetipiese metafoorsekwens van
“staan – val – opstaan”, en mag dui op die ideologiese toekomsprojeksie dat die
Afrikaner weer sal “opstaan”.47 Hierdie belofte kan deur NAP-fundamentaliste
misbruik word deur verlossing te beloof in die vorm van ’n terugkeer na wit
dominasie, ’n onafhanklike staat, ens. Selfs met minder radikale interpretasies
kan hierdie verwagting selfsugtige ideologiese vereistes dien, soos die beloofde
“opstaan”, solank lojaliteit en eksklusiwiteit Afrikaner-belange in stand hou.
Ongeag die interpretasies, is die belofte dat Afrikaners op pad is na ’n idilliese
toekoms, aanduidend van die nalatenskap van ideologiese “Afrikanerdom”, soos
gesien in die opmerking van Max Du Preez: “Hulle dink nie aan die Britte nie,
maar aan die regering wat gesien word as swart en vyandig tot Afrikaners” (Du
Preez, soos aangehaal in Bezuidenhout 2007).
Die metafoor van die "slagoffer” word ook deur talle Afrikaners gebruik om die
blaam te verskuif vanaf die onregte gedurende apartheid na hulle wat nou ook
“slagoffers” van onregverdige prosesse is. Vanuit ’n normatiewe morele posisie
kan daar egter geredeneer word dat Afrikaners in postapartheid-Suid-Afrika
nederige kollektiewe skulderkenning en spyt vir die onregte van die verlede moet
toon. Waardes, sienings of morele norme wat dus die erkenning en aanvaarding
van kollektiewe skuld teenstaan, is aanduidend van ideologiese Neo-Afrikanerprotes.48
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Hoe word “De la Rey” dus verstaan as ’n uitdrukking van tydgenootlike Afrikaneridentiteit? Die liedjie, asook die bygaande musiekvideo, skets ’n baie spesifieke
periode van Afrikaner-geskiedenis en -identiteit deur te fokus op die AngloBoereoorlog: die Afrikaner se sogenaamde “era van onskuld”. Beduidend maak
die musiekvideo gebruik van roerende ikoniese beelde van die ontberings van die
boere, verbrande plase, heroïese generaals, konsentrasiekampe en die
“volksmoeder”. Omdat die Afrikaners moes veg vir hulle kultuur en tradisies, kan
hierdie uitbeeldings in “De la Rey” binne die NAP-konteks verdraai word om
ideologiese hipernormatiewe sienings van Afrikaner-identiteit te dien. Op
soortgelyke wyse bevestig die toepassing van Karbusicky (1975) se model op “De
la Rey” dat die liedjie ’n hoogs ideologiese inhoud besit wat, ten spyte van die
ooglopende onskuld daarvan, ’n uiters emosioneel opswepende potensiaal het.
Gesien vanuit Visagie (1996) se idee van ’n hipernorm, is dit duidelik dat die
inhoud van “De la Rey” ou nasionalistiese ideologieë op kragtige wyse bevestig.
Die historiese herkonstruksie en musikale dokumentering van gebeure in die
liedjie kan daarom geensins as ’n neutrale uitdrukking van Afrikaner-identiteit
gesien word nie – dit dien as ’n ondubbelsinnig hipernormatiewe uiting van
ideologiese oortuiging.
“De la Rey” se ideologiese inhoud word verder beklemtoon deur dit in reliëf te
plaas teenoor die ander drie liedjies wat in hierdie artikel bespreek is. “Die Mystic
Boer” (Swart 1996) getuig van die soeke na die mistieke/ideale Afrikaner, wat
egter uitloop op eksistensiële verlies deurdat identiteit voorgestel word as
onbepaalbaar, onbekend en vir ewig onbereikbaar. “Boer in Beton” (Kombuis
1989) getuig van geestelike gevangenskap in sy eie Afrikaner-identiteit, omdat
hy nog steeds in sy hart ’n Boer/Afrikaner is, maar sy identiteit het
onaanvaarbaar geword. Die liedjie spreek van ’n verlies aan tuiste en relevansie.
“Dalk ’n Boerseun” (Klopjag 2005) twyfel of hy ’n boerseun is in die tradisionele
sin van die woord, iemand wat sy identiteit bepaal deur vergelyking met die
geskiedenis, of ’n “nuwe” Afrikaner, iemand wat krities met die verlede omgaan.
Die skrywer probeer die verlede afgooi, maar bly daarin vasgevang. Dit is dus
futiel om van historiese kontinuïteit te probeer “ontsnap”, en tekenend van ’n
diepe innerlike konflik.
Ook die metafoor van “grond” wat in die onderskeie liedjies voorkom,
onderstreep hierdie verlies aan identiteit. Waar dit in “De la Rey” getuig van ’n
identiteit wat “gegrond” en “geaard” is, wys “Boer in Beton” op die Afrikaner se
verlies aan tuiste en ’n gevoel van behoort, terwyl “Die Mystic Boer” se verwysing
na die stofwind wat oor ’n leë, dorre landskap waai, dui op ’n soort ongrypbare
vaagheid van identiteit en van ’n “eie grond”. Die drie liedjies verwys almal na die
feit dat die grense van Afrikaner-identiteit so verskuif het dat “horisonne vir die
sosiale verbeelding” opnuut gevorm moet word (vgl. Steyn 2004:150).
Vanuit die perspektief van Karbusicky se model kontrasteer bogemelde liedjies
ook met “De la Rey” in dié opsig dat nie een getuig van ’n ideologiese beloning of
“oorwinning” nie. In teenstelling met “De la Rey” se “ervaring van hoop” en ’n
“vaste identiteit”, sentreer al drie die ander liedjies rondom ervarings van
betekenisloosheid en identiteitloosheid. Dit is moontlik een van die belangrikste
redes waarom “De la Rey” so sterk kon spreek en die ander drie liedjies geen
noemenswaardige reaksie ontlok het nie.
Hier bo is reeds opgemerk dat die narratiewe struktuur van “De la Rey” presies
ooreenkom met Karbusicky se model. Die ander liedjies onder bespreking toon
egter ’n empiriese diskrepansie daarmee en daar kan dus afgelei word dat sy
model slegs beperkend kan funksioneer binne die konteks van ’n politisistiese
raamwerk waarbinne soortgelyke nasionalistiese liedjies figureer. Dit wil trouens
voorkom asof Karbusicky musikologie as geheel vanuit ’n politisistiese perspektief
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benader. Die hipernormatiwiteit van sy model word daardeur bevestig, deurdat
hy hoofsaaklik gebruik maak van terme en beelde wat ontleen is aan die een of
ander politieke ideologie, sowel as die feit dat hy slegs met politieke argetipes
werk. Hierdie benadering verskil grootliks van Visagie (1996) se model, wat fokus
op diverse groepe ideologieë. Karbusicky se gebruik van ’n dramaturgiese
grondmetafoor beperk ook die toepassingsmoontlikhede daarvan in vergelyking
met, byvoorbeeld, Visagie se raamwerk, wat berus op ’n ruimtelike of “landelike”
metafoor, naamlik ’n “topografie” van ideologieë.49
In watter mate kan historiese herkonstruksie en musikale “dokumentering” in die
onderskeie liedjies dus verstaan word as ’n uitdrukking van Afrikaner-identiteit en
hoe kan dit lig werp op aspekte van die Afrikaner se verlede wat tans van
eksistensiële belang is? Hoe kan die ideologiese lading van die liedjies in hierdie
opsig verstaan word?
Wanneer ’n persoon voel dat sy “eie” bedreig word, word die verlede dikwels
opgeroep as ’n verwysingspunt, dus kan die fenomeen van nostalgie waardevolle
insigte verskaf oor die vraagstuk soos hier bo gestel. Delisle (2006:389) dui aan
dat nostalgie ’n veelkantige fenomeen is wat gebaseer kan wees op mense se
persoonlike herinnerings, of dat dit kultureel manifesteer, soos gebaseer op
kollektiewe geheue of kulturele mites. Grundling (2007:144) merk op dat
“alhoewel nostalgie die verlede as onderwerp het […] word dit in die hede
gekonstrueer en dra dienooreenkomstig die spore van die tydsgees waarin dit
geskep word.” Nostalgie kan dus ’n “betekenisgewende ontdekkingstog in die
hede wees” (Grundling 2007:144); anders gestel: “Om jouself te herontdek,
moet jy weet wie jy was. Dit is hoekom ons nostalgies raak oor dit wat verby is”
(Snyman, soos aangehaal in Van Wyk 2007). Davis (1979:31) merk op
soortgelyke wyse op dat nostalgie ’n manier is om ons verlede met ons hede en
toekoms te verbind en dit daarom ten nouste betrokke is by ’n sin van wie ons is,
waaroor ons lewe gaan en waarheen ons op pad is (vgl. Karbusicky 1975).
Vanuit die perspektief van Visagie (1996) se idee van ’n hipernorm word dit egter
duidelik dat nostalgie ’n kragtige ideologiese impak kan hê. Davis (1979:37–8)
merk byvoorbeeld op dat die nostalgiese verlede dikwels in opposisie met die
hede opgestel word, wat dan onvermydelik ’n vergelyking afdwing. So neig
nostalgie om die verlede te idealiseer, terwyl die hede as bedreigend ervaar word.
Deur die oproep van simboliese beelde uit die verlede poog nostalgie om aan die
bedreigende hede te ontsnap, sowel as om ’n “moderne tipe fragmentasie te
bowe te kom” (Fishman 1972:9). Sodoende bied nostalgie as kulturele
“herinnering” ’n plek van stabiliteit en normaliteit in tye van verandering (Boym
2001:54). Hierdie neigings stem potensieel ooreen met die ideologiese inhoud
van Karbusicky (1975) se onderskeie bedrywe. Soos wat Villa-Vicencio (soos
aangehaal in Jackson 2004:9) aandui, is hierdie tipe “herontdekking” egter nie
altyd positief nie, maar kan dit lei tot die “najaag van een enkele kulturele of
ideologiese visie wat ander meedoënloos uitsluit” en demoniseer (soos wat
duidelik geïllustreer word in NAP se ideologiese diskoerse).
Dit is reeds duidelik dat “De la Rey” hierdie tipe nostalgie kragtig verbeeld.
Daaruit kan afgelei word dat die “De la Rey”-fenomeen ’n eeue oue verskynsel
bevestig: wanneer die eie waardes en norme van ’n bepaalde groep of volk
bedreig word, is daar ’n bewuste terugkeer na dit wat bekend en kosbaar is. Voor
1994 was die uitvoerende mag in die hande van die Nasionale Party en by
implikasie dus die wit Afrikaner. Daar was geen bedreiging vir die eie nie, omdat
die kulturele waardes, lewenswyse en religie deur die regering beskerm en in
stand gehou is. Na 1994 is die Afrikaner egter van sy magsposisie gestroop en
kon hy as minderheidsgroep dus nie meer op die regering staat maak vir die
instandhouding en beskerming van ’n eksklusiewe kulturele identiteit nie. Dit het
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in ’n groot mate die Afrikaner vervreem en sy gevormde identiteitskonstruk
aangetas, omdat die historiese fondamente waarop dit gebou was, begin wankel
het.
Daar kan dus geargumenteer word dat alhoewel “De la Rey” nie as ’n protesliedjie
geskryf is nie, dit binne die konteks van resepsie as ’n eensydige uitbeelding van
historiese gebeure binne Suid-Afrika se resente geskiedenis gestalte verkry het.
Hiervolgens kan NAP-ideoloë “De la Rey” gebruik as ’n fokus op Afrikanerideologie soos vergestalt in die bewuste oproep dat eie waardes ten koste van die
ander beskerm en in stand gehou moet word. Dus lewer “De la Rey” geen
positiewe bydrae tot ’n vooruitstrewende sosiale gemeenskap in Suid-Afrika nie
en stel dit ’n agteruitgang in Afrikaner-identiteit voor, eerder as ’n vooruitgang.
Hiervan getuig die gebruik van ou Suid-Afrikaanse vlae en die sing van die ou
volkslied by Van Blerk-konserte immers duidelik (vgl. Booyens 2007). Daar moet
egter ook gewys word op die kortstondige populariteit van die liedjie, wat positief
daarop sou kon dui dat Afrikaners voortdurend op soek is na ‘n nuwe identiteit en
nie noodwendig stagneer nie.
Die ander drie liedjies wat in hierdie artikel bespreek is, dui op ’n minder
hipernormatiewe omgaan met Afrikanerskap. Die liedjies projekteer beide die
historiese “dokumentering” én die toekomsprojeksie van Afrikaner-identiteit op ’n
veel meer vloeibare, minder ideologies eensydige wyse. Tekenend hiervan spreek
“Die Mystic Boer” daarvan dat Afrikaners vandag betrokke is by verskillende
verskuiwende prosesse van identiteitsvorming, soos byvoorbeeld “Afrikaanswees”,
“Suid-Afrikaans-wees”,
“Afrikaan-wees”
en
“wêreldburger-wees”.
Terselfdertyd voldoen die liedjies aan die Afrikaner se soeke na ’n eie roemryke
verlede, wat as vertrekpunt dien op grond waarvan nuwe identiteitskonstruksies
en ’n nuwe rigting vir die toekoms gevorm kan word. Die swaarkry van die
verlede en lyding van die hede word wel erken, maar terselfdertyd word ook ’n
besef van skuld nie genegeer nie. Die “true teachings” van die ou Afrikanerleiers
is nou egter nie meer genoeg nie; die “slagoffer” moet opstaan met die visie gerig
op “vars hoop op geluk en wysheid en vreugde en vure vol verskeidenheid. En lig
[...] En visioene. Van nuwe dinge” (Swart 1996, "Die Mystic Boer").
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Eindnotas
1

Sien onder meer Grobbelaar 1998; Van Niekerk 2000; Vestergaard 2001; Botha
2001; Steyn 2001; Muller 2001; Marlin-Curiel 2001; Korf en Malan 2002; Steyn
2004; Viljoen 2005; Engelbrecht 2007; White, 2007.

2

Hierdie tipe “herinterpretasie” van die verlede as “lens” vir die hede kan
histories herlei word na die denke van Gadamer (1976) en sy bekende begrip van
die Wirkungsgeschichte (“effektiewe geskiedenis”) – ’n begrip wat oorspronklik sy
wortels het by Wilhelm Dilthey. Let daarop dat Gadamer in hierdie opsig ’n
konsep van “verstaan” ontwikkel waarby die interpreteerder se huidige deelname
aan die geskiedenis sentraal staan. Binne hierdie gesigspunt is “verstaan” nie
“rekonstruksie” nie, maar eerder “mediëring”.
3

“De la Rey” is geskryf deur Sean Else, Johan Vorster en Bok van Blerk.

4

Johann Visagie, skriftelike kommunikasie, 4 September 2008.

5

Bok van Blerk se album De la Rey het vyf keer goue status verkry (Scheepers
2007:9).
6

Michael Wines, “Song awakens injured pride of Afrikaners”, New York Times, 27
Februarie 2007.

7

Vergelyk die 13 000 mense wat by sy konsert in Oudtshoorn (KKNK) 2007
opgedaag het, teenoor slegs 3 000 by sy konsert in 2008 op Oudtshoorn KKNK
(sien Brümmer 2008:22–3).

8

Sien Morkel 2006:6; Retief 2007:5; Boesak 2007; Bezuidenhout 2007.

9

Opmerklik is blanke Afrikaners nie die enigste minderheidsgroep wat
gefrustreerd is met resente verwikkelinge in die land nie; ’n duidelike voorbeeld is
die onlangse xenofobiese aanvalle. Kadalie (2007) wys ook op die sogenaamde
“Movement Against Discrimination of African Minorities” (MADAM) wat ontstaan
het op die Kaapse Vlakte om die marginalisering van bruin mense deur swart
Afrikane in die Wes-Kaap teen te werk deur onder meer op die geskiedenis van
bruin mense in dié gebied te fokus.

10

Die hipernorm (Visagie 1994 en 1996) is ’n teoretiese konstruk waarmee
dominasieverhoudinge binne ’n ideologie-kritiese diskoersanalise blootgelê kan
word, en waardeur ideologiese verwrongenheid na die oppervlak gebring word. In
terme van botsende ideologiese “verbintenisse” sou ’n dergelike analise dien tot
’n spekulatiewe begronding van welke tekstuele parameter (lirieke of musiek, in
hierdie geval) “die waarheid praat” of, in Visagie se terme, betekenis domineer
(vgl. Viljoen 2005:78–9).
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11

Sien Viljoen (2004) vir ’n toepassing van Visagie se teorie waar beide musikale
tekste en teoretiese modelle onder bespreking gebring word.

12

Karbusicky se werk is in Duits en Tsjeggies gepubliseer. In hierdie artikel word
daar gesteun op die Engelse vertaling van sy model soos aangebied in Lüdemann
(2003).

13

In Karbusicky (1975) se werk word die term ideologie duidelik nie in die
negatiewe sin van die woord (soos by Visagie) gebruik nie.
14

Ten einde die eeue oue begronding van sy dramaturgie duidelik te maak, wys
Karbusicky hoe die Tien Gebooie en die Onse Vader, (1975:370–73), asook
liedere vanuit die vroeë Renaissance-himnologie en Lutherse gesange, binne sy
vier bedrywe inpas (Karbusicky 1975:378–9).

15

Volgens C.G. Jung se teorie van die onderbewuste (sien Swan 2008) is ’n
argetipe (“fundamentele beeld”) essensieel ’n mitologiese figuur wat herhaaldelik
deur die loop van die geskiedenis gebruik word. Argetipes is ook beelde, helde en
storiepatrone wat varieer van skrywer tot skrywer. In onder andere Northrop Frye
se teorie van literatuur word dit gesien as die magtigste elemente om
verbeeldingryke werke mee te konstrueer (soos gebruik in Lüdemann 2003:16;
vgl. Byron 2003).
16

Vanuit ’n ideologie-kritiese standpunt moet hier op gelet word dat soortgelyke
verwysings na “almal” strategies misbruik kan word om na ’n “deel” van ’n
gemeenskap te verwys as die “geheel” – ’n misbruik wat figureer binne
ideologiese diskoerse soos dié van die Neo-Afrikaner Protesbeweging (sien die
latere bespreking).

17

Sprekend hiervan is die reaksie van gehore by die aanhoor van die liedjie
wanneer hulle met een hand op die bors en trane in hulle oë staan en luister en
saamsing (McDowall 2007).

18

Vergelyk Wines 2007; Booyens 2007; De Almeida 2007; Fitzpatrick 2007a en
2007b; Kombuis 2006; Retief 2007; Ritchie 2007; Williamson 2007.

19

Van der Westhuizen (2007:290) merk op dat dit sulke uitlatings is waarop
nasionalisme gekonstrueer word.

20

Kyk byvoorbeeld wat Adriaan Botha, ’n 14-jarige seun van Gauteng, te sê het:
“Ek is ’n Afrikaner en trots op my erfenis en my helde. Ek is niemand se slaansak
nie – ek sê my sê en doen my ding. Almal het die reg om met respek behandel te
word – ek is nie ’n tweedehandse burger nie” (soos in Liebenberg 2007:18–9).

21

Die joernalis Max du Preez (2007:16) vra egter: “struggle teen wat?
Spookpyne? […] As die laaste helde wat stamgebonde Afrikaners sonder skaamte
kan vereer al amper 100 jaar lank dood is, sê dit nie vir hulle iets oor so ’n
kastige struggle nie?”
22

Sien die persverklaring “Bok van Blerk’s supposed Afrikaans ‘struggle song’,
and its coded message to fermenting revolutionary sentiments”, uitgereik deur
die Departement van Kuns en Kultuur (2007).
23

Hier kom die troop van die wit redder as ideologiese konstruk duidelik ter
sprake.
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24

In plaas daarvan om die situasie effektief te hanteer is die oorwegende reaksie
van die regering om die situasie te ontken en die blaam te plaas op “wit
perspektiewe”. Sien Robinson en Brümmer 2006a en 2006b; Geldenhuys 2006;
Qwelane 2007.

25

Sien in Bylae tot die Burger, 24 Februarie, 2007, “’n Ope brief aan Koos
Kombuis”.

26

Sien duidelik die gebruik van oorlogsretoriek.

27

Vgl. Steyn (2006:8) wat skryf dat die regering homself en sy “voorgeslag
demoniseer”; Potgieter 2005; Greyling 2007:16; Senekal soos aangehaal in
Fitzpatrick 2007a, asook Jordaan (2006:3) wat oortuig is dat daar tans in SuidAfrika ’n ontmitologisering van die Afrikaner-geskiedenis plaasvind.
28

Vgl. Steyn (2004:160) wat vind dat Afrikaners ’n vrees het dat die volkseie,
soos die taal, Christendom, Afrikaner-geskiedenis, ens. sal verdwyn of uitgewis
sal word.
29

Vgl. bv. die voorbeelde wat Wolf (2007) aanhaal, soos die terugvoer op die
redakteur van Sunday Times se rubriek, onder andere: “Deon Rood delves deeper
into the debate”; “John King writes about apartheid, Afrikaners and Koos de la
Rey”; “Grant Turnbull identifies with the ‘siege mentality’”.
30

Volgens Steyn (2004:156–7) laat hierdie strategie die slagoffer toe om ’n
onskuldige stand in te neem, die blaam te verskuif en skuld te negeer. Lyne van
aanspreeklikheid word ook verdof en die rol van slagoffer regverdig gevoelens
van verontwaardiging en selfbejammering, en laat ook toe dat gewelddadige
impulse op die viktimiseerders geprojekteer word. Steyn (2004:157) beskryf
hierdie stand as beide ’n refleksie van, en ’n regverdiging vir, ’n militaristiese
houding.
31

Soortgelyk wys Steyn (2004:150) daarop dat beide die voorstelling en
konstruksies wat identiteit gevorm het, asook die grense van die aanvaarbare,
sodanig verskuif het dat nuwe horisonne vir die sosiale verbeelding gevorm moet
word (Steyn 2004:150; Steyn 2001). Hierdie proses gaan volgens haar nie net
gepaard met die verval van die ou waardes van identifisering nie, maar ook met
’n diep skeiding met Afrikaner-“realiteite”, met name die geloof in patriargale
religieuse grondbeginsels (Steyn 2004:150).

32

Let daarop dat die idee van “tuishoort” ook posturale diepte besit, naamlik die
postuur van “niewerk” of “tuis wees”.
33

Die gebruik van nostalgie in Afrikaanse populêre musiek het onlangs baie
populêr geword, veral onder die jonger geslag musikante; sien byvoorbeeld die
verskeie verwerkings van FAK-liedjies by kunstenaars soos Pieter Smith, Theuns
Jordaan en Steve Hofmeyr. Dit word bevestig deur resente opnames deur
Volksblad (27 Augustus 2001:12) wat toon dat baie Afrikaners nie weerstand bied
teen verandering nie, maar nietemin terugverlang na die “goeie ou dae”.
34

“Afrikaners is plesierig” (1979:334, volkswysie verwerk deur Pierre Malan,
geskryf deur A.D.E. Gutsche); “Ek soek na my Dina” (1979:223, volkswysie
verwerk deur G.G. Cillié. Woorde is tradisioneel en C.J. Langenhoven).
35

Let weer op die posturale konnotasie.

36

Erkenning aan anonieme keurders vir hulle waardevolle opmerkings.
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37

Die video is gedurende 2007 aangewys as die beste video op die Afrikaanse
musiekkanaal MK 89 op DStv (Van Bart 2007:11).

38

Malan (1961:46–7) verduidelik dat D.F. Malan se Suid-Afrikaanse “nasie” wit
was, en dus moes ras-“suiwerheid” ten alle koste beskerm word. Vir hierdie doel
het die Afrikaner-nasionaliste die prototipe van die volksmoeder geskep. Van der
Westhuizen (2007:55) skryf dat hierdie prototipe van die “ideale” Afrikanervrou
pligsgetrou, Christelik, hardwerkend, selfopofferend en onderdanig was, terwyl sy
haar eie seksualiteit opgepas het om die “volk” wit te hou.

39

Vgl. Malan 2006:16; Fitzpatrick 2007b:13.

40

Grundlingh (1999:22 – 4) wys daarop dat die Anglo-Boereoorlog telkemale
gedurende die Afrikaner se geskiedenis as ’n ideologiese diskoers gebruik is, soos
byvoorbeeld gedurende die 1930’s en 1940’s toe dit deur die Nasionaliste gebruik
is om mag te bekom. Die oorlog is gebruik om tipiese Afrikanerkaraktereienskappe te belig, soos die moed en deursettingsvermoë van die
Bittereinders. Dit is ook deurtrek met sterk religieuse elemente, en die oorlog is
gesien as deel van die Afrikaner se “heilige geskiedenis”. Met die val van
apartheid is omstandighede weer eens met die oorlog vergelyk.

41

’n Konserwatiewe variasie van Calvinistiese geloof, en ’n vermitologiseerde
geskiedenis het die Afrikaners laat glo hulle is “God se verkose mense”. Dit het
byvoorbeeld Die Groot Trek verander in ’n ekwivalent van die Bybelse eksodus uit
Egipte na die “Beloofde Land” en was een van die hoofonderdele van Afrikanerideologie (Van der Westhuizen 2007:12).

42

Vgl. bv. die herhalende patroon in “De la Rey”, waar die onregte wat die Boere
gely, het elke keer eers beskryf word, en dan opgevolg word deur die trotse
“Afrikaner”-reaksie.
43

Hierdie is ‘n nuwe konsep soos geformuleer deur Johann Visagie (2007), en
hoewel daar tot op datum nog slegs in private of ope gesprekke na die idee
verwys is, is dit binne die konteks van hierdie artikel ‘n belangrike begrip.

44

Erkenning aan Martin Rossouw vir die ruim sitering van sy ongepubliseerde
werk oor NAP.

45

Martin Rossouw (mondelinge kommunikasie, 29 Augustus 2008) wys daarop
dat NAP nie ’n homogene fenomeen is nie; vgl. bv. die reeds gesiteerde werk van
Steyn (2001) waarin sy vyf verskillende narratiewe identifiseer van hoe wittes
hulle identiteit in ’n veranderende Suid-Afrika vorm. Hierdie narratiewe kan een
vrugbare manier wees om verskeie paradigmas waarbinne NAP gemanifesteer
word, te beskryf.

46

Christi van der Westhuizen (2007:290) merk op dat Rapport, die grootste
Afrikaanse koerant in die land, ’n mondstuk is vir die Afrikaner se ontevredenheid
oor wat hulle sien as uitsluiting en diskriminasie en bevorder sodoende ’n
ideologiese konstruksie van Afrikaner-slagofferskap.
47

Martin Rossouw, mondelinge kommunikasie, 29 Augustus 2008.

48

Weer eens moet daar beklemtoon word dat “protes” op sigself nie outomaties
gesien kan word as ideologies nie, maar ideologies word wanneer dit ander
morele norme ondermyn.
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49

Let daarop dat Visagie (1996) se idee van ’n hipernorm slegs een van die
teoretiese middele is vanuit sy breër kritiese model, genaamd die Ideologiese
Topografie van Moderniteit (ITM).
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Is die onderwysstelsels van die wêreld
gerat vir die eise van die een-entwintigste eeu?
Charl Wolhuter en Hennie Steyn
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)T

Abstract
Are the education systems of the world geared for the imperatives of the
twenty-first century?
The objective of this research is to determine the extent to which the education
systems of the world are geared to negotiate the exigencies of the early twentyfirst century, and which adjustments are needed. A conjecture of probable
societal trends which will manifest themselves worldwide during the early twentyfirst century is presented. That is followed by a survey of education systems in
ten selected countries worldwide: Mexico, the United States of America, England,
Croatia, Iran, Algeria, Namibia, Lesotho, Malaysia and China. In conclusion these
systems are evaluated against the imperatives of the twenty-first century. The
biggest common denominator amongst all the problems in education systems’
coming to terms with these imperatives is that of inadequate research.

Opsomming
Is die onderwysstelsels van die wêreld gerat vir die eise van die een-entwintigste eeu?
Die doel van dié artikel is om te bepaal in watter mate die onderwysstelsels van
die wêreld in staat is om suksesvol te antwoord op die eise van die een-entwintigste eeu en watter verstellings nodig is. ’n Konjektuur van waarskynlike
samelewingstendense wat hulle wêreldwyd gedurende die vroeë een-entwintigste eeu sal manifesteer, word aangebied. Dit word gevolg deur ’n oorsig
van onderwysstelsels in tien geselekteerde lande wêreldwyd: Mexiko, Verenigde
State van Amerika, Engeland, Kroasië, Iran, Algerië, Namibië, Lesotho, Maleisië
en China. Ten slotte word die stelsels geëvalueer teen die eise van die een-entwintigste eeu. Die grootste gemene deler tussen al die probleme met die
beantwoording van die uitdagings wat die een-en-twintigste eeu aan
onderwysstelsels stel, is dié van onvoldoende navorsing.
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1. Probleemstelling
Die bekende skrywer en futuroloog H.G. Wells het alreeds in die vorige eeu
geskryf dat die geskiedenis van die mensdom toenemend ’n wedloop tussen
onderwys en katastrofe word (Wells 1972:10). Onderwys word voorgehou as
panasee vir alle samelewingsprobleme, soos blyk uit die volgende stelling van
Brezinka: “Wanneer iemand vrede wil bevorder eis hy ‘Onderwys vir Vrede’, die
persoon wat die getal padongelukke wil verminder eis ‘Verkeersonderwys’ ..."
(soos aangehaal deur Engelbrecht en Nieuwenhuis 1988:163). Inderdaad het die
samelewing onderwys geselekteer as voertuig waarmee die nuwe toekoms
tegemoet gegaan moet word (Van der Stoep 1986). Groot bedrae word in die
onderwys bestee. Sedert die jare sestig van die vorige eeu is onderwys in die reël
die grootste enkele item op die openbare begrotings van veral die ontwikkelende
lande. Aan die ander kant is die uitdagings wat die mensdom in die gesig staar,
enorm. Rees (2005) noem in sy 2005-presidentsrede aan die Royal Society dat
die mensdom ’n gelyke (50-50) kans het om as spesie die een-en-twintigste eeu
te oorleef. Dan is dit sekerlik geregverdig om te vra in watter mate die
onderwysstelsels van die wêreld gerat is vir die eise van die een-en-twintigste
eeu, en watter verstellings nodig is.

2. Navorsingsmetodologie
Vervolgens word ’n konjektuur van waarskynlike samelewingstendense wat hulle
wêreldwyd gedurende die vroeë een-en-twintigste eeu sal manifesteer,
aangebied. Dié konjektuur is gebou op 'n literatuurstudie van bronne oor dié
onderwerp. Dit word gevolg deur ’n oorsig van tien geselekteerde
onderwysstelsels wêreldwyd. Die tien is geselekteer ten einde verteenwoordigend
te wees van sowel die ontwikkelde-ontwikkelende-lande-kontinuum, as die
verskillende wêreldbeskouingsblokke (Noord-Amerikaans, Wes-Europees, OosEuropees, Islam-Midde-Oosters, Verre-Oosters, dié van Sub-Sahara-Afrika, en
Latyns-Amerikaans) soos geïdentifiseer deur Huntington (1993) (vgl. Tabel 1).
Die tien stelsels is naamlik dié van Mexiko, die Verenigde State van Amerika,
Engeland, Kroasië, Iran, Algerië, Namibië, Lesotho, Maleisië en China. In die
laaste gedeelte word die onderwysstelsels dan geëvalueer teen die eise van die
een-en-twintigste eeu. Aangesien die tien stelsels as eksemplare van
wêreldbeskawingsblokke aangelê word, word ook telkens in die bespreking van
die tien stelsels verwys na sowel gemeenskaplike kenmerke tussen die
geselekteerde stelsel en ander lande binne die betrokke beskawingsblok, as
verskille tussen die gekose onderwysstelsel en ander onderwysstelsels binne ’n
beskawingsblok. Ten slotte word die tien onderwysstelsels geëvalueer teen die
eise van die een-en-twintigste eeu.
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Tabel 1. Ligging van eksemplariese lande op ontwikkelingskontinuum en
binne wêreldbeskawingsblokke.

3. Waarskynlike samelewingstendense van die vroeë een-entwintigste eeu
3.1 Teoretiese raamwerk
Dié studie gaan uit van die tese van Kennedy (1993) dat die twee fundamentele
kragte wat die een-en-twintigste eeu se samelewing gaan vorm, demografie en
tegnologie is. Wat eersgenoemde betref, is ’n bevolkingsontploffing tans besig om
hom
te
voltrek.
Die
bevolkingsontploffing
het
implikasies
vir
die
ouderdomspiramide, en lei tweedens tot ’n enorme verstedeliking in die
ontwikkelende lande. Besondere fasette van die tegnologiese revolusie is die
kommunikasie- en inligtingsrevolusie, landbou-ontwikkeling en transformasie,
biotegnologie en die robotrevolusie. Saam lei die bevolkingsgroei en die
tegnologiese revolusie tot toenemende bevolkingsmobiliteit en tot ’n ekologiese
krisis. Op sosio-ekonomiese gebied lei die demografiese dinamiek en tegnologiese
revolusie tot die opkoms van multikulturalisme en die bemagtiging van
minderheidsgroepe, ekonomiese liberalisme en privatisering, en ekonomiese
internasionalisme. Polities ondergrawe die inligtings- en kommunikasierevolusie
die eens magtige nasiestaat, en die magsvakuum verskuif die lokus van mag in
twee teenoorgestelde rigtings: opwaarts in die rigting van supranasionale
groeperinge en globalisering; en afwaarts in die rigting van desentralisasie,
lokalisasie en uiteindelik individualisme.
Wat die rol van onderwys betref, word uitgegaan van die teorieë van
modernisering en van menslike kapitaal, soos hulle in die jare sestig van die
vorige eeu geformuleer is (vgl. Sobel 1982), naamlik dat onderwys ’n
onvervangbaar belangrike rol het om die bevolking toe te rus vir die toekoms.
Terselfdertyd word Stromquist (2005) gelyk gegee dat geen onderwys almal vir al
die eise van die toekoms voorberei nie (’n voortsetting van geërfde onderwys wat
deur die imperatiewe van ’n ander era gevorm is, deug dus nie noodwendig meer
vandag nie), maar dat dit ’n deurdagte onderwysstelsel moet wees, ingegee deur
grondige navorsing oor waarskynlike toekomstendense, onderwys, en die
uitkomstes en samelewingsverheffende potensiaal van onderwys. Een van die
belangrikste lesse van die wêreldwye onderwysuitbreidingsprogram wat na die
Tweede Wêreldoorlog geloods is, is dat 'n eenvoudige najaag van
inskrywingsgetalle en -ratio's, 'n reglynige uitbreiding van geërfde, historiesoorgelewerde onderwysstelsels (byvoorbeeld die blote vergroting van die ou
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koloniale onderwysstelsel in onlangs onafhanklike lande, eerder as die
ontwikkeling van ’n eie stelsel vir hulle eie situasie), nie optimaal aan die eise van
die samelewing voldoen nie (Coombs 1985:6).
3.2 Demografiese tendense
3.2.1 Bevolkingsontploffing
Die aarde staar ’n bevolkingsontploffing in die gesig. Die planetêre bevolking –
tans 6,7 miljard (United Nations Populations Fund 2008:90) – was elke jaar met
80 miljoen aan. Dit beteken die bevolking neem elke dag toe met sowat 200 000,
of elke sekonde met 1. Die grootste gedeelte van die bevolkingsgroei vind in die
ontwikkelende lande plaas. Waar die gemiddelde jaarlikse bevolkingsaanwas 0,3
persent per jaar in die ontwikkelde lande beloop, beloop dit 1,4 persent per jaar
in die ontwikkelende lande. Die wêreld se aggregaat-bevolkingsaanwas van 1,2
persent per jaar versluier groot streeksverskille, wat wissel van Europa se nulgroeikoers (0,0 persent per jaar) tot Afrika se snelle groeikoers van 2,3 persent
per jaar.
3.2.2 Veranderende ouderdomspiramide
Aan die einde van die twintigste eeu was die gemiddelde ouderdom van die
bevolkings van die verskillende wêrelddele soos volg: Europa 37,1 jaar, NoordAmerika 23,9 jaar en Afrika 18,3 jaar. Namate die bevolkings van alle lande deur
die demografiese oorgang beweeg, sal die gemiddelde ouderdom oral styg. Die
geraamde gemiddelde ouderdom van die wêreldbevolking van 2050 is 40 jaar.
Die ontwikkelende lande se grootste groei sal in die volwasse segment (15–65
jaar) van die bevolking wees, terwyl dié van die ontwikkelde lande in die 65-plusjaar-ouderdomsgroep sal wees.
3.2.3 Derde Wêreld-verstedeliking
In 2007 was die helfte van die wêreld se bevolking in stede woonagtig (in 1978
was die syfer nog 37 persent). Vir die eerste keer in die geskiedenis van die
mensdom woon die meerderheid van die bevolking nou in stede. Die
geprojekteerde groei van die wêreld se stedelike bevolking tussen 2000 en 2030
is 1,8 persent per jaar, anderhalf keer so hoog as die wêreldbevolking se
aggregaatgroeikoers. In die ontwikkelende wêreld migreer mense in groot getalle
na stede. Een gevolg is die groei van informele stedelike woonbuurtes, waar
mense onder haglike omstandighede woon. Sodanige nedersettings huisves meer
as ’n derde van die bevolking van Derde Wêreld-stede.
3.2.4 Toenemende bevolkingsmobiliteit
Daar is tans 175 miljoen internasionale migrante – een uit elke 35 persone –
teenoor 79 miljoen in 1960. ’n Sterk vektor hierbinne is die stroom (wettige én
onwettige) migrante van arm ontwikkelende lande, na welvarende ontwikkelde
lande. ’n Kleiner-skaal-weergawe hiervan is die migrasie vanaf minder
welvarende ontwikkelende lande na meer welvarende ontwikkelende lande, soos
vanaf die Sub-Sahara-Afrikalande na Suid-Afrika. ’n Voortspruitende probleem is
dié van “breinkwyn” – ontwikkelende lande verloor hulle besgekwalifiseerde
mense weens emigrasie. Nog ’n gevolg is die toenemende kulturele diversiteit in
veral die ontwikkelde lande.
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4. Geografiese tendense – die ekologiese krisis
Die bevolkingsontploffing en toenemende industriële aktiwiteite lei tot al groter
hoeveelhede afvalprodukte. Die 400 miljoen motors op aarde stel jaarliks 550
miljoen ton koolsuurgas vry. Saam met die koolsuurgasvrystelling van nywerhede
lei dit tot aardverwarming, met potensieel gevaarlike gevolge (vgl. Kennedy
1993:105–9).
Naas lugbesoedeling staar baie lande nog ook die ernstige besoedeling van
waterbronne in die gesig, terwyl die oseane ook al meer besoedel raak.
Massiewe ontbossing vind tans plaas, veral in die tropiese woude van Afrika,
Latyns-Amerika en Afrika. Elke jaar word twee persent van alle bome op aarde
uitgekap. Aangesien woude die aarde se natuurlike suurstoffabrieke is,
gronderosie voorkom, en die grootste persentasie van die aarde se biodiversiteit
bevat, moet die voortgesette ontbossing van die trope dringend beëindig word.
Oorbeweiding en die onoordeelkundige verwydering van die deklaag van
natuurlike plantegroei vind veral in die Derde Wêreld-lande plaas. Planetêre
grondverlies, meer as nuwe grondvorming, beloop na raming 24 tot 26 miljard
ton per jaar.
Raminge van die getal spesies wat elke jaar uitgewis word (die ontbossing in die
trope is die grootste oorsaak hiervan) wissel van 17 000 tot 100 000 (Leakey en
Lewin 1996:236). (Raminge van die totale getal biologiese spesies op die aarde
wissel van 10 miljoen tot 100 miljoen, volgens Leakey en Lewin 1996:123.) Die
verlies van biodiversiteit op aarde het potensieel ernstige gevolge vir die
mensdom (vgl. Leakey en Lewin 1996; Ehrlich en Ehrlich 1990:25–8, 37).
Vir die voortgesette bestaan van die mensdom, sal die vermyding van ’n
ekologiese ramp noodwendig een van die hoof uitdagings van die een-entwintigste eeu word.

5. Wetenskap en tegnologie
5.1 Wetenskap en tegnologiese vooruitgang
Die uitdyende grense van die wetenskap en die eksponensiële toename in
tegnologiese innovasies sal ’n betekenisvolle invloed op die toekoms hê, as die
twintigste eeu se ondervinding as basis van ’n voorspelling gebruik kan word.
Besondere betekenisvolle gebiede van wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang
is:
5.1.1 Landbou-ontwikkeling en transformasie
Elke jaar word meer mense tot die wêreldbevolking gevoeg, terwyl landbougrond
minder raak as gevolg van uitputting, erosie, versouting, en om plek te maak vir
paaie en geboue. Dit maak die verhoging van landbouproduktiwiteit op die
oorblywende landbougrond gebiedend noodsaaklik.
5.1.2 Biotegnologie
Die term biotegnologie verwys na die tegniek om lewende organismes of prosesse
te gebruik om produkte te vervaardig. Biotegnologie het veral ontwikkel na die
deurbraak van wetenskaplikes in die 1950's om die genetiese kode te ontsyfer.
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Biotegnologie
bied
hoop
vir
verhoogde
energiebronne en baie ander gebruike.

voedselbronne,

alternatiewe

5.1.3 Kommunikasie-, inligting- en kennisrevolusie
Tans neem ’n kits 24-uur planetêre inligtingsnetwerk vorm aan, danksy die vrye
beskikbaarheid van die rekenaar, internet, faksmasjien en selfoon. Die huidige
voorraad kennis verdubbel elke 2,7 jaar, en die beskikbaarheid daarvan word
deur die inligting- en kommunikasierevolusie gedemokratiseer.
5.1.4 Robotrevolusie
Die robotrevolusie behels die vervanging van menslike arbeid deur
geoutomatiseerde toerusting ten einde produktiwiteit te verhoog. Die Verenigde
Nasies se 2003-Wêreldoorsig oor robotte het in daardie jaar ’n tienvoudige
toename in die getal robotte wêreldwyd net vir die driejaarperiode na 2003
voorspel (Rubens 2003:xxiii).

6. Sosio-ekonomiese tendense
6.1 Opkoms van multikulturalisme en minderheidsbelangegroepe
Die volgehoue stroom immigrante vanaf Derde Wêreld-lande na die ontwikkelde
lande, die hedendaagse nastreef van menseregte, en die erosie van die mag van
gesentraliseerde nasiestate (hier onder bespreek) dra alles by tot die vervanging
van die langbestaande idee van die hutspot- (“melting pot”-) beleid – die afdwing
van een gesentraliseerde, amptelik-gesanksioneerde kultuur deur die staat, en
die onderdrukking van die kulture van minderheidsgroepe, omdat die kulture
geag is ’n bedreiging te wees vir die nasionale eenheid en die integriteit en
soewereiniteit van die staat – deur multikulturalisme: die verlening van positiewe
erkenning aan kulturele diversiteit. Dieselfde geld vir minderheidsbelangegroepe
(byvoorbeeld vroueregtegroepe, ekobewustheidsgroepe, en ander enkelsaakgroepe).
6.2 Die sosiale revolusie
Die oorheersing van die primêre sosiale groepering in die samelewing – die gesin
– is besig om af te neem, wat sowel rolle as leefstylwyse betref. Ekonomies is die
gesin byvoorbeeld lank nie meer ’n ekonomiese-produksie-eenheid nie, en selfs
as verbruikerseenheid is dit besig om te verbrokkel. Die kerngesin (man, vrou en
twee kinders) – ten minste in die Westerse lande tot nie lank gelede nie die norm
– het maar een van ’n verskeidenheid leefstylopsies geraak, waarvan byvoorbeeld
enkelouergesinne of kohabitasie net twee is.
Die sekondêre groepering (werkplek) se belangrikheid as sosiale groepering sal
noodwendig ook afneem, met die afname in die aantal mense wat ’n “werk vir ’n
leeftyd” het, die toename in kontrakwerk, die robotrevolusie en die opkoms van
die informele ekonomiese sektor en selfindiensneming wat al meer die norm raak.
Tersiêre sosiale groeperings (dit is funksionele belangegroepe), aan die ander
kant, is besig om in belangrikheid toe te neem as gevolg van die tendense van
die bemagtiging van belangegroepe en die kommunikasie- en inligtingsrevolusies.
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6.3 Ekonomiese internasionalisme
Die wêreldekonomie raak al meer geïntegreerd, onder die invloed van die
kommunikasierevolusie, die taan van die nasiestaat en die rol van die Wêreldbank
en die Internasionale Monetêre Fonds. Multinasionale maatskappye raak al meer
prominent, en ’n enorme internasionale elektroniese finansiële mark, wat 24 uur
per dag opereer, ontwikkel.
6.4 Ekonomiese liberalisering en privatisering
Die onvolhoubaarheid en gevolglike inploffing van die welsynstaat, eers in NoordAmerika en Wes-Europa in die jare tagtig van die vorige eeu, toe gevolg deur die
Oosblok en Derde Wêreld ’n dekade later, het markkragte die vrye hand gegee,
nieteenstaande waarskynlike maatreëls in die nabye toekoms om die oordade
daarvan aan bande te lê en om die vrye mark onder die gesag van 'n stel etiese
riglyne te stel.
6.5 Hoë werkloosheidsvlakke
Een gevolg van bovermelde ekonomiese tendense is die voorkoms van hoë
werkloosheidsvlakke. Na raming was 850 miljoen mense, of 30 persent van die
wêreldarbeidsmag
in
1999
reeds
werkloos
of
onderindiensgeneem
(“underemployed”) (Fourie 1999:360).
6.6 Armoede in die Derde Wêreld
Die bevolkingsontploffing, die afname in werksgeleenthede, die afskaling van
staatsdienste en -welsyn, en die omgewingsdegradasie werk armoede in veral die
Derde Wêreld-lande in die hand wat ten spyte van ’n afname oor tyd, steeds
omvangryk is. In 1990 en 2002 het onderskeidelik 1,208 miljard (27,9 persent
van die wêreldbevolking) en 1,015 miljard (19,4 persent van die wêreldbevolking)
onder VSA$1 per dag geleef (Wêreldbank 2008:73).
6.7 Selfindiensneming en die opkoms van die informele ekonomiese
sektor
Die mening word soms uitgespreek dat die mees belowende weg uit die armoede
en werkloosheidsprobleme in die Derde Wêreld self-indiensneming en die
informele ekonomie is. In die meeste stede van die ontwikkelende lande is 3070% van arbeiders in die informele ekonomiese sektor (Todaro 2006:328).

7. Politieke tendense
7.1 Die einde van die eens almagtige nasiestaat
Die hier bo bespreekte inligtings- en kommunikasierevolusies, die globalisering
van die ekonomie, en die afskaal van die staat se aktiwiteite uit ekonomiese
noodsaak, dra alles by tot die erosie van die mag van die staat. Die lokus van
politieke mag verskuif vanaf die nasiestaat in twee teenoorgestelde rigtings:
7.1.1 Supranasionalisme en internasionalisme
Aan die een kant raak supranasionale politieke en ekonomiese groeperings
(waarvan die Europese Unie die mees markante voorbeeld is) en internasionale
organisasies (bv. GATT, GATS, Verenigde Nasies) meer magtig.
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7.1.2 Desentralisasie en lokalisasie
Die inligtings- en kommunikasierevolusies, asook die verswakking van die greep
van die nasiestaat op die burgerlike samelewing, skep aan die ander kant vir
intranasionale (streeks- en plaaslike) groeperinge en minderhede geleenthede tot
selfbevestiging.
7.2 Individualisering
Kliënt-gespesifiseerde vervaardiging, individuele toegang tot inligting, en die
afbraak van staatsbeheer is alles bevorderlik vir individualisering (verrysing van
die belangrikheid van die individu).
7.3 Demokratisering
Die bemagtiging van die individu, die verlies van beheer deur die staat, en die
huidige golf van ekonomiese liberalisering het ook ’n proses van demokratisering
ontketen, wat tans veral in die lande van die gewese Oosblok en in die
ontwikkelende lande ’n groot verandering teweegbring.

8. Religieus-lewensbeskoulike tendense en die waardesrevolusie
Die toenemende individualisme, die opkoms van minderheidsgroepe, en die
prolifirering van die massamedia in die hedendaagse samelewing gee aanleiding
tot ’n diversiteit van waardesisteme wat die tradisionele, homogene samelewings
vervang. Dalin en Rust (1996:95) waarsku egter dat daar ’n grens bestaan, en
dat daar versoening sal moet kom, tussen die pluraliteit van waardesisteme ten
einde vreedsame naasbestaan moontlik te maak. Daar geen model tans bestaan
nie, is dit die taak van die toekoms om ’n meesterplan te ontwikkel wat
voorsiening maak vir maksimum diversiteit tussen die uiterstes van uniformiteit
en onversoenbare diversiteit. In dié verband noem Fukuyama (1999) “sosiale
kapitaal”, wat hy definieer as “’n stel informele waardes en norme tussen lede
van ’n groep/samelewing wat samewerking tussen hulle moontlik maak”
(Fukuyama 1999:16).

9. Onderwysstelsels
9.1 Mexiko
Vir langer as ’n eeu is die grootste kontekstuele uitdaging vir
onderwysvoorsiening in Mexiko, soos in die hele Latyns-Amerika (vgl. Wolhuter
1995:26), die hantering van die bevolkingsontploffing. Die bevolking het
toegeneem vanaf 13,6 miljoen in 1910 tot 34,9 miljoen in 1960 tot 104 miljoen in
2000, en sal na verwagting toeneem tot 123,2 miljoen in 2010 (Kent et al.
2008:367). Alhoewel die groeitempo in onlangse jare afgeneem het, stu dit nog
voort teen 2,1 persent per jaar. Die Mexikaanse onderwysstelsel was geskep en
gevorm binne dié konteks, met sy hoofdinamiek die konstante uitbreiding van
onderwysgeriewe in ’n volgehoue poging om die groeiende skoolbevolking van
basiese
onderwys
te
voorsien.
Terwyl
bykans
universele
primêreskoolbywoningsvlakke bereik is, staar Mexiko nou ’n volgende reeks
onderwysuitdagings in die gesig. Ten eerste moet die geweldige streeks-,
geslags-, platteland-stedelike en etniese dispariteite in onderwysvoorsiening
uitgewis of ten minste verminder word. Volwassene-ongeletterdheid wissel
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byvoorbeeld van 2,9 persent (federale distrik) tot 23,5 persent (Chiapas-staat)
(Kent et al. 2000:267–8).
Dan moet sekondêre en tersiêre inskrywingsvlakke (netto inskrywingsvlakke tans
onderskeidelik 79 persent) (Wêreldbank 2008:8) en 17,1 persent (Kent et al.
2008:408) en bruto tersiêre inskrywingsvlak 22 persent (Wêreldbank 2006:89))
verhoog word, as een stap (maar nie die enigste nie) om die land se
onderwysstelsel – lank gebou op die filosofiese basis van nasionalisme en RoomsKatolisisme – te omvorm vir ’n nuwe tydvak van ’n totaal verskillende
ekonomiese en tegnologiese konteks. Gesofistikeerde instellings vir navorsing en
tegnologiese ontwikkeling moet byvoorbeeld geskep word. Mexiko wend maar 0,4
persent van sy Bruto Binnelandse Produk (BBP) aan vir navorsing, teenoor die
wêreldgemiddeld van 2,1 persent (Wêreldbank 2008:313–4). Die land het maar
321 navorsers per miljoen bevolking, teenoor die 1 285 per miljoen
wêreldaggregaat vir hoër-middel-inkomste-lande, waaronder Mexiko tel
(Wêreldbank 2008:313–4). Slegs 27 persent van akademici aan universiteite is
voltydse aanstellings, en slegs 19 persent van voltydse akademici aan
universiteite beskik oor ’n doktorsgraad (Galaz-Fontes et al. 2007:53, 55).
Mexiko kon dus gedeeltelik daarin slaag om die demografiese uitbreiding die hoof
te bied: terwyl die land op primêre-onderwysvlak aan die demografiese eise kon
beantwoord, het hy nog 'n lang pad om te loop op sekondêre- en veral op
tersiêre-onderwysvlak. Ook aan die eise van die tegnologiese revolusie word nog
nie op onderwysgebied voldoen nie.
9.2 Verenigde State van Amerika (VSA)
Histories het die VSA ’n uiters gedesentraliseerde onderwysstelsel. ’n Federale
(sentrale) onderwysdepartement en minister het eers gedurende die 1960's
ernstig onder bespreking begin kom, ná die skok van Spoetnik en die blamering
van die VSA se agterstand in die ruimtewedloop op onderwys (vgl. Noah
1986:153), en eers in 1980 tot stand gekom. Werklike mag van onderwysbeheer
is gesetel binne die 52 state (beleidsbepaling) en sowat 15 000 skooldistrikte
(besluitnemingsbevoegdheid binne grense van staatsbeleid) (vgl. Theron en Van
Staden 1989:414–8). ’n Indikator van die mate van desentralisasie is die
afwesigheid van openbare finale eksamens op sekondêreskoolvlak (soortgelyk
aan die Suid-Afrikaanse matriekeksamen) in die meeste state (New Yorkstaat en
Kalifornië is twee noemenswaardige uitsonderings (vgl. Eckstein en Noah 1989).
Die doelstellings van onderwys in die VSA sluit in politieke doelstellings (vorming
van lojale burgers van môre, bestendiging van die politieke stelsel en
demokratiese proses), sosiale doelstellings (uitwis van ekonomiese ongelykhede
en sosiale euwels), en ekonomiese doelstellings (ekonomiese groei en
produktiwiteit in ’n kompeterende, globaliserende wêreld) (Biraimah en Hewitt
2008:321–8).
In ooreenstemming met die egalitêre aard van die Amerikaanse samelewing is die
geskiedenis van onderwys in die VSA een van die uitbreiding van gelyke
onderwysgeleenthede na almal. Dit het gestrek vanaf die Amerikaanse Common
School, wat in 1837 in die staat Massachusetts begin is, tot die Federale
Hooggeregshof se 1954-uitspraak in dieBrown vs. Topeka-saak, wat
gesegregeerde skole onwettig verklaar het (vgl. Willie 2005). Op
hoëronderwysvlak het die Morrill-wet van 1862 grond in elke staat beskikbaar
gestel vir die oprigting van ’n universiteit. Vandag het die VSA die hoogste
hoëronderwysinskrywingsvlakke ter wêreld (vgl. Wolhuter 1997:170–77) – ’n
bruto tersiêre-inskrywingsvlak van 89 persent (Wêreldbank 2006:88). Die Britse
vergelykende opvoedkundige Edmund King skryf dat die VSA se tersiêre-
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So ’n uitbreiding sou standaarde ook mettertyd onder druk plaas. Bestor (1953)
en Lynd (1953) het al in die 1950's gewaarsku oor tanende standaarde, maar dit
was die Federale Onderwysministerie se verslag van 1983, A Nation at Risk
(United States National Commission on Excellence in Education 1983), wat die
alarms laat loei het. Die uiteindelike gevolg was die 2000-beleidsdokument No
Child Left Behind Policy. Dié beleid verteenwoordig die grootste bemoeienis met
onderwys deur die Federale regering ooit. Die beleid behels strenger monitering
van alle skole deur verpligte jaarlikse toetsing van alle leerlinge (vgl. Biraimah en
Hewitt 2008:326).
Waar die VSA dus 'n geskiedenis het van die uitbreiding van onderwys na almal,
het kwaliteit in dié proses skade gely, en dit staan nog gesien te word of die
huidige ernstige beleidmatige aandag daaraan die gewenste uitwerking gaan hê.
9.3 Engeland en Wallis
Aangesien Skotland en Noord-Ierland ten volle outonome onderwysstelsels het
(en iets soos “Britse onderwysstelsel” nie bestaan nie), is die fokus Engeland en
Wallis, soos die opskrif duidelik aandui.
In Engeland en Wallis het ’n nasionale onderwysstelsel eers op laat ’n laat
stadium ontwikkel vergeleke met die kontinentale lande. Nadat die kerk oor baie
eeue vir onderwys verantwoordelik was, het ’n stelsel van primêre en sekondêre
staatskole eers in onderskeidelik 1902 en 1944 tot stand gekom. Engeland en
Wallis het ook, soos die VSA, histories ’n gedesentraliseerde onderwysstelsel
gehad, met besluitnemingsbevoegdhede gekonsentreer in die hande van die 93
plaaslike onderwysowerhede (Local Educational Authorities, of LEAs) (vgl. Turner
2008:285).
Tradisioneel het Engeland, soos al die Wes-Europese lande, ’n drieledige
sekondêre-onderwysskolestelsel gehad. Leerders is ná ’n eksamen op elfjarige
ouderdom in een van drie tipes skole geplaas: die elite "grammar schools" (wat
leerders vir universiteitstudie voorberei het), die "secondary modern schools"
(wat leerders vir witboordjiewerk voorberei het), en die tegniese hoërskole (wat
leerders vir blouboordjiewerk voorberei het). Vir baie jare was die kritiek dat die
stelsel die sosiale-klasseverdeling in Engeland verskans. Toe die Arbeidersparty in
1964 aan bewind gekom het, het hulle minister van onderwys, Anthony
Crossland, in sy Circular 10 of 1965 plaaslike onderwysowerhede getaak om die
drie tipes skole te sluit en tot komprehensiewe skole saam te voeg, waar alle
soorte kursusse aangebied word en leerders ná hulle finale primêreskooleksamen
saam met hulle ouers deur onderwysers geadviseer word, maar self kies watter
kursus (stroom) hulle gaan volg. Soortgelyke hervormings is in die 1960's in al
die Wes-Europese lande deurgevoer (vgl. Lewin 1982), in navolging van die
hervorming in Swede gedurende die laat 1950's, wat die pas aangegee het en die
norm gestel het vir die komprehensieweskole-hervormings in Wes-Europa in die
1960's (vgl. Husén 1989).
’n Tweede grondverskuiwende onderwysbeleidsverandering het gevolg op die
verslag van die Ramptonkommissie (1981) (Great Britain 1981) van ondersoek
na die onderprestasie van leerders van Wes-Indiese oorsprong in skole in
Engeland, en die seminale verslag van die Swannkommissie (1985) van
ondersoek na leerders uit alle etniese minderheidsgroepe in skole in Engeland. In
navolging van die aanbeveling van die Swannverslag moes skole nie meer ’n
uitgediende Anglosentriese beskouing aan leerders oordra nie, maar ’n kurrikulum
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en onderrigmateriaal wat ’n multikulturele inhoud en planetêre perspektief uitdra
(Great Britain 1985:318).
Onder die invloed van die neoliberale ekonomiese omwenteling van die Thatcherjare is die 1988 Education Act deurgevoer. Die tradisionele gesag van die LEAs is
erg aangetas en die lokus van mag is in twee teenoorgestelde rigtings gestuur
(vgl. Turner 2008:269). Enersyds is die stelsel meer gesentraliseerd – vir die
eerste keer is ’n Nasionale Kurrikulum ingestel; andersyds is aan skole meer mag
oor hulle eie finansiële bestuur gegee.
Engeland en Wallis het dus hulle onderwysstelsel hervorm in antwoord op die
meer mulitkulturele samestelling van hulle bevolking. Bogenoemde 1988onderwyswet het duidelik ook aandag aan die kwessie van die versekering van
kwaliteit gegee. In die proses is die desentralisasie van onderwys – in pas met die
samelewingstendens en –eis van desentralisasie en demokratisering – egter
gekompromitteer.
Oor die instel van komprehensiewe skole in 'n poging om gelyke geleenthede te
bevorder kan baie kritiek uitgespreek word. Hierna word later teruggekeer tydens
'n samevattende evaluering van onderwysstelsels ten aansien van die eise van
die een-en-twintigste eeu.
9.4 Kroasië
Soos alle lande van Oos-Europa, gaan Kroasië tans deur die stroomversnelling om
te demokratiseer, om die ekonomie te liberaliseer, en om met die buitewêreld te
integreer – in besonder om ’n volwaardige lid van die Europese Unie te word.
Daarvoor het Kroasië, op onderwysgebied, reeds die Bologna-verklaring
onderteken (die Bologna-verklaring is ’n ooreenkoms tussen al die lidlande van
die Europese Unie om ’n uniforme hoëronderwysstelsel te skep).
Vir Kroasië om op onderwysgebied ’n volwaardige deelgenoot van die Europese
Unie te word, stel ’n enorme opgawe wat die Europese Unie hom ten doel gestel
het. Dit behels die transformasie van ’n feodale samelewing (wat Kroasië nog in
die onlangse verlede was), en ’n agrariese samelewing, waar bykans ’n kwart van
die volwasse bevolking se hoogste kwalifikasie ’n primêreskool-eindsertifikaat is
(Vicjel 2008:222), bo-oor die fases van ’n nywerheids- en dienste-ekonomie, tot
’n kennissamelewing ("knowledge society" – ’n ekonomie gebaseer op produksie
en verbruik van kennis – vgl. Wêreldbank 2002). Gevolglik stel die Witskrif vir
Onderwysbeleid van 2002 (Republiek van Kroasië 2002) dit dat onderwys
gebaseer sal wees op die internasionale verklarings oor kinderregte (wat Kroasië
almal onderteken het), asook die ekonomiese, politieke, sosiale en kulturele
transformasie wat Kroasië ondergaan om volwaardige lid van die Europese Unie
te word. In die hervorming van die onderwyskundige struktuur het Kroasië op ’n
kombinasie van die Sweedse komprehensieweskole-model (vgl. Husén 1989),
veral op primêre- en laer-sekondêreskoolvlakke, en die Duitse tweeledige model
van onderwys en opleiding (vgl. Wolhuter 2003), veral op seniorsekondêreskoolvlak) besluit. In ’n poging om kwaliteit tot Europese Unie-vlak te
verhef, is die Kroasiese Nasionale Standaard in 2003 ingestel wat ’n nasionale
openbare eksamen aan die einde van die junior-sekondêre fase insluit.
Terwyl Kroasië lofwaardige doelwitte ten opsigte van onderwys gestel het, in pas
met die eise van die byvoorbeeld regionale integrasie (Europa) en die verhoging
van die bevolking se onderwyspeil tot dié van 'n kennissamelewing, is Kroasië
nog ver van die bereiking daarvan, en staan dit nog gesien te word in watter
mate en teen watter pas dié doelwitte sal realiseer.

116
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

9.5 Iran
In die Arabiese lande is formele, nasionale onderwysstelsels ’n resente
ontwikkeling. In Oman het die openbare, nasionale onderwysstelsel byvoorbeeld
eers so laat as 1970 tot stand gekom (Al-Harthi 2008:259). In Iran is die eerste
universiteit, die Universiteit van Tehran, in 1935 geopen, en het ’n nasionale
onderwysstelsel eers na die Tweede Wêreldoorlog begin vorm aanneem (vgl.
Arani en Abbasi 2008:179). In Iran, soos in al die Arabiese state, was die mees
frappante kontekstuele krag wat die afgelope aantal dekades op die onderwys
ingewerk het, die ongebreidelde bevolkingsgroei. In een dekade – 1976 tot 1986
– het die bevolking met 50 persent toegeneem (vgl. Arani en Abbasi 2008:179).
Tans is die totale bevolking van Iran 108 miljoen.
’n Kenmerk van die onderwysstelsel is die invloed van Islam. Artikel 1 van die
Grondwet van Iran stel dit dat Iran ’n Islamitiese Republiek is, en dat alle
administratiewe, juridiese, kulturele en ander wette op Islamitiese kriteria
gebaseer moet wees (Arani en Abbasi 2008:183). Die onderwysstelsel word baie
sterk sentraal beheer (vgl. Arani en Abbasi 2008:196–200).
Staatsvoorsiene primêre en sekondêre skole is gratis. Meer as die helfte van die
sowat een miljoen universiteitstudente studeer aan privaat universiteite.
Groot uitdagings staar die onderwysstelsel in die gesig. Die histories-ontwikkelde
onderwysstelsel is gewoon nie in staat om die leerders en die land toe te rus om
hulle in die kompeterende, globaliserende een-en-twintigste eeu te handhaaf nie.
Die dringendheid van vernuwing word onderstreep deur die noodsaaklikheid van
ekonomiese diversifikasie, omdat die land se oliebronne ’n beperkte leeftyd het
en ander natuurlike hulpbronne nie bestaan nie. Daar bestaan reeds diskordansie
tussen die wêreld van die skool en dié van werk. In die onderwysstelsel word te
veel klem op memoriseerwerk gelê, en geen ruimte gebied vir die ontwikkeling en
uitleef van kreatiwiteit nie (Arani en Abbasi 2008:210). Die TIMMS-studies toon
aan dat die wiskunde- en wetenskap-tellings van leerders in die Arabiese lande
onder die internasionale norm is (Arani en Abbasi 2008:209).
Iran se onderwysstelsel is duidelik ver uit pas met die eise van die een-entwintigste eeu. Die stelsel word te sentraal beheer, en leerders word nie voorberei
op 'n ekonomie wat noodwendig sal moet diversifiseer nie. Hulle word ook nie
gelei tot die ontwikkeling van selfstandige denke en kreatiwiteit nie.
9.6 Algerië
Soos Iran en die ander Arabiese lande het Algerië ’n jong onderwysstelsel. Die
stelsel is eers ná onafhanklikheid in 1962 (toe die volwasse ongeletterdheidsyfer
byvoorbeeld 85 persent was) ontwikkel (vgl. Ghedjghoudj 2008:162). Ten tye
van ’n aggressiewe Franse koloniale beleid van assimilasie het Islam en die
Arabiese taal ’n hawe, selfs ’n cassus belli, gebied vir die elite inheemse klasse in
die aanloop tot onafhanklikheid, en daarna simbole van nasionale eenheid
geword. Na onafhanklikheid het onderwys die hoofterrein van die implementering
van die beleid van Arabifikasie geword (Ghedjghoudj 2008:169). Die Berbers, d.i.
die oorspronklike inwoners (voor die Arabiese inval in die sewende eeu), wat 25
persent van die land se bevolking vorm, se taal- en kultuurregte word in dié
proses heeltemal misken. Trouens, die Berbers vorm ’n sterk drukgroep vir die
erkenning van die Berber-taal as amptelike taal en onderrigmedium in die
onderwys. Hierdie drang na ’n kulturele en taalruimte het al op hewige agitasies
en betogings uitgeloop (vgl. Ghedghoudj 2008:163). ’n Verwante probleem is die
onderlinge teenstrydighede tussen die onderwysdoelstellings van Arabifikasie en
Islamifikasie (met hulle sterk anti-Westerse ondertone) aan die een kant, en aan
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die ander kant die doelstelling van onderwys as middel tot die ontwikkeling en
modernisering van die land.
Ander uitdagings wat die land se onderwysstelsel in die gesig staar, is:
•
•
•
•
•

Die druk van die bevolkingsontploffing – sedert onafhanklikheid het die
bevolking vervierdubbel, tot die huidige 30 miljoen inwoners.
Kwaliteit van onderwys wat ly onder die druk van kwantitatiewe
uitbreiding.
Die lae opleidingsvlak van onderwysers.
Geslags- en geografiese verskille in onderwysgeleenthede en -deelname.
Die akademies klassieke en ensiklopediese benadering tot onderwys (geërf
uit die Franse onderwysstelsel), met sy oordrewe klem op memorisering,
wat nie gepas is vir die leer van tegniese vaardighede of die behoeftes van
nasionale ontwikkeling nie.

Algerië het dus, soos Iran, nog ver om te vorder ten einde aan die eise van die
nuwe eeu te beantwoord. Tans word geen erkenning aan minderheidsgroepe
gegee nie. Die kwaliteit van onderwys is laag, en leerders word nie vir deelname
aan die ekonomie van die een-en-twintigste eeu voorberei nie.
9.7 Sub-Sahara-Afrika: Namibië en Lesotho
Sub-Sahara-Afrika was die laaste wêrelddeel waar nasionale onderwysstelsels hul
beslag gekry het – selfs nog ná die meeste Arabiese lande – eers ná
onafhanklikheidswording (c. 1960).
In die aanloop tot onafhanklikheid, in die jare net na die Tweede Wêreldoorlog –
die jare van die menslikekapitaalteorie (vgl. Sobel 1982) en die
moderniseringsteorie (vgl. Fägerlind en Saha 1984:49) – het die opkomende
swart politieke elite onderwys as die hoofinstrument tot die ekonomiese
ontwikkeling en modernisering van die nuwe lande gesien (Thompson 1981),
asook ’n instrument om nasionale eenheid te smee en om nuwe state en
regerings te legitimeer (Thompson 1981; Cowan et al. 1965). Met ’n volwassenegeletterdheidsyfer van slegs nege persent, en primêre, sekondêre en tersiêre
inskrywingsvlakke van 44 persent, vyf persent en een persent onderskeidelik in
1960 – op die vooraand van Afrika se onafhanklikheidswording – was die tyd ryp
vir ’n massiewe onderwysuitbreidingsinisiatief. Onderwys het die grootste enkele
item op onafhanklike Afrikastate se staatsbegrotings geword. In die reël lê
onderwys beslag op ’n kwart van staatsuitgawes, somtyds selfs meer –
byvoorbeeld 45,8 persent in Côte D’Ivoire se 1988-begroting. Die uitkoms was
dat die grootste onderwysuitbreiding in die geskiedenis van die mensdom hom
die afgelope halfeeu in Afrika voltrek het (Wolhuter en Nzabalirwa 2009; vgl.
Tabel 2).
Die hoofmomente van dié program was:
•
•
•

Lineêre uitbreiding van oorgeërfde koloniale onderwysstelsels is
nagestreef, of “meer van dieselfde (oorgeërfde koloniale onderwys)” is as
primêre strategie (vgl. Coombs 1985:3; Wolhuter 1993:163–73) gevolg.
Onkonvensionele wyses van onderwysvoorsiening is gebruik, soos
dubbelskofskole, of multigraadskole in die ylbevolkte Sahelstreke, of die
Undugu-onderwysprojek in Kenia vir straatkinders.
Geletterdheid van die volwasse bevolking is nagestreef. Bhola (1990)
onderskei
drie
benaderings:
kleinskaalse
geletterdheidsprojekte,
geletterdheidsprogramme wat die hele staat dek, maar wat onder
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•
•
•

•

•

•

burokratiese beheer is, en die geletterdheidsveldtogte wat hoë vlakke van
politieke massamobilisasie behels.
Ontwikkeling van afstandsonderwys, veral op hoëronderwysvlak, is as
prioriteit gestel.
Die Afrikanisering van kurrikula is as mikpunt gestel.
Eksamenhervorming is nagestreef. Die gedagte is om weg te beweeg van
die oorgeërfde koloniale model, wat gekritiseer word as sou dit toets of die
leerder geskik is vir die volgende jaarvlak eerder as of hy/sy vaardighede
verwerf het om sy/haar gemeenskap te dien. Slegs Kenia het egter tot nou
’n ooreenstemmende omvattende eksamenhervorming ingestel. Namibië
en Lesotho – soos baie gewese Britse kolonies – se leerders skryf steeds
die Cambridge Overseas Examination Board se eksamen.
Ook die wens om die tradisionele tale van Afrika tot onderrigmedia te
ontwikkel bly – met die uitsondering van Somalië – ’n onvervulde wens.
Steeds is die gebruik dat daar in Engelssprekende Afrika (soos in Lesotho
en Namibië) vanaf die vierde skooljaar van die moedertaal na Engels
oorgeslaan word, terwyl in Franssprekende en Portugeessprekende
Afrikalande onderskeidelik Frans en Portugees vanaf die eerste dag van
die eerste skooljaar as medium gebruik word.
Pogings om die wêreld van die skool in tandem te bring met dié van werk
val in vier strategieë uiteen, naamlik: (i) die instel van beroepsgerigte
vakke in die kurrikulum (bv. Zimbabwe); (ii) die instel van politegniese
onderwys (op die ou Oosblok-model, waarvolgens leerders ’n gedeelte van
die skooldag in fabrieke / op plase deurbring, bv. Mali, 1962); (iii) die
omskepping van skole in produksie-eenhede, soos die sg. Education for
Self-Reliance-beleid, 1967 in Tanzanië, of die Brigades – ’n privaat
inisiatief in Botswana; (iv) die instelling van Jeuggemeenskapsdiens, bv.
Ghana. Met die uitsondering van die Brigades in Botswana het geen van
die inisiatiewe ’n suksesrekord nie (vgl. Durt 1990:57, 168–70, 192–220).
Baie skole is deur plaaslike gemeenskappe opgerig en in stand gehou. In
die vroeë jare van onafhanklikheid was dit, soos byvoorbeeld die
Harambee-skole in Kenia, onder aansporing van sentrale regerings (vgl.
Mwira 1990). Later het hulle heeltemal op inisiatief van plaaslike
gemeenskappe tot stand gekom. In Zambië is 20,5 persent van alle
primêre skole byvoorbeeld gemeenskapskole (Muyebaa 2007:109).

Sub-Sahara-Afrika se vordering met inskrywingsvlakke sedert onafhanklikheid tot
op hede word in Tabel 2 aangedui.

Tabel 2. Sub-Sahara-Afrika: Bruto onderwysinskrywingsvlakke.
(Bronne: Wolhuter 2007a; Wolhuter en Nzabalirwa 2009)
Terwyl die vordering in Sub-Sahara-Afrika sedert onafhanklikheid fenomenaal is,
lê daar nog ’n lang pad voor – veral wat betref inskrywings op sekondêre en
tersiêre vlak. Verder het die onderwysstelsels van Sub-Sahara-Afrika ook met die
volgende probleme te kampe: lae insetkwaliteit (byvoorbeeld fisiese geriewe,
onderwyseropleiding), lae prestasievlakke van leerders, en ongelykhede ten
opsigte van geslag, stad, platteland, verskillende geografiese streke en sosioekonomiese afkoms van leerders. Verder is dit, soos byvoorbeeld blyk uit die
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praktyk om die gewese moederland se taal eksklusief te bevorder, duidelik dat
nie aan die een-en-twintigste-eeuse imperatief van die bemagtiging en
akkommodering van kulturele diversiteit gehoor gegee word nie.
9.8 Maleisië
Gedurende die negentiende eeu, toe Maleisië nog ’n Britse kolonie was, het twee
immigrante-rassegroepe
hulle
in
Maleisië
gevestig,
naamlik
die
Mandarynsprekende Chinese, wat ingevoer is om in die tinmyne te werk, en
Tamilsprekende Indiërs, wat ingevoer is om op die suikerrietplantasies te werk.
Mettertyd het die Chinese sakelui die welvarendste klas in die land geword, met
die Indiërs ’n welvarende middelklas van kleinbesigheidondernemers en
beroepslui. Die inheemse Maleiers het nie net die mins welvarende
bevolkingsgroep geword nie, maar was teen die tyd van onafhanklikheidswording
gereduseer tot ’n skrale meerderheid van die bevolking, naamlik 55 persent,
teenoor 34 persent Chinese en 10 persent Indiërs.
Na onafhanklikheidswording het die regering ’n kragtige beleid van bemagtiging
van die Maleiers gevolg, en ook ’n sterk beleid om die hegemonie van die
Maleiertaal en –kultuur op die hele land af te dwing. Artikel 152(1) van die
Maleisiese Grondwet bepaal byvoorbeeld dat Maleisies die nasionale taal is (Loo
2008:453).
Gedurende
die
koloniale
tydperk
het
Maleisiesmediumskole,
Mandarynsmediumskole en Tamilmediumskole ontwikkel, asook (in die stede)
Engelsmediumskole. Laasgenoemde was – soos in Indië – plekke waar kinders
van verskillende etniese groepe vrylik gemeng het, en dit was ook die Engelsgeskoolde elite (van al drie etniese groepe) wat geagiteer het vir, en die land
gelei het na, onafhanklikheid. Die Razak-verslag van 1956 en die Onderwyswet
van 1961, wat gebaseer was op die aanbevelings van die Razak-verslag, het die
nasionale beleid ook op onderwysgebied betrek. Vanaf 1970 is Engels as
onderrigmedium vanaf die eerste skooljaar stapsgewys uitgefaseer. Die laaste
fase was in 1985, toe Engels op universiteitsvlak heeltemal deur Maleisies
vervang is. Op dieselfde wyse is Tamil as onderrigmedium uitgefaseer. Mandaryns
is op sekondêreskoolvlak ook uitgefaseer, en daar bestaan nog net primêre skole
met Mandaryns as onderrigmedium (Loo, 2008).
Maleisië se onderwysstelsel beweeg, ten minste met sy hantering van kulturele
en linguistiese diversiteit; in die teenoorgestelde rigting as die huidige wêreldwye
samelewingstendense.
9.9 China
China is reeds (ná die VSA, Duitsland en Japan) die vierde grootste ekonomie in
die wêreld, en groei ekonomies teen ’n duiselingwekkende tempo. Die Chinese
onderwysstelsel is ook die toneel van die grootste onderwysprojek ter wêreld:
394 200 primêre skole, met 112,4 miljoen leerders en 6,17 miljoen onderwysers;
63 757 junior-sekondêre skole met 65,3 miljoen leerders en 3,5 miljoen
onderwysers; 31 407 senior-sekondêre skole met 36,5 miljoen leerders; en 2 236
hoëronderwysinrigtings met 20 miljoen studente en 1,8 miljoen personeellede,
insluitende 944 500 akademici (Yang 2008:429–30).
Sedert China homself vanaf 1978 weer begin oopstel het vir die buitewêreld, is
die volgende onderwyshervormings deurgevoer:
•

Desentralisasie: veral op preprimêre- en primêreskoolvlakke is finansiering
deur en deelname aan bestuur deur plaaslike regerings en gemeenskappe
aangemoedig.
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•
•

Onderwys is in ooreenstemming met die behoeftes van die arbeidsmark
gebring.
Daar is op die verhoging van onderwyskwaliteit gefokus (Yang 2008:431–
5).

China het die afgelope halfeeu ’n fenomenale onderwysuitbreiding volvoer – naas
dié in Sub-Sahara-Afrika, waarskynlik die tweede grootste in die
wêreldgeskiedenis: van ’n volwassene-geletterdheidsyfer van 20 persent in 1949
tot 93 persent tans, terwyl daarin geslaag is om universele primêreskoolbywoning
suksesvol in te voer.
Tog staar die Chinese onderwysstelsel twee groot uitdagings in die gesig. China
was die setel van ’n antieke, hoogs gesofistikeerde beskawing. Met die
sosiopolitieke konvulsies van die Mao-era, en ook daarna met die
moderniseringsprojek, is die bewaring en benutting van die potensieel
waardevolle korpus inheemse kennis versaak. Tweedens het die voortsnellende
onderwysuitbreiding gedurende die afgelope dekades groot dispariteite nagelaat
tussen stad en platteland, tussen verskillende geografiese streke, en tussen
verskillende sosio-ekonomiese groepe.

10. Evaluering van die onderwysstelsels in die lig van die
eise van die een-en-twintigste eeu
10.1 Demografiese eise
Die geloof in die samelewingsverheffende potensiaal van onderwys het gedurende
die 1960's (onder opvoedkundiges, beleidmakers, politici en die algemene
publiek) sy senit bereik. Daar is dan ook gedurende dié tyd onder andere hoopvol
na onderwys opgesien as oplossing vir die uitdaging van die bevolkingsontploffing
(Idenburgh 1975:82–9). ’n Groot aantal studies is in vele lande uitgevoer waarin
die korrelasies tussen vroue se onderwyspeil en hulle fertiliteit bereken is.
Coetzee (1988) vergelyk ’n groot aantal van dié studies en kom tot die
gevolgtrekking dat hulle positiewe, negatiewe, kurvilineêre, bimodale, en in
sommige gevalle geen verbande nie, gevind het; daar is dus geen uniforme,
universele verband tussen onderwyspeil en fertiliteit nie (Coetzee 1988:95) - om
van ’n universeel negatiewe korrelasie nie eers te praat nie. Namate geloof in die
samelewingsverheffende krag van onderwys sedert die 1970's begin taan het, het
die studie van die verband tussen onderwys en fertiliteit heeltemal van die
opvoedkunde-navorsingsagenda verdwyn. In elk geval het die bestaande studies
nóg die rol van kontaminerende veranderlikes en kontekstuele faktore
verdiskonteer, nóg enige verfyning van die kernveranderlikes “onderwyspeil” en
“fertiliteit” aangelê.
Ten opsigte van die toenemend mobiele bevolking moet dit gestel word dat die
nasionalisme as filosofiese bobou van onderwysstelsels (waarop hier bo in die
gevallestudies herhaaldelik gewys is), militeer teen die akkommodering van die
imperatiewe van internasionale mobiliteit. Selfs in ’n land soos Israel (waar
immigrasie steeds noodsaaklik is vir die oorlewing van die land), wys
gevallestudies dat die land se skole nie vriendelik is vir die behoeftes van
immigrante-Joodse kinders nie (vgl. Eisikovits en Beck 1980). Ook oor die
imperatief van toenemende bevolkingsmobiliteit onderstreep opvoedkundiges
dikwels die al groter wordende noodsaak van ’n wêreldwye/internasionale
kwalifikasieraamwerk, tog het nóg enige regering nóg UNESCO of die Wêreldbank
al enige werk in dié verband gedoen.
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10.2 Ekologiese krisis
Oor die ekologiese krisis en onderwys moet eerstens gemeld word dat deur die
loop van die geskiedenis – van elite-onderwys tot die instel van massa-onderwys,
tot die totstandkoming van ’n kennissamelewing – onderwys ontwikkel het tot ’n
industrie van massale omvang. Die omgewingsimpak van onderwys – van die
groot universiteitskampusse tot die druk van groot oplae boeke word nie
nagevors nie – nog minder hoe om die onderwysindustrie meer
omgewingsvriendelik te maak.
Tweedens is daar die aangeleentheid van die effek van onderwys op mense se
omgewingshoudings en -waardes. Die tydperk van die 1960's, toe daar in
onderwys ’n panasee vir die totale problematiek van die samelewing gesien is,
was voor die bewuswording van die ekologiese krisis op die voorgrond was. Teen
die
1970's
het
daar
’n
wydverspreide
siniese
twyfel
oor
die
samelewingsverheffende potensiaal van die onderwys ontstaan (vgl. Wolhuter
2007b:7–8). Gevolglik is daar, sedert die bewuswording van die ekologiese
vraagstuk sowat ’n dekade later sterk op die voorgrond getree het, nog nooit
omvattende navorsing oor die effek van onderwys op mense se
omgewingshoudings onderneem nie - nie eers van die kru soort soos om die effek
van onderwys op demografie (waarna in die vorige afdeling verwys is) te bepaal
nie. Nog minder is meer verfynde navorsing oor verskillende soorte onderwys,
verskillende omgewingshoudings, en die effek van kontaminerende veranderlikes
(soos kulturele of religieuse faktore) gedoen, ten spyte van die lofwaardige
pragtige "groen kleur" wat vakke soos biologie, geografie, kontekstuele teologie
en opvoedkunde gekry het.
10.3 Tegnologiese kennis en inligtingsrevolusie
Toe die snelle onderwysuitbreiding wêreldwyd gedurende die 1960's plaasgevind
het en daar ’n onbeperkte geloof in die potensiaal van onderwys (soos hier bo
verduidelik) was, was daar terselfdertyd ’n euforie oor die moontlikheid om
tegnologie ter ondersteuning van die onderwysvoorsieningsprojek aan te wend
(Coombs 1985:126). Volgens Leslie en Jamieson (1980:113) was baie van die
vroeë aansprake van die snelle invloed wat die elektroniese tegnologie op die
onderwys sou hê, terugskouend verkeerd. Die grootste enkele rede is sekerlik dat
tegnologie wat ongepas was vir hul konteks, in die ontwikkelende lande
geïmplementeer is (Wolhuter 1993:242–5). Met ’n dekade se proeflopie het die
ekonoom E.F. Schumacher in sy publikasie Small is Beautiful (1973) en Wilbur
Schwamm in sy publikasie Big Media, Little Media (1977) ’n saak uitgemaak vir
die aanwending van gepaste tegnologie vir die ekonomiese en maatskaplike
behoeftes van die ontwikkelende lande.
Hierdie ervaringsles word egter vandag nog op onderwysgebied geïgnoreer. Om
een voorbeeld te meld: terwyl in Afrika nog na die internet en die rekenaar
opgesien word as onderwyshulpmiddel, ten spyte van die feit dat slegs 1,8
persent van Sub-Sahara-Afrika se bevolking ’n rekenaar besit (Wêreldbank
2008:3101), word die potensiaal van die selfoon misgekyk. Terwyl selfoonbesit
en -gebruik soos ’n veldbrand deur Afrika versprei het, en Dowden (2009) ’n saak
uitmaak dat die selfoon besig is om dié kontinent uit sy ekonomiese
agtergeblewenheid op te hef en hom deel van ’n globaliserende wêreld te maak,
word die moontlikheid van dié al meer veelsydige tegnologiese hulpmiddel op
onderwysgebied heeltemal oor die hoof gesien en word daar ook nie navorsing
gedoen oor die potensiële waarde daarvan op onderwysgebied nie.
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10.4 Die uitdagings van sosio-ekonomiese tendense
In die lande van Wes-Europa en Noord-Amerika het daar in onlangse dekades ’n
beleidsverskuiwing plaasgevind, ten gunste van die akkommodering van
minderheidsgroepe. Die Swannverslag (sien 9.3 hier bo) is ’n voorbeeld daarvan.
Buite Wes-Europa en Noord-Amerika is die prentjie egter minder rooskleurig. In
die Verre-Ooste en in Latyns-Amerika word soms daarvoor voorsiening gemaak,
ofskoon nie teen die omvang van Wes-Europa nie. In Mexiko bestaan inheemse
tale as vak in die eerste grade van plattelandse primêre skole (Kent et al.
2008:375) en in China bestaan daar al moedertaalonderrig vir minderheidsgroepe
(die tale/dialekte anders as Mandaryns) tot op universiteitsvlak (Yang 2008:424).
In die lande van Oos-Europa, Sub-Sahara-Afrika en die Midde-Ooste figureer die
hegemonie van die dominante kultuur nog sterk in die onderwysstelsel.
Wêreldwyd, selfs in die lande van Wes-Europa en Noord-Amerika, beleef lede van
minderheidsgroepe skole as onvriendelik teenoor hulle kultuur (vgl. bv. Jones De
Almeida 2003; Hickling-Hudson en Ahlquist 2003; Merry 2005). In Brasilië voel
swart Brasiliane (’n substansiële minderheidsgroep – dit word nie altyd besef nie
dat ná Nigerië, Brasilië die land in die wêreld met die grootste bevolking van
Afrika-afkoms is) sodanig vervreemd van staatskole dat daar ’n sterk tendens is
van terugtrek en resegregasie in gemeenskapskole wat hulle op eie inisiatief
gestig het (vgl. Jones De Almeida 2003).
Wat betref die skakeling van die wêreld van die skool met dié van werk, staan
sake nie beter nie. In die euforie van die 1960's is geglo dat onderwysuitbreiding
werkloosheid sou uitroei en ekonomiese groei sou ontketen (Fägerlind en Saha
1984:47). Maar in stede daarvan het daar gedurende die 1970's (veral ná die
eerste oliekrisis van 1973) die ongekende verskynsel van stagflasie en geskoolde
werkloosheid kop uitgesteek (Blaug 1974). Tans bestaan daar die anomalie van
wydverspreide geskoolde werkloosheid aan die een kant en, aan die ander kant,
’n groot en skynbaar groeiende vaardigheidstekort so groot dat Dychtwald et al.
(2006) ’n saak uitmaak dat dit die definiërende kenmerk van die een-entwintigste-eeuse
samelewing
gaan
wees.
Baie
eksperimente
met
beroepsonderwys was nie juis suksesvol nie (vgl. Dostal 1989; Berkhout 1989),
en navorsing oor hoe onderwys moet wees om in pas te kom met die behoeftes
van die arbeidsmark, rafel uit tot vae stellings van “breë en basiese en
oordraagbare vaardighede” (vgl. bv. Murnane en Levy 1996; Cappelli et al.
1997). Gevolglik bly die skakeling van onderwys met die behoeftes van die
arbeidsmark ’n Gordiaanse knoop.
10.5 Die beantwoording van die eise van politieke tendense
Daar is in die gevallestudies hier bo gewys hoe, in die tydsgees van
desentralisasie van politieke besluitneming, desentralisasie van skoolbeheer ook
in groot dele van die wêreld plaasvind, byvoorbeeld die VSA, Engeland en China,
maar dat dit telkens gepaard gaan met ’n stel voorskrifte om kwaliteit of
standaarde te verseker, iets wat tot geweldige burokratiese rompslomp lei (vgl.
Turner 2008:296). 'n Voorbeeld van ’n suksesvolle desentralisasiehervorming wat
groot besluitnemingsbevoegdhede na skole afgewentel het, byvoorbeeld die
aanstelling en ontslag van onderwysers (dus meer as slegs die tipiese insameling
en aanwending van skoolgeld), was die Chicago-plan in die Chicago-distrik van
die VSA in die vroeë 1980's. Die rasionaal vir die oordra van gesag was dat ouers
die beste weet wat goed vir hulle kinders is. Die program was suksesvol in die
verhoging van leerderprestasievlakke (vgl. Squelch 1989).
Oor die maatskaplike tendens van individualisering moet eerstens gekonstateer
word dat die ideaal van gelyke onderwysgeleenthede (d.i. voorsiening van
onderwys aan elkeen) steeds ’n ideaal bly. Ten spyte van alle pogings, soos in die

123
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

gevallestudies uiteengesit (spandering van groot bedrae geld, desegregasie,
komprehensiewe skole, ens.) bly ongelykhede langs die universele dimensies van
onderwysongelykheid (geslag, ras, etnies, geografies en sosio-ekonomies – vgl.
Wolhuter 1993) hardnekkig voortbestaan, ofskoon in ’n veel minder mate as
voorheen.
Ter illustrasie kan sosio-ekonomiese afkoms as voorbeeld geneem word. In
teenstelling met die 1960's, toe in die euforie van die tyd onderwys voorgehou is
as middel tot sosiale mobiliteit (vgl. Spangenberg 1990), verskyn daar in die
1970's twee omvattende empiriese studies, albei in die VSA – die bakermat van
individuele geleenthede. Jencks (1972) toon aan dat onderwys ten beste ’n klein
faktor is in die bepaling van lewenskanse, en Bowles en Gintis (1976) kom tot die
gevolgtrekking dat onderwys in die VSA in werklikheid die sosio-ekonomiese
stratifikasie verskans en bestendig. Bowles en Gintis het so die paradigma van
sosio-ekonomiese reproduksie in vergelykende opvoedkunde ingelei. Sosioekonomiese reproduksie deur middel van onderwys is sedertdien gedemonstreer
deur empiriese navorsing in lande wêreldwyd, byvoorbeeld Wes-Europa (Millot
1981), die ontwikkelende lande (Weis 1979), en selfs die voormalige
Oosbloklande (Dobson en Swafford 1980).
Oor individualisering kan die kritiek geopper word dat die amper obsessiewe
najaag van die ideaal van gelyke onderwysgeleenthede gedurende die afgelope
halfeeu geskied het op die simplistiese konsipiëring dat gelyke geleenthede
beteken (’n grys) uniformiteit, ’n middelmatigheid (selfs dat almal afgetrek word
na die laagste gemene deler), ’n beginsel van een nommer pas almal (vgl. bv. die
komprehensieweskole-beweging in Europa, die lineêre uitbreiding van
onderwysvoorsiening in Afrika, skooldesegregasie in die VSA, of die versmoring
van die akkommodering van taaldiversiteit in die onderwys, almal hier bo
bespreek). Dit is nie alleen in stryd met die volle betekenis van die konsep
“gelyke onderwysgeleenthede” as geleenthede vir elke individu tot
selfverwesenliking van sy/haar volle potensiaal nie, maar is ook uit pas met
kontemporêre samelewingstendense soos individualisering, of die norm van
uitmuntendheid (“excellence”) wat spruit uit samelewingstendense soos
globalisering of die kompetisie van ’n vryemark-ekonomie.
10.6 Waarderevolusie
Oor die evaluering van onderwys ten aansien van die waarderevolusie en die
noodsaak van die skepping van sosiale kapitaal kan aangesluit word by
hedendaagse tendense in beleid oor godsdiens in onderwys en ook by die uit pas
wees van onderwysstelsels met die kontemporêre bemagtiging van
minderheidsgroepe en van individue, soos hier bo aangestip. In die lande van
Wes-Europa en Noord-Amerika is beleid oor godsdiens in skole die afgelope
aantal dekades beïnvloed deur die toenemend multireligieuse samestelling van
hulle bevolkings (Kelly et al. 1988:442). ’n Beleidsverskuiwing het plaasgevind
waarvolgens staatskole nie meer ’n bepaalde religieuse etos mag beliggaam nie
en nie langer ’n bepaalde godsdiens, met die oog op die aanneem van dié
godsdiens, aan leerders mag oordra nie. Van openbare skole word nou vereis om
leerders bekend te stel aan die totale spektrum van godsdienste in die
samelewing, met die doel dat hulle dié godsdienste sal ken en sal begryp, en dat
dit interreligieuse verdraagsaamheid in die samelewing sal bevorder. Dit was die
strekking van die beleid wat in 1997 in Noorweë ingestel is (Hagestaether en
Sandsmark 2006:275), en in 1985 in Nederland (Westerman 2001:21; Miedema
2006:117); en van die 1988-onderwyswet in Engeland (Rose 2006:186). In die
lande van Oos-Europa is die religieuse grondmotief al sedert 1945 uit staatskole
verwyder, terwyl sekulêre doelstellings dominant is in die onderwysstelsels van
die Verre-Ooste, Sub-Sahara-Afrika en Latyns-Amerika. Behalwe ’n hele reeks
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besware wat ingebring kan word teen die huidige beleidsverskuiwings in WesEuropa en Noord-Amerika (vgl. Van der Walt et al. 2009), verteenwoordig die
beleidsrigtings ook ’n geringskatting van die rol wat godsdiensonderrig kan speel
in die skep van sosiale kapitaal – as aangeneem kan word dat al die
hoofgodsdienste (ten minste buite hulle mees fundamentalistiese vorme)
dieselfde basiese waardes hoog aanslaan (vgl. Van der Walt et al. 2009). ’n Meer
sinvolle beleid sou wees om ouers te laat besluit oor die religieuse etos van ’n
skool. Dit sou ook in pas wees met huidige samelewingstendense van
demokratisering en bemagtiging van minderheidsgroepe.

11. Gevolgtrekking
Die geheelindruk wat uit bostaande aanbieding na vore tree, is dat die
onderwysstelsels van die wêreld ver ontoereikend is om die uitdagings van die
een-en-twintigste eeu die hoof te bied. Die gemeenskaplike noemer wat onder die
probleme met die beantwoording van die onderwysstelsels op die reeks
uitdagings van die een-en-twintigste eeu se globale samelewing geplaas kan
word, is dié van onvoldoende navorsing. Daar bestaan eenvoudig nie ’n korpus
wetenskaplik verkreë kennis wat kan dien as onderbou vir onderwysbeleid in dié
verband nie. 'n Onlangs gepubliseerde (Wolhuter 2008) kritiese ontleding van
publikasietendense in Comparative Education Review, die leidende vergelykendeopvoedkunde-vaktydskrif, toon duidelik hoe uit pas vergelykende-opvoedkundenavorsing met die imperatiewe van die een-en-twintigste eeu is. Byvoorbeeld,
ofskoon navorsing oor globalisering baie toegeneem het, bly die nasiestaat die
hoofvlak van analise – 'n volle 66 persent van artikels werk op die vlak van die
nasiestaat, en slegs vyf persent op wêreldvlak (ofskoon die persentasie vanaf nul
persent gedurende die dekade van die 1970’s tot vyf persent tans toegeneem het
(Wolhuter 2008:325)). Verder is die navorsing oor globalisering (ten minste al die
navorsing oor globalisering wat in Comparative Education Review gepubliseer is)
gedoen vanuit 'n antiglobalisering-konflikparadigma (wêreldsisteemanalise,
neokolonialisme) wat byvoorbeeld die neoliberale ekonomiese revolusie totaal
verwerp (Wolhuter 2008:334–5). As dus uitgegaan word van die aanvaarding van
die huidige samelewingstendense soos aan die begin van dié artikel uiteengesit,
as realiteite, en 'n aanvaarding van die modernisasieteorie en die teorie van
menslike kapitaal (al is dit 'n gekwalifiseerde aanvaarding), is navorsing vanuit
hierdie paradigma nie van noemenswaardige waarde wanneer dit gaan oor die
ontwerp van onderwysstelsels ter beantwoording aan die eise van die een-entwintigste eeu nie.
Verdere uitdagings vir die een-en-twintigste eeu wat uit die studie na vore getree
het, is:
•
•
•

Onderwys moet erken word as belangrike instrument vir die hantering van
die uitdagings van die een-en-twintigste eeu, maar kan nie alleen of
geïsoleerd aangewend word nie.
Wyses moet ontwikkel word waardeur onderwys in staat gestel word om
vinnig op samelewingstendense en -onderwysbehoeftes te reageer.
Die
aanwending
van
gepopulariseerde
tegnologie
om
onderwysproduktiwiteit te verhoog, moet besliste fokus ontvang.

Daar is deurgaans in die artikel verwys na die euforiese verwagtinge wat
gedurende die 1960's van onderwys gekoester is, wat na ontnugtering oorgegaan
het na die ander pool – die pessimisme van die 1970's onder opvoedkundiges.
Onder politici, beleidmakers, in die media en onder die breë publiek het die geloof
in die onderwys sedert die 1960's egter nooit getaan nie. Onlangs skryf
Stromquist (2005:90) dat daar nou, na vier dekades, ’n ewewigtigheid, ’n
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realisme in beskouing ingetree het, naamlik dat erken word dat onderwys een
(van baie, maar nogtans een onontbeerlike) voorvereiste is vir die suksesvolle
hantering van elk van die een-en-twintigste-eeuse samelewingstendense wat in
dié artikel aangestip is. Dan bestaan daar ’n behoefte aan navorsing ten geleide
van onderwyshervorming om dié uitdagings die hoof te bied. In hierdie verband
tree die waarde van die dissipline van vergelykende opvoedkunde (weliswaar met
'n verstelde navorsingsagenda) – die studie-objek waarvan die mensdom se
kollektiewe ervaring op onderwysgebied verteenwoordig – na vore. Op plekke in
die artikel is gewys op die groeiende omvang wat privaat onderwysinrigtings en
gemeenskapskole aanneem. Namate samelewingstendense soos die verval van
die nasiestaat, die vrye ekonomie, en desentralisasie hulle verdere noodwendige
verloop neem, sal die proliferasie van mini-onderwysstelsels in die vorm van
privaat en gemeenskapskole toeneem – ’n uitdyende al groter en ryker bron van
modelle vir vergelyking ter ondersteuning van die skep en hervorming van ’n
onderwysstelsel wat die mensdom kan begelei tot ’n menswaardige en optimale
benutting van die ongekende geleenthede wat die een-en-twintigste eeu bied.
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Estetiese hoedanighede in die lewe en
werk van Lorraine Botha: ŉ estetiese
ondersoek na pedagogiese
kunstenaarskap
Jannie Pretorius
Universiteit van die Vrystaat

Abstract
Aesthetic attributes in the life and work of Lorraine Botha: an aesthetic
inquiry into pedagogical artistry
In this article the attributes of the pedagogical artistry of Lorraine Frances Botha,
lecturer at the Centre for Educational Development of the School of Education at
the University of the Free State in Bloemfontein, are investigated. Specific
reference is made to her ability to keep the sustained attention of participants of
her mathematics workshops by communicating skilfully and artfully, by switching
activities briskly and by establishing harmony in her presentation. Her intuitive
ability to “read” the facial expressions of participants and adapt her presentations
accordingly is discussed. An attempt is made to compose a bricolage* of her
artistry within the framework of an artistic inquiry.

Opsomming
Estetiese hoedanighede in die lewe en werk van Lorraine Botha: ŉ
estetiese ondersoek na pedagogiese kunstenaarskap
In hierdie artikel word die hoedanighede van die pedagogiese kunstenaarskap
van Lorraine Frances Botha, dosent verbonde aan die Sentrum vir
Onderwysontwikkeling van die Skool vir Opvoedkunde aan die Universiteit van die
Vrystaat in Bloemfontein, ondersoek. Daar word spesifiek verwys na haar vermoë
om deelnemers aan haar wiskundewerkswinkels se aandag deurlopend te behou
deur kundig en kunstig te kommunikeer, deur aktiwiteite flink af te wissel en deur
harmonie in haar aanbieding te bewerkstellig. Haar intuïtiewe aanvoeling en
vermoë om deelnemers se gesigsuitdrukkings te “lees” en haar aanbiedings
daarvolgens aan te pas word bespreek. Daar word gepoog om ŉ bricolage* van
haar kunstenaarskap saam te stel binne die raamwerk van ŉ artistieke
ondersoek.
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We should start not by asking how to make better use of
research-based knowledge but by asking what we can learn from
a careful examination of artistry [...] The artistry of painters,
sculptors, musicians, dancers, and designers bears a strong
resemblance to the artistry of extraordinary lawyers, physicians,
managers, and teachers (Schön 1987:13,16).

1. Inleiding
Ek het Lorraine Botha omstreeks 2004 ontmoet. Ek was ŉ biologie-onderwyser
aan die Hoërskool Jim Fouché in Bloemfontein. Sy was, en is tans (Junie 2009)
nog steeds, ŉ dosent aan die Navorsingsinstituut vir Onderwysbeplanning (tans
bekend as die Sentrum vir Onderwysontwikkeling - SOO) van die Skool vir
Opvoedkunde aan die Universiteit van die Vrystaat. Die SOO bied al vir baie jare
werkswinkels vir biologie-, wiskunde- en natuur-en-skeikunde-onderwysers aan.
Ek is deur die Instituut genader om ŉ werkswinkel vir dienende biologieonderwysers aan te bied. Ek moes na Lorraine gaan om riglyne vir die aanbieding
van die werkswinkel te ontvang. Sy het daarop aangedring dat ek bruikbare
opvoedkundige hulpmiddels vir die onderwysers moes maak, of dat hulle dit self
moet maak tydens die werkswinkel. Ek, vir amper 20 jaar ŉ onderwyser en
gewoond aan die storm en drang van ŉ oorvol matrieksillabus, wou nie. Watter
matriekonderwyser het tyd vir “speletjies” in die klas? ŉ Kollega van my, bekend
vir haar hulpmiddels, het uiteindelik die werkswinkel aangebied.
In Januarie 2007 is ek self aangestel as dosent by die Departement
Kurrikulumstudie aan die Universiteit van die Vrystaat. Omdat ek en Lorraine in
dieselfde gebou gewerk het, het ons mekaar nou en dan in die gange raakgeloop,
maar nooit meer as gegroet nie. Ek het ons vorige ontmoeting onthou – sy die
dosent met die hulpmiddels.
In Mei 2008 het ŉ geleentheid opgeduik om ŉ kort werkswinkel vir 20
onderwysers verbonde aan Katete Sekondêre Skool te Katete, ŉ klein dorpie in
Zambië, te gaan aanbied. As koördineerder en beplanner moes ek besluit oor die
inhoud en aanbieding van die werkswinkel. Wat bied mens vir 20 onbekende
wiskunde-onderwysers in ŉ vreemde land met vreemde kurrikulums aan? Wie het
die nodige ervaring, infrastruktuur en vaardighede om ŉ werkswinkel suksesvol
diep in Afrika te gaan “neersit”? Daar was geen ruimte vir mislukking nie – die
onkoste verbonde aan die werkswinkel sou tienduisende rande beloop. En die
Universiteit se naam was immers op die spel.
Die antwoord was eenvoudig en logies: vra die spesialiste, dié mense wat al
honderde suksesvolle werkswinkels vir onderwysers van alle opleidingsvlakke en
agtergronde aangebied het. Onderwysers van welgestelde skole, arm skole,
suksesvolle skole en onsuksesvolle skole - op die platteland en in stede. Vra die
personeel van die SOO – Lorraine Botha se Sentrum.

2. Die Sentrum vir Onderwysontwikkeling (SOO) en Family
Math
Die SOO is in 1975 as die Navorsingsinstituut vir Onderwysbeplanning (NIOB)
gestig om bystand aan onderwysdepartemente te verleen met die beplanning van
onderwys in die verskillende gebiede van ŉ gefragmenteerde Suid-Afrika. Daar is
gou vasgestel dat daar ŉ groot behoefte aan beter-gekwalifiseerde onderwysers

133
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

is. Bestuurs- en vakspesifieke kursusse is toe ontwikkel en met die finansiële
bystand van firmas soos Anglo American en British Petroleum (BP) aangebied.
Sedertdien, en veral nadat die gefragmenteerde onderwysdepartemente van
Suid-Afrika na 1994 onder een Nasionale Departement van Onderwys verenig is,
is die SOO se programme uitgebrei en word daar aan sowel provinsiale as
nasionale projekte deelgeneem. Volgens die SOO se webblad lê die sukses van
hul programme in die praktiese en klaskamergebaseerde benadering en word dit
gekombineer met ŉ spesifieke fokus op vakinhoude.
Die SOO verskil van ander departemente van die Fakulteit Opvoedkunde deurdat
projekte deur borgskappe van buite-instansies gefinansier moet word.
Voorleggings word gereeld gedoen en fondse gevra. Borge moet oortuig word dat
die geld wat hulle aan die SOO beskikbaar stel, goed benut word en wesenlik
bydra tot die professionele ontwikkeling van die kursusgangers. Die sukses en
voortbestaan van die SOO hang dus van kundige, relevante aanbieding en
vakinhoude af. As sodanig is elke program of werkswinkel blootgestel aan
markkragte en die kritiese openbare mening: dit moet goeie waarde vir geld bied.
Net die beste, kundigste aanbieders en programme deurstaan dié toets.
Binne hierdie konteks kan die personeel van die SOO as opvoeders in die
klassieke historiese tradisie gesien word: volgens Pretorius (2008:72) was die
sukses en oorlewing van die historiese opvoeders grootliks afhanklik van hul
vermoë om deur kundige, vindingryke argumente en die treffende aanbieding van
hul interpretasie van die werklikheid die aandag, waardering en uiteindelik die
vergoeding van ŉ gehoor te verkry en te behou: “Survival requires that they act
on their interpretation of reality” (Packer 1996:100). Pretorius (2008:71–5)
argumenteer verder dat die onderwyser soos ŉ tipiese straatkunstenaar op die
metaforiese opvoedkundige straathoeke moet staan en ŉ eie interpretasie van die
werklikheid aan verbygangers moet “verkoop”.

Figuur 1. Die voorblad van
die Family Math-handleiding
Die Family Math-werkswinkel (sien Figuur 1) wat Lorraine aanbied, is in 1986
deur Jean Kerr Stenmark, Virginia Thomson en Ruth Cossey aan die Universiteit
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van Kalifornië ontwikkel en word wêreldwyd met sukses aangebied. Volgens die
studiegids val Family Math se fokus onder andere op ouers en kinders wat
wiskunde saam bemeester en geniet, op aktiwiteite wat gedoen en speletjies wat
gespeel word, asook op die verkenning van vorme en geometrie. Boontjies,
knope, geldstukkies en speelgoed word gebruik om wiskundige probleme op te
los en te leer hoe wiskunde buite die klaskamer toegepas kan word.
Soos straatkunstenaars in die opvoedkundige sin van die woord doen die
personeel van die SOO aansoek om befondsing by borge in die vaste oortuiging
dat hulle opvoedkundige interpretasie van die werklikhede in Suid-Afrikaanse
klaskamers die moeite werd is om gehoor te word. Soos ŉ wafferse
toneelgeselskap van ouds pak hulle al die toerusting en hulpmiddels vir hulle
werkswinkels in ŉ rooi Volkswagen Mikrobus en toer van skool tot skool om op te
lei, te boei en uit te daag. Die SOO se personeel is pedagogiese kunstenaars by
uitnemendheid.
Maar kán ŉ pedagoog ŉ kunstenaar en ŉ werkswinkel ŉ kunswerk wees?

3. Kunstenaarskap in die onderwys
Daar is filosowe en opvoedkundiges wat argumenteer dat die onderwys nie ŉ
estetiese karakter het, of behoort te hê, nie. ŉ Logiese implikasie van sulke
argumente sou wees dat die onderwys nie ŉ kunsvorm en die onderwyser nie ŉ
kunstenaar kan wees nie. Dit sou verder beteken dat ŉ opvoedkundige ervaring
nie ŉ estetiese ervaring kan wees nie. Ek deel nie hulle sieninge nie. Nadat ek
met die werk van skrywers soos Dewey (1934), Hausman (1967), Beardsley
(1970), Eisner (1983, 2002), Streb (1984), Schön (1987), Flinders (1989), Parks
(1992), Lindamood (2003) en Thayer-Bacon (2003) in aanraking gekom het, het
ek diep geïnteresseerd geraak in die konsep van kunstenaarskap in
onderwysterme. Beide Parks (1992:51) en Thayer-Bacon (2003:60) definieer in
hierdie verband pedagogie as “die kuns en professie van onderrig”. Soos uit die
aanhaling van Schön bo die Inleiding gesien kan word, is hy van mening dat daar
ŉ sterk verwantskap is tussen kunstenaars en onderwysers, en dat die studie van
sodanige kunstenaarskap ŉ belangrike prioriteit behoort te wees.
Veral die werk van Eisner (1983, 2002) het my denke aanvanklik grootliks
beïnvloed: hy vergelyk die pedagoog se rol in die klas met dié van die dirigent
van ŉ simfonie-orkes wat dialoog in die klaskamer orkestreer. Sy werk en die
werk van die ander skrywers hier bo het my in staat gestel om ŉ hele aantal
parallelle te trek tussen die optrede van sê maar kunstenaars soos Mango Groove
en die pedagogiese kunstenaar: ŉ treffende boodskap word oorgedra, daar is
vooraf diep gedink oor aspekte van ons menswees, en ŉ eie interpretasie daarvan
word aan ŉ waarderende gehoor oorgedra. Ure word aan voorbereiding en
oefening spandeer, beide die kunstenaars en die gehoor geniet hulself, daar is ŉ
raamwerk in die vorm van bladmusiek – die kurrikulum – en is dit nie ŉ algemeen
bekende gesegde dat ŉ goeie onderwyser ook ŉ goeie nar is nie?
Pretorius (2008) het in ŉ omvattende ontleding van die opleiding en praktyke van
die onderwyser as kunstenaar die kenmerke van ŉ kunstenaar in die onderwys
kontoere genoem. Ek sou dit op hierdie stadium eerder die hoedanighede – ŉ
bevredigende woord wat ek in die werk van Cronjé (1968:76) opgespoor het van kunstenaarskap wou noem, omdat dit die aard van die kenmerke van
pedagogiese kunstenaarskap en die estetiese opvoedkundige ervaring beter
aandui.
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Pretorius (2008:78–85) identifiseer onder andere die volgende hoedanighede van
kunstenaarskap in die onderwys: probleemoplossing, kommunikasie, harmonie en
waardering. Probleemoplossing sluit die vermoë van die onderwyser in om die
verwikkeldhede van die opvoedkundige situasie te verstaan, en toepaslik daarop
te reageer. Die opvoeder neem deurlopend kundige besluite aangaande
toepaslike onderrigstrategieë, hulpmiddels, emosionele en fisiese omgewings vir
onderrig, en problematiese situasies met potensieel verreikende gevolge. Schön
(1987:21, 25, 39) noem hierdie vermoë weet-in-aksie: die professionele
pedagoog kan nie net algemeen aanvaarde reëls toepas op bekende situasies nie,
maar ook nuwe reëls en metodes van sy of haar eie ontwikkel binne
“indeterminate zones of practice”. Die pedagogiese kunstenaar sal byvoorbeeld
weet hoe om op vrae van leerders te reageer, hoe om hul response of insette te
integreer met die les, en hoe om negatiewe leerders te motiveer.
Die pedagogiese kunstenaar wat optimaal kommunikeer, sal dit bewerkstellig dat
leerders aan lesse deelneem en optimaal betrokke is by die skep van sin en
betekenis soos wat die les verloop (Pretorius 2008:80). Wat betref die skep van
harmonie in die onderrig, sou dit behels dat al die elemente van die klas op
sodanige wyse deur die pedagogiese kunstenaar gekombineer word dat dit ŉ
aangename, strelende of stimulerende effek op die leerders het (Pretorius
2008:82–3). Waardering is volgens Flinders (1989:19) die uiteindelike kuns van
onderrig (Pretorius 2008:83). Anders as probleemoplossing, kommunikasie of
harmonie is dit nie iets wat die onderwyser doen nie; dit is eerder die produk van
sy kunstenaarskap en kan dus nie altyd waargeneem of gemeet word nie. Dit
behels grootliks die bevrediging wat onderwysers ervaar wanneer hulle ŉ
uitstaande klas aangebied het – om terug te staan en te wéét dat al die
voorbereiding die moeite werd was (Flinders 1989:17, volgens Pretorius
2008:83).

4. Kunswerke in die onderwys: estetiese opvoedkundige
ervarings?
Dit wat betref die hoedanighede van ŉ pedagogiese kunstenaar. Maar wat is die
hoedanighede van ŉ pedagogiese kunswerk, en wat beteken die konsep? Om tot
ŉ begrip van ŉ pedagogiese kunswerk te kom, sal die vertrekpunt ervarings moet
wees, om redes wat mettertyd duidelik behoort te raak.
Die woord ervaring kan verklaar word deur te verwys na praktiese kennis wat
deur eksperimentering of waarneming verkry word (Simpson en Weiner
1989:563). Odendal en Gouws (2005:223) noem dit die verwerwing van kennis
of bedrewenheid deur dinge te doen. Die Engelse woord experience kan
teruggevoer word na die ou Franse woord experienca, wat “om deeglik te
probeer” beteken. Hieruit volg dat ervaringsleer leer deur ervarings sou wees,
dus leer deur deeglik te probeer.
Dewey (1934:44) gebruik ŉ alledaagse voorbeeld om die aard van ŉ ervaring te
belig:
A man does something; he lifts, let us say, a stone. In consequence he
undergoes, suffers, something: the weight, strain, texture of the surface
of the thing lifted. The properties thus undergone determine further doing.
The stone is too heavy or too angular, not solid enough; or else the
properties undergone show it is fit for the use for which it was intended.
The process continues until a mutual adaptation of the self and the object
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emerges and that particular experience comes to a close. What is true of
this simple instance is true, as to form, of every experience.
Volgens Dewey het ŉ ervaring dus basies ŉ begin, ŉ ontplooiing en ŉ einde. Daar
is filosowe wat nie sulke grense aan ŉ ervaring wil stel nie. Daar is van hulle wat
argumenteer dat daar soveel interpretasies van ŉ estetiese ervaring is dat die
konsep ŉ amorfe karakter vertoon (Eaton en Moore 2002:10). Terwyl ek saam
met Eaton en Moore sal toegee dat die konsep moontlik “ill-defined or
indefinable” is, wil ek met hulle saamstem dat dit moontlik is om die konsep van
ŉ estetiese ervaring wel nuttig te gebruik. Veral binne die opvoedkunde kan die
aandui van ooreenkomste tussen estetiese ervarings en opvoedkundige ervarings
baie nuttig wees en ons help om uitnemende onderrig beter te begryp en te
beskryf. Schön (1987) is ook oortuig hiervan. Vir die doel van die huidige artikel
sal ek dus aanvaar dat daar wel estetiese opvoedkundige ervarings is, en wil ek
dit gebruik as raamwerk om Lorraine Botha se uitstaande vakmanskap te
bestudeer en te beskryf – vir sover dit moontlik is om dit in woorde en met foto’s
te doen.
Wanneer raak ŉ ervaring ŉ estetiese ervaring? En wanneer raak ŉ
opvoedkundige ervaring ŉ estetiese ervaring? Beardsley (1970:9), soos
geïnterpreteer deur Pretorius (2008:76), bied ŉ bevredigende stel kenmerke van
ŉ estetiese ervaring - of kunstige les - soos toepaslik binne die konteks van
hierdie artikel aan. Om die toepasbaarheid van die kenmerke te toets, kan die
leser na die kunswerkie op die voorblad van die Family Math-handleiding (Figuur
1) verwys word.
1. Dit behels aandag aan ŉ gedeelte van ŉ fenomenologies objektiewe veld
(in hierdie geval die Family Math-inhoude en -aktiwiteite) en aan die
elemente en interne verwantskappe daarvan. Die Griekse woord
aisthesthai beteken dan ook "opmerk" (Odendal en Gouws 2005:224).
Dewey (1934:43–4) noem dit interaksie tussen ŉ persoon en ŉ aspek van
die wêreld waarbinne hy of sy leef. Dit mag ŉ denker wees, en die wêreld
waarby hy of sy betrokke is, mag idees wees, soos wat onder andere
tydens onderrig sou gebeur.
2. Dit behels dat die fenomenologiese veld ervaar sal word as sou dit ŉ
gestratifiseerde ontwerp (in die werkswinkel sou dit van die samestellende
elemente daarvan moes wees) vertoon waarin die kompleks ŉ sekere
eenheid besit as gevolg van die verhouding tussen die dele waaruit dit
bestaan. Dewey (1934:36) stel dit as volg: “As one part leads to another
and as one part carries on what went before, each gains distinctness in
itself. The enduring whole is diversified by successive phases that are
emphases of its varied colours.” Richmond (2009: 94) beskryf dit as die
vorm van kunswerke: die vorming van kunswerke tot ŉ samehangende,
sinvolle patroon.
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. “The existence of this unity is
constituted by a single quality that pervades the entire experience in spite
of its constituent parts” (Dewey 1934:37). Hy noem proporsie, grasie en
harmonie as voorbeelde van sodanige kwaliteite.
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
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voltooidheid
wees
in
die
verskillende
persepsies,
gevoelens,
gevolgtrekkings, herinnerings, begeertes, ens. Dewey (1934:36) beskryf
dit so: “In such experiences, every successive part flows freely, without
seam and without unfilled blanks, into what ensues.” En ook: “Because of
continuous merging, there are no holes, mechanical junctions, and dead
centers when we have an experience. [...] In a work of art, different acts,
episodes, occurrences melt and fuse into unity, and yet do not disappear
and lose their own character as they do so ...”
5. Dit is intrinsiek bevredigend, en bring dus daarmee óf deurlopende genot
óf bevrediging en vervulling saam. Dewey (1934:38) aan die woord: “...
the experience itself has a satisfying emotional quality because it
possesses internal integration and fulfillment reached through organized
movement. This artistic structure may be immediately felt. In so far, it is
esthetic.” Richmond (2009:100) beskryf die sintese van gevoel, vorm en
konsep tot ŉ bevredigende geheel as sou dit ŉ gevoel van plesier en
genoegdoening tot gevolg hê. Smith (1991), volgens Eaton en Moore
(2002:14), bou op die fondamente gelê deur Beardsley en andere, en
beskou ŉ estetiese ervaring as iets wat in wese bevredigend is. Dit wil
egter nie sê dat dit noodwendig aangenaam is nie. Dit sou ons aandag
eerder op ryke en aangename wyses beloon. Wat belangrik is, is dat
begryp sal word dat die kenmerke van die estetiese ervaring gesamentlik
voldoende, maar individueel nienoodsaaklik is (Eaton en Moore 2002:14).
In 1982 het Beardsley ŉ verdere weergawe van die stel eienskappe van ŉ
estetiese
ervaring
ontwikkel
(Fenner
2003:43)
en
kenmerke
soos
vooropgesteldheid, ŉ gevoelde vryheid, ŉ ontkoppelde gevoel, aktiewe
ontdekking en geheelheid ingesluit. Die enigste een van hierdie eienskappe wat
spesifieke betrekking het op die argumente hier aangebied, is aktiewe
ontdekking: ŉ gevoel dat die konstruktiewe vermoëns van die brein op aktiewe
wyse benut word om konneksies tussen kenmerke en betekenisse te maak.
Dewey (1934:37) som dit effektief op: “In final import they are intellectual.”
Parsons (2002:26) redeneer op dieselfde trant: “... in contemporary terms
aesthetic experience is cognitive, not only because it is the result of active
attention and investigation but also because the direct grasp of the qualities of
objects is itself an act of cognition.” Die kognitiewe betekenisse wat waarnemers
aan kunswerke heg, is net so belangrik as die waardering van die hoedanighede
daarvan (Parons 2002:33). Dewey (1934:38) koppel ŉ estetiese ervaring en ŉ
intellektuele ervaring selfs meer direk: “In short, esthetic cannot be sharply
marked off from intellectual experience since the latter must bear an esthetic
stamp to be itself complete.”
Dit is ook belangrik om, ter wille van ŉ beter begrip van die konsep, kennis te
neem van wat ŉ estetiese ervaring nie is nie. Dewey (1934:40) stel twee grense
voor:
Thus the non-esthetic lies within two limits. At one pole is the loose
succession that does not begin at any particular place and that ends – in
the sense of ceasing – at no particular place. At the other pole is arrest,
constriction, proceeding from parts having only mechanical connection
with one another. [...] The enemies of the esthetic are neither the
practical nor the intellectual. They are the humdrum; slackness of loose
ends; submission to convention in practice and intellectual procedure.
Rigid abstinence, coerced submission, tightness on one side and
dissipation, incoherence and aimless indulgence on the other, are
deviations in opposite directions from the unity of an experience.
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Na aanleiding van die redes hier bo aangevoer word die kenmerke wat Beardsley
in 1970 binne die konteks van ŉ ondersoek na ooreenkomste tussen estetiese en
opvoedkundige ervarings aangetoon het, en in 1982 uitgebrei het, as
kontekstueel bevredigend beskou.
Maar net so moeilik as wat dit is om die kunstenaarskap van ŉ popgroep of
skilder te beskryf, en hoekom ons van hulle musiek of ŉ skildery hou, so moeilik
is dit ook om die kunstenaarskap van pedagogiese kunstenaars, en die aard van
hulle kunswerke – kunstige lesse - te beskryf: woorde, hoe kundig ook al gekies
en saamgevoeg, vertoon ŉ inherente onvermoë om die volle omvang van ons
diepste belewenisse, gedagtes en emosies te verbeeld. Schiller noem woorde “a
sorry skeleton of words” (Pretorius 2008:73). Parsons (2002:32) kom egter tot
woorde se redding: “But unless we have words to help us build the connections,
we are unlikely to see the work as meaningful. [...] the meanings cannot be put
exactly into words but one can indicate their nature discursively, largely by
recalling contexts and suggesting connections.”
Ek het ŉ werkswinkel van Lorraine bygewoon en was gefassineer deur haar
aanbieding. Aanvanklik was ek nie van plan om ŉ artikel oor haar of die
werkswinkel te skryf nie. Ek het maar geleidelik tot die besef gekom dat sy op
63-jarige ouderdom die verpersoonliking is van ŉ opvoedkundige wat as ŉ
pedagogiese kunstenaar beskou kan word en dat ek ŉ artikel oor haar
hoedanighede en dié van die werkswinkel wil skryf. Wat dus in die paragrawe
hierna volg, en dan ook die doel van die artikel is, is ŉ poging om die
hoedanighede van ŉ pedagogiese kunstenaar en ŉ estetiese ervaring soos hier bo
bespreek, aan te dui. Die doel is ook om konneksies tussen die kunste en die
onderwys te maak. Dit beteken onder andere om betekenisse aan die elemente
van estetiese opvoedkundige ervarings te heg (Parsons 2002:30). Parsons
(2002:26) beskryf dit as “knowing in art and knowing about art”. Ek wil aanvoer
en aantoon dat beide tipes kennis vir opvoedkundiges van belang is.

5. Die hoedanighede en betekenisse van die kunstenaarskap
en kunswerke van Lorraine Botha
5.1 Die metodologie van estetiese ondersoek
Om te beskryf hoekom ek van mening is dat Lorraine ŉ pedagogiese kunstenaar
en haar werkswinkel ŉ estetiese ervaring is, van watter kwalitatiewe of
kwantitatiewe metodes sal ek myself bedien? Hoe sal ek, of enige ander navorser,
dit regkry om op papier ŉ volledige prentjie te skep van ŉ pedagogiese
kunstenaar en haar kunswerke? Van die intense kommunikasie tussen dosent en
student? Van die lyftaal, die fyn humor in die vorm van genuanseerde verrassing?
Hoe beskryf die navorser die pedagogiese plasma van ŉ werkswinkel diep in
Afrika waarbinne menings en houdings verander, selfontdekking plaasvind en
skeppende gedagtes uitgeruil word? Hoe word ŉ koherente, vloeiende eenheid in
die samestellende elemente daarvan opgebreek? Frank Sibley, soos deur Ralph
Smith (1995:57) weergegee, betwyfel die nut daarvan: “It does no good, he said,
simply to be told that a work of art has a certain character or meaning; one has
to see and feel its qualities and import for oneself. Appreciation is possible in no
other way” (Parsons 2002:26).
So ŉ veeleisende, byna paradoksale opdrag kan ten beste sekerlik slegs sekere
elemente of hoedanighede van ŉ pedagoog se kunstenaarskap belig en hoogstens
hoop om die hoedanighede van kunstenaarskap in die voue van ŉ persoonlikheid
en in die ontplooiing van ŉ opvoedkundige ervaring raak te sien en te beskryf.

139
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

Die persoon wat poog om die moeilik beskryfbare te beskryf, moet homself van ŉ
paar duisend woorde en ŉ aantal foto’s bedien om aan lesers te beskryf wat
kinders binne oomblikke intuïtief weet: hoekom ŉ spesifieke pedagoog ŉ
kunstenaar is, en hoekom ŉ les ŉ meesterstuk is. So ŉ beskrywing, as
interpretasie en refleksie van die werklikhede van ŉ estetiese opvoedkundige
ervaring, sou noodwendig self estetiese kwaliteite moet vertoon: onder meer dat
die leser interaktief met die woorde en beelde moet verkeer – dus aandag
daaraan moet skenk - om die ervaring in die emosionele en intellektuele
omgewings van die leser te herskep.
Volgens Eisner en Powell (2002:134) is ŉ praktyk wat as ŉ kuns beskou word,
deurtrek met onsekerhede, word dit gekenmerk deur verrassings, word dit
aangedryf deur die bevrediging wat ontdekking bied, moedig dit innovering aan,
en word dit aangeprys vir die ervarings wat dit moontlik maak. Hulle identifiseer
die organiese aard van gesprekke en navorsing binne hierdie veld (Eisner en
Powell 2002:137), en ek kan my metodologie ook as organies van aard beskryf.
Deur onder andere narratiewe (Conle 2000:191 identifiseer artistieke en
intellektuele dimensies daarin), biografiese, outobiografiese, sielkundige,
interpretatiewe, teoretiese en intuïtiewe elemente op subjektiewe wyse in ŉ
artikel te integreer, is gepoog om ŉ organiese ontwikkeling van insigte en
konneksies rakende Lorraine se hoedanighede as pedagogiese kunstenaar toe te
laat in die hoop dat die artikel self as selfstandige kunswerk die idiosinkratiese
aard van haar kunstenaarskap sou illumineer. Denzin en Lincoln (2000:4) noem
dit kwalitatiewe kwiltwerk, of, soos in die vervaardiging van films, die
samevoeging van prente tot ŉ montage. Die beelde skyn mekaar te vorm en te
definieer, en ŉ emosionele, Gestalt-effek word geproduseer.
So ŉ organiese benadering is noodsaaklik wanneer die hoedanighede van ŉ
pedagogiese kunstenaar gereflekteer moet word, want Hausman (1967:14),
volgens Pretorius (2008:78) toon aan dat daar tydens so ŉ skeppende proses iets
opwindends gebeur: die kunswerk neem ŉ identiteit van sy eie aan, suggereer sy
eie vorm en betekenis, en rig die insette van die kunstenaar. Die kunstenaar
verander die kunswerk tydens die skeppende proses, maar word ook toenemend
deur die kunswerk verander, verras en bevredig. Dewey (1934:50) het ŉ streng
opdrag in hierdie verband: “If the artist does not perfect a new vision in his
process of doing, he acts mechanically and repeats some old model fixed like a
blueprint in his mind.”
Denzin en Lincoln (2000:4) sien die kwalitatiewe navorser as bricoleur – iemand
wat op vindingryke en kreatiewe wyse enige beskikbare bronne gebruik om ŉ
bricolage (Wikipedia 2009) - te skep of te konstrueer. Lévi-Strauss (1966:17)
noem ŉ bricoleur ŉ jan-van-alles, ŉ tipe van professionele doen-dit-self-persoon
(Denzin en Lincoln 2000:4). Sou nuwe gereedskap, benaderings of tegnieke
ontwikkel moet word, sal die kreatiewe bricoleur dit doen: Alexander (2003:1)
praat van “the emergence of aesthetic enquiry in education”, “conceiving of
pedagogy in aesthetic terms ...” en “a transformation of what it means to know
something altogether”. Alexander (2003:5) beskryf dit as die skepping van ŉ
virtuele realiteit deur “a whole thinking-feeling person”. Gegewe die betekenis
van die Griekse stamwoorde - aesthetes (waarnemer, begryper) en aisthesthai
(opmerk) (Odendal en Gouws 2005:224) – sou ŉ “estetiese ondersoek” as ŉ
opmerksame, begrypende ondersoek of waarneming beskryf kon word.
In so ŉ poging om my kognitiewe en intuïtiewe begrip van Lorraine se
kunstenaarskap in estetiese terme te beskryf en te bestendig, volg ek ŉ
benadering wat volgens Alexander (2003:2) ŉ vars siening van nie net die
praktyk, waardering en assessering van die pedagogie verteenwoordig nie, maar
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ook nuwe insigte bied aangaande die wese van die opvoedkunde en die soorte
ondersoek wat vrugbare bydraes kan lewer tot kennis rondom die praktyke
daarvan. Dit is meer as exegesis – die “uittrek” van die skrywer se intensionele
betekenisse wat daarin opgesluit lê (Alexander 2003:5); dit is ook eisegesis – ŉ
proses wat die leser toelaat om nuwe betekenisse, wat nie intensioneel deur die
skrywer ingebed is nie, in die teks te “lees”. Die leser “sien” dus wat nie voorheen
gesien is of bewustelik bedoel is om gesien te word nie. Gardner (1949:57) stel
dit, in ‘n ontleding van die werk van TS Eliot, treffend: “Mr. Eliot is, in his own
words, occupied with frontiers of consciousness beyond which words fail but
meanings still exist” (Pike 2004:27). Sodanige betekenisse kan beter uitgedruk
word in die taal van die kunste as in dié van die wetenskap, omdat die kunste
waarhede uitdruk wat nie op rasionele wyse verstaan kan word nie.
Om so ŉ veelvlakkige virtuele realiteit te probeer skep, het ek soveel bronne as
moontlik ontgin. Ek het video-opnames van die Family Math-werkswinkel en die
deelnemers se terugvoer na afloop daarvan bestudeer. Die terugvoervorms van ŉ
ander Family Math-werkswinkel wat Lorraine kort na afloop van die Zambiëbesoek vir 32 tweedejaar-onderwysstudente van die Universiteit van die Vrystaat
aangebied het, is ook ontleed. Op 10 Augustus 2008 het ek ŉ persoonlike
onderhoud met Lorraine op Lusaka Internasionale Lughawe gevoer. Soos reeds
gemeld, het ek self ŉ gedeelte van die werkswinkel op Katete bygewoon, sodat
ek eerstehandse ervaring kon opdoen van die opwinding wat deur jou bruis as jy
die boontjies reg uitpak.
Terug in Bloemfontein het ek ŉ aantal opvolggesprekke met Lorraine gehad en
het sy goedgunstiglik die Keirsey-persoonlikheidsanalise voltooi. Sy het haar
indrukwekkende curriculum vitae tot my beskikking gestel. Ek het met kollegas
van haar gesels. Deur die hele proses het my bewondering vir haar meervoudig
toegeneem. Ek vergelyk daarom my rol met dié van ŉ resensent wie se voorreg
dit was om ŉ meesleurende drama te resenseer. Ek is bevoorreg en dankbaar dat
ek haar entoesiasme en passie vir die onderwys en die lewe self (sien Figuur 2)
kon beleef.

Figuur 2. Lorraine op die rug van ŉ olifant in Zambië
Die hoedanighede van haar kunstenaarskap wat tydens die ondersoek duidelik na
vore getree het, was haar besondere professionele probleemoplossingsvermoë
(Schön se weet-in-aksie), haar uitstaande kommunikasievermoë, die harmonie
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wat in haar klaskamer heers en die waardering wat sy self en andere vir haar
onderrig het. Hierdie hoedanighede van haar kunstenaarskap word dus in die
volgende afdelings beskryf.
Of die poging wel ŉ geslaagde beskrywing van haar kunstenaarskap is, sal
uitsluitlik van die subjektiewe mening van die leser afhang. Die beskrywing self is
egter nie van groot belang nie, maar wel die leser se ervaring daarvan, en die
betekenisse wat daaraan geheg word. In Dewey (1934:51) se woorde: “The mere
act of transcription is esthetically irrelevant save as it enters integrally into the
formation of an experience moving to completeness.” Want in sodanige ervaring
mag dalk iets van die estetiese gevind word: “I sometimes think we could say
that meanings have aesthetic qualities and that aesthetic qualities are
meaningful” (Parsons 2002:32).
5.2 Beplanning en inhoude
Die Family Math-werkswinkels wat die fokus van die ondersoek vorm, is op 5 en 6
Augustus 2008 deur Lorraine vir twee groepe van onderskeidelik agt en tien
wiskunde- en wetenskap-onderwysers verbonde aan Katete Boarding Secondary
School in Zambië aangebied (Figuur 3). Die lokaal was een van die klaskamers
van die skool, wat geleë is in die plattelandse gebiede van die land, ongeveer 500
kilometer oos van die hoofstad Lusaka. Dit is ŉ meisieskool met ŉ koshuis waarin
die ongeveer 950 graad 8–12-leerders gehuisves word.
Alle opvoedkundige hulpmiddels vir die werkswinkels moes in vier groterige
kartondose verpak en saamgeneem word. Baie deeglike voorbereiding vir die
werkswinkels is deur Lorraine en vakkundige personeel gedoen. Schön (1987:41)
beklemtoon die belang van beplanning of ontwerp vir die professionele
kunstenaar: “designing, broadly conceived, is the process fundamental to the
exercise of artistry in all professions”. Lorraine vertel: “Ek beplan báie fyn. Al lyk
dit of die goed so is en so is, maar ek het in dáái sin ... ek kan nie stilsit en
beplan nie – ek loop óp en af, óp en af en ek dink dinge deur. Ek sien daai hele
werkswinkel van begin tot end stap vir stap in my kop voordat ek daar inloop. Dit
is nie toevallig nie.”

Figuur 3. Katete Sekondêre Skool, Zambië
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Figuur 4. Deelnemers geniet ŉ probleem.
Volgens haar is die deeglike beplanning noodsaaklik om te verseker dat die
deelnemers voortdurend besig bly, en dat hulle aandag behou word: “Hulle
moenie kans kry om te wonder wat kom nou volgende nie.” Herinneringe aan
vervelige ure uit haar eie skooldae, toe sy oor en oor moes luister na
onderwysers se verduidelikings van werk wat sy reeds verstaan het, spoor haar
aan om ŉ fris tempo te handhaaf. Bykomende uitdagings in die vorm van
probleme en aktiwiteite teen die klaskamermuur het tot gevolg gehad dat
deelnemers selfs gedurende teetyd probleme wou oplos (Figuur 4), en Lorraine
soms moeite gehad het om die werkswinkel te hervat.
Die aktiwiteite wat vir die Family Math-program ontwikkel is, poog om deur
outentieke leeropdragte lewensgetroue probleme na te boots sodat leerders kan
oefen om werklike probleme op te los. Die spesifieke aktiwiteit wat ek as
voorbeeld wil bespreek, en waaraan ek ook deelgeneem het, staan bekend as
Flowerpots en lui as volg (Figuur 5):
The garden center director loves flowers and mathematics. She has a bunch of
round, triangular and square flowerpots and has agreed to prepare three
flowerpots, one round, one square, and one rectangular, for each resident in the
local retirement center. She decides to make puzzles like the ones below for each
group of pots. The puzzles give the total number of plants in the three pots and
the difference between the number of plants. How many flowers must be planted
in each pot?
olgens haar is die deeglike beplanning noodsaaklik om te verseker dat die
deelnemers voortdurend besig bly, en dat hulle aandag behou word: “Hulle
moenie kans kry om te wonder wat kom nou volgende nie.” Herinneringe aan
vervelige ure uit haar eie skooldae, toe sy oor en oor moes luister na
onderwysers se verduidelikings van werk wat sy reeds
verstaan het, spoor haar aan om ŉ fris tempo te handhaaf. Bykomende
uitdagings in die vorm van probleme en aktiwiteite teen die klaskamermuur het
tot gevolg gehad dat deelnemers selfs gedurende teetyd probleme wou oplos
(Figuur 4), en Lorraine soms moeite gehad het om die werkswinkel te hervat.
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Die aktiwiteite wat vir die Family Math-program ontwikkel is, poog om deur
outentieke leeropdragte lewensgetroue probleme na te boots sodat leerders kan
oefen om werklike probleme op te los. Die spesifieke aktiwiteit wat ek as
voorbeeld wil bespreek, en waaraan ek ook deelgeneem het, staan bekend as
Flowerpots en lui as volg (Figuur 5):
The garden center director loves flowers and mathematics. She has a
bunch of round, triangular and square flowerpots and has agreed to
prepare three flowerpots, one round, one square, and one rectangular, for
each resident in the local retirement center. She decides to make puzzles
like the ones below for each group of pots. The puzzles give the total
number of plants in the three pots and the difference between the number
of plants. How many flowers must be planted in each pot?

Figuur 5. Vier voorbeelde van die Flowerpots.
Deelnemers moet soos in diagram B die regte
hoeveelheid boontjies in elke figuur plaas sodat die
som van die aantal boontjies in die sirkel (x) en die
aantal boontjies in die vierkant (y) die getal tussen
hulle – 5 – gee. Dieselfde geld vir die som van die
boontjies in y en z asook x en z. x, y en z kom nie op
die oorspronklike diagramme voor nie.
Die deelnemers ontvang elkeen ŉ aantal boontjiepitte en moet die pitte deur
inspeksie op elke potvorm plaas om sodoende die totale getal pitte soos aangedui
op die diagram te vorm (Figure 5 en 6). Sodra die deelnemers almal die raaisels
opgelos het, vind progressie van die bekende aantal bone in ŉ blompot na die
onbekende x, y en z plaas. Deelnemers word dus geleidelik, stap vir stap, na hoër
vlakke van insig en kennis gelei. Daar word van die konkrete na die abstrakte
gewerk. Die beginsels van konstruktivisme word getrou gevolg en die deelnemers
pak uiteindelik die raaisels vol selfvertroue met behulp van algebraïese
vergelykings aan (Figuur 7).
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Figuur 6. Deelnemers plant versigtig “blomme”.

Figuur 7. Lorraine begelei ŉ deelnemer op die weg
van die bekende blompotte na die onbekende
letters.
5.3 Probleemoplossing en die keuse van ŉ onderrigstrategie
Die eerste – en waarskynlik ook die mees prominente – probleem wat Lorraine
moes oplos, was die keuse van die onderrigstrategie wat sy tydens die
werkswinkel sou gebruik. Op ŉ vraag aangaande die onderrigstrategieë wat sy
verkies, antwoord Lorraine: “Kyk, my kop werk net op een manier, en dit is dat jy
moet ŉ ervaring hê, en uit daai ervaring leer die ou, kry jy ŉ konsep, verstaan jy
ŉ konsep, en dan, as jy die konsep verstaan, dan moet jy hom leer om dit toe te
pas en te gebruik, met ander woorde om ŉ 'skill' te ontwikkel. Maar vir my moet
daardie verstaan eers kom, en dit doen jy deur prakties self eers besig te wees
met daai ding. Ek glo as jy dit self doen, dan verstaan jy beter.”
Die leerteorie wat die grondslag van die Family Math-program en ook Lorraine se
aanbieding vorm, is die konstruktivisme. Volgens die konstruktivistiese leerteorie
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is leer ŉ proses waartydens sin gekonstrueer eerder as kennis ontvang word
(Saturday,
Armbruster,
Binkley
en
Thayer-Bacon
2003:75–6).
ŉ
Konstruktivistiese benadering tot onderrig – soos deur Lorraine gevolg –
veronderstel volgens Saturday et al. dat vir deelnemers om tot ŉ diepere begrip
van die materiaal te kom, hulle die konsepte aktief vir hulself moet konstrueer.
Parons (2002:29) beskou sodanige konstruktiewe aktiwiteite van deelnemers as
noodsaaklik binne die estetiese omgewing.
Konstruktivisme verreken die sosiale aard van leer en daar is aktiewe kognitiewe
betrokkenheid van die deelnemers. Die aktiwiteite word so beplan en aangebied
dat die deelnemers in staat gestel word om eie kennis te konstrueer, om aktief by
hul eie leerproses betrokke te wees en om vorige kennis as basis vir verdere leer
te benut.

Figuur 8. Lorraine aan die woord in die klaskamer
van Katete Boarding Secondary School, Zambië
Lorraine laat die deelnemers altyd in groepies sit (Figuur 8), sodat hulle klein
sosiale gemeenskappies kan vorm om saam betrokke te raak by die ontdekking
en kritiese analise van leermateriaal. Tydens die werkswinkel probeer die
deelnemers om die aktiwiteite te voltooi, en dit stel hulle dan in staat om nuwe
praktiese kennis en bedrewenhede aan te leer wat hulle in die klaskamersituasie
kan toepas. Schön (1987:25) noem die vermoë van die professionele opvoeder
om kennis en vaardighede in die onderrigsituasie toe te pas, “weet-in-aksie” of
“kennis-in-aksie”.
Hy noem dit “the artistry of reflection-in-action” (Schön 1987:xii). Dit lê volgens
hom (1987:7, 12) sentraal tot hulle professionele kunstenaarskap, en hy noem
dit “... a core of artistry”.
Deur hierdie vermoë van die onderwysers te ontwikkel, ontwikkel Lorraine dus die
vermoë wat as die kern van hulle professionele vermoëns beskou kan word. Die
uiteinde van hierdie proses is dat die deelnemers self pedagogiese kunstenaars
mag word (Pretorius 2008:88).
Soos uit die voorbeeld van Flowerpots hier bo blyk, skep Lorraine vir haar
studente ŉ outentieke, praktiese leerervaring deur onder andere van maklik
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bekombare hulpmiddels gebruik te maak. Sodoende verhoog sy die
toepassingswaarde daarvan en, soos wat uit die terugvoer na afloop van die
werkswinkels geblyk het, oortuig sy haar studente dat hulle self ook in staat sal
wees om tydens onderrig van innoverende, maklik bekombare hulpmiddels
gebruik te maak.
Lorraine fasiliteer die leerproses rondom hierdie hulpmiddels op kundige wyse
deur van goedgekose vrae gebruik te maak. Sy gebruik die Sokratiese metode
van onderrig baie effektief en integreer haar vrae met die pogings van die
studente om sodoende hulle ontdekkings te rig en te ondersteun. Die Sokratiese
metode vertoon volgens Maness, Rapps en Gregory (2003:330, 331) ŉ
sogenaamde “maieutiese” aard: die onderwyser help soos ŉ vroedvrou sy of haar
gehoor om “geboorte te skenk” aan nuwe kennis, insigte of vaardighede. Lorraine
kry dit op meesterlike wyse reg deurdat sy vrae vra en wag vir antwoorde wat sy
dan gebruik om nuwe vrae te vra. Haar kennis-in-aksie en weet-in-aksie is
uitstekend, soos wat haar flink reaksie op ŉ vraag van ŉ deelnemer illustreer: “I’ll
think whether I am going to answer your question. Maybe I’ll just ask another
question. I want you to have sleepless nights!” Kenmerkend van die Sokratiese
metode (en Lorraine se kundige gebruik daarvan blyk duidelik) is dat die studente
aangemoedig en begelei word om antwoorde wat die onderwyser reeds in
gedagte het, op eie stoom uit te werk deur die vra van ŉ reeks leidende vrae
(Maness, Rapps en Gregory 2003:330, 331). Pretorius (2008:71, 73) noem ŉ
onderwyser wat so ŉ proses suksesvol bestuur, ŉ fasiliterende kunstenaar.
Lorraine se persoonlikheidsanalise bevestig my waarneming tydens die
werkswinkel dat sy ŉ fassinerende, entoesiastiese gesprekvoerder is wat graag in
ŉ debat met haar studente betrokke raak om hulle standpunte te bespreek en uit
te daag: “Ek wil net sê ek hou van redeneer, en ek hou van 'issues' – hoe erger ŉ
ding is, hoe lekkerder is dit vir my om daaroor te praat en te bespiegel.”
Sy analiseer ŉ onderrigsituasie effektief en geniet duidelik die kompleksiteite van
sowel die leermateriaal as die onderrigsituasie. Sy antisipeer en visualiseer die
moontlike verloop van ŉ werkswinkel en is gereed om die kontoere van die
gebeure te volg soos wat hulle duidelik raak: “Ek visualiseer dit, en ek dink elke
ding uit: as daai een só sê, dan gaan dít daar uitkom, dan kan ek miskien daai
ding só ingooi en daar uitkry. Ek is baie presies met hoe die goed op mekaar volg
– máár, die werkswinkel werk nie altyd so nie, dís hoekom ek sê jy moet ook op
jou voete kan dink; dis hoekom ek sê as hy nié loop soos jy hom beplan het nie,
dan moet jy dadelik weet hoe moet jy hom weer bymekaarbring.”
Soos gemeld, beskryf Schön (1987:21) die situasies waar die onderrig nie altyd
verloop soos wat die onderwyser verwag nie, “the indeterminate zones of
practice”. Dit is die vermoë van die onderwyser om dadelik te weet hoe die
gebeure binne hierdie onbepaalde sones in die klaskamer bestuur moet word om
steeds effektiewe onderrig te verseker wat van hom of haar ŉ uitsonderlike
pedagoog en opvoedkundige kunstenaar maak. Schön (1987:22) gebruik die
term professionele kunstenaarskap om te verwys na die tipe bekwaamhede wat
bekwame praktisyns soms in unieke, onsekere of teenstrydige situasies vertoon.
Eisner (2002:155–6) verduidelik dat onderwys “is a form of human action in
which many of the ends achieved are emergent” en dat hierdie uitkomste dikwels
gevind word “during the course of interaction with students rather than
preconceived” (Pike 2004:21). Onderrig word beïnvloed deur “qualities and
contingencies that are unpredicted” en die onderwyser moet “in an innovative
way in order to cope with these contingencies” kan funksioneer (Eisner,
2002:155–6), volgens Pike (2004:21).
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Lorraine het ŉ besondere vermoë om in-aksie te weet wat om te doen en op
innoverende maniere kan reageer op situasies wat tydens die onderrig te
voorskyn tree.
5.4 Kommunikasie
Die pedagogiese kunstenaar wat hoop om haar gehoor te begelei tot die
ontdekking van dit wat sy in gedagte het en beplan het, sal so effektief moet
kommunikeer dat sy hulle aandag deurlopend behou (Pretorius 2008:80). Dewey
(1934:244) stel dit, volgens Parks (1992:53–4), as volg: “Communication is the
art of creating participation, of making common what had been isolated and
singular.” Dewey (1934:22) sê ook: “Experience is the result, the sign, and the
reward of the interaction of organism and environment which, when it is carried
to the full, is a transformation of interaction into participation and
communication.”
Volgens Heslep en Ripley (2003:65) behels kommunikasie die uitruiling van idees
en kan dit gedoen word deur te hoor, deur inligting te ontvang en te stuur, of
deur te praat – en kan dit bewerkstellig word deur gebruik te maak van sowel
geskrewe as mondelingse en simboliese taal, soos gebare en lyftaal. Vir die
pedagoog wat effektief wil kommunikeer, is die opdrag om gedagtes en menings
met studente uit te ruil aangaande die vaardighede, idees, beginsels, teorieë of
feite wat as basisse vir onderrig en leer in ŉ spesifieke aanbieding gebruik word.
Effektiewe kommunikasie is kennelik nie ŉ eenrigting-gesprek van die pedagoog
met studente nie. Die pedagoog moet die idees op sodanige wyse bekendstel en
aanbied dat die studente die vrymoedigheid sal hê om hul eie gedagtes en
kritiese menings te ontwikkel en te bespreek. Na die mate waarin hierdie
kommunikasieproses vryelik en ongedwonge plaasvind, word diepgang in die
interaksie tussen deelnemers bereik en die idees in diepte ondersoek en
bespreek.
Wat kan die pedagoog doen om sodanige diepgang te bewerkstellig en
geesdriftige deelname te ontsluit? Die aanslag van individue sal uiteraard verskil,
maar Conant, Smart en Kelley (2003:12) identifiseer entoesiasme, humor, ŉ
dinamiese onderrigstyl en blyke dat die dosent die klas regtig geniet as
eienskappe wat die regte seine aan leerders stuur, en wat leerders graag in
onderwysers wil sien.
Om entoesiasties te wees, beteken om hartstogtelik, vol geesdrif, of selfs deur ŉ
god besete te wees (Odendal en Gouws 2005:219). Is Lorraine entoesiasties? Sy
antwoord self: “... ek moet eerlikwaar sê ek hou daarvan om te kommunikeer. Ek
hou daarvan om iemand in die oë te kyk terwyl ek gesels of probeer om iets te
gee – en ek dink dis miskien my persoonlikheid. Ek is baie uitgaande, en om ŉ
ding lekker te maak, en om entoesiasties te wees, want jy moet lus wees om ŉ
ding te doen.” Haar entoesiasme is inderdaad ŉ uitvloeisel van haar
persoonlikheid: frases soos “uitstaande onderwysers wat voortdurend poog om
studies opwindend te maak vir hulle studente” en “optimistiese lewensbeskouing
wat aansteeklik is” kom in haar persoonlikheidsanalise voor.
Haar geesdrif blyk ook uit ŉ opmerking wat sy tydens die werkswinkel gemaak
het: “I really love this activity.” En uit ŉ bedankingsbrief ná ons terugkeer: “Wat
die werkswinkel self betref, om dit nou sagkens te stel, ek het my gate uit
geniet!” En uit haar reaksie op my stelling tydens ons onderhoud dat dit lyk of sy
haar klasse geniet: “Baie. Baie. Dis vir my verskriklik lekker. Ek hou van daai
wisselwerking tussen mense, dis hoekom. Ek is nie lief vir talk en chalk nie, ek
hou daarvan om saam in ŉ bondel te werk.”
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Haar passie blyk uit die manier waarop sy deelnemers uitdaag en aanmoedig om
op haar vrae en stellings te reageer: met ŉ geamuseerde uitdrukking, soms met
hande in die sye, sal sy vir ŉ reaksie staan en wag op ŉ respons (Figure 8 en 9).
Of in die manier waarop sy reageer as iemand die regte antwoord gee: “Very
good – now try the next one.” Of sy sal iemand liggies op die skouer tik om
gelukwensing oor te dra. Of: “Very good – oe!” Sy sal ook soms hande klap ter
aanmoediging en gelukwensing.
Dit is my waarneming dat Lorraine só optimisties en entoesiasties is dat sy
duidelik verwag dat leerders die regte antwoord sal gee, en dat hulle haar dan nie
wil teleurstel nie. Omdat sy dan dadelik gereed is om erkenning te gee, kry sy dit
reg om ŉ veilige emosionele omgewing te skep wat bevorderlik is vir optimale
leer en deelname. Deelnemers kan dit duidelik aanvoel en neem geesdriftig en
met oorgawe aan aktiwiteite en gesprekke deel (sien veral Figure 4 en 9).
Uit die deelnemers se terugvoer na afloop van die werkswinkel blyk die mate
waarin hulle dit geniet het om deel te neem:
“The workshop was so enjoyable so that many of the participants were
allowed to contribute.”
“It was interesting, enjoyable and educative.”
“The sessions were good enjoyment.”
Lorraine projekteer ŉ empatiese beeld na die deelnemers deurdat sy dadelik
vorentoe beweeg na ŉ deelnemer wat ŉ vraag beantwoord en terselfdertyd effens
vorentoe leun om haar volle aandag aan die deelnemer te gee. Sy doen baie
moeite om ŉ ontspanne atmosfeer te skep en het ŉ laatkommer dadelik op sy
gemak laat voel deur hom te verwelkom en in ŉ groep in te deel.

Figuur 9. Lorraine wag vol afwagting op sukses –
gereed om in die opwinding te deel.
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Sy laat deelnemers toe om met mekaar in gesprek te tree en laat dus die gebeure
toe om op natuurlike wyse te ontplooi: terwyl individuele deelnemers op die
swartbord werk, laat sy die ander deelnemers toe om hom of haar te help om by
die regte antwoord uit te kom.
Sy het oor ŉ leeftyd ŉ fyn aanvoeling ontwikkel vir die vlakke van deelname deur
deelnemers en dit stel haar in staat om dadelik agter te kom as iemand nie
betrokke is nie: “Ek kyk gewoonlik hoe aktief hulle is terwyl hulle besig is. Ek kyk
baie fyn. As daar byvoorbeeld iemand is wat nie deelneem nie, dan kyk ek hoe
ervaar hulle dit, of dit vir hulle lekker is en of hulle dit geniet. As ek sien dis ŉ
bietjie dun, dan probeer ek dit op ŉ manier meer aanjaag – probeer iets
interessants tussenin gooi, net om almal te betrek, want dit is verskriklik
belangrik dat almal besig moet wees.” Hoe weet sy as deelnemers nie besig is
nie? “Nee, ek kan sien, ek het baie ervaring, ek kan sommer in hulle oë sien as
hulle nie besig is nie (ondeunde laggie).” Volgens Flinders (1989:17) beskik slegs
pedagogiese kunstenaars oor hierdie vermoë om die duistere boodskappe op
studente se gesigte te lees en lê dit aan die hart van kunstenaarskap in die
onderwys.
Die mate waarin Lorraine se geesdrif haar in staat stel om haar studente tot
ontdekkings te lei en saam met hulle opgewonde te wees as hulle die ontdekkings
maak, blyk uit ŉ opmerking van Elizna Prinsloo, vakkundige beampte van die
SOO, wat tientalle werkswinkels van Lorraine bygewoon het: “Dit lyk elke keer of
dit die eerste keer is wat sy dit sien.” En Lorraine verklaar haar ewigdurende
opwinding flink: “Maar dit ís elke keer die eerste keer – dis dan elke keer nuwe
mense!”
Sy moes ŉ aantal jare gelede ŉ groot struikelblok oorkom toe sy ná ŉ ernstige
sinus- en middeloorontsteking gedeeltelik doof geraak het in haar een oor en nou
met behulp van ŉ gehoorapparaat moet klasgee. Sy was benoud dat sy haar werk
sou verloor, maar die waarde wat sy tot die SOO toevoeg, is bevestig deur die
reaksie van die vorige direkteur, prof. Jack van der Linde, toe hy van haar
terugslag hoor: “Jy sal aanpassings maak, en ons sal ook aanpassings maak.” Hy
het duidelik nie kans gesien om haar te verloor nie.
5.5 Waardering
Flinders (1989:19), volgens Pretorius ( 2008:83), reken dat die vermoë om die
kunstige of estetiese aspekte van eie onderrig krities, waarderend te ontleed, die
hoogste kuns is wat die pedagogiese kunstenaar kan bemeester. Hy noem dit
waardering en is van mening dat dit eerder die produk van pedagogiese
kunstenaarskap is en nie altyd direk waargeneem, beskryf of gemeet kan word
nie. Waardering behels grotendeels die bevrediging wat onderwysers ervaar
wanneer hulle ŉ uitstaande les aangebied het – om terug te staan en te wéét dat
al die voorbereiding vir ŉ klas die moeite werd was. Dewey (1934:49) sê:
The process of art in production is related to the esthetic in perception
organically – as the Lord God in creation surveyed his work and found it
good. [...] An artist, in comparison to his fellows, is one that is not only
specially gifted in powers of execution but in unusual sensitivity to the
quality of things. This sensitivity also directs his doings and makings.
Volgens Eisner (1983:13) is vakmanne en kunstenaars begaan oor hulle werk,
put hulle bevrediging uit die reis sowel as die bestemming, is hulle trots op hulle
werk, en is hulle van die eerstes om die kwaliteit daarvan te waardeer (Pretorius
2008:83).
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5.5.1 Selfwaardering
Ek het vir Lorraine gevra of, en hoe, sy weet as sy ŉ goeie werkswinkel
aangebied het.
“Hoe weet ek? Joe! Kom ek jou so sê: jy sal nooit ŉ werkswinkel aanbied wat
almal verskriklik baie van gehou het nie. Party mense hou nie van jou manier van
doen nie. Ander hou weer verskriklik baie daarvan – soos jy – maar uit hulle
terugvoering uit kan jy tog agterkom of hulle dit geniet het. Jy kan sien ook, as
hulle rêrig baie lekker voel as hulle iets reggekry het of as hulle deel met ŉ ander
een. Maar dit gaan nogal baie op gevoel af ook. Ek dink die terugvoering wat ek
kry, die gevoel wat ek van hulle kry, is dat hulle geniet regtig die werkwinkels, en
omdat dit nuut is – jy weet, dit is nie die gewone manier van doen nie – vir baie
van hulle; hulle sê altyd dis ŉ 'eye-opener'.”
Sy is egter ervare en realisties genoeg om te twyfel of almal alles gaan toepas
wat hulle tydens 'n werkswinkel leer: “Maar ek weet nou nie hoeveel van hulle
gaan rêrig daar weg en gaan pas dit toe nie – dít kan ek nou nie waarborg nie.
Maar ek dink tog ek kry dit reg om hulle te laat skuldig voel as hulle dit nie doen
nie.” En die ondeunde laggie klink weer op.
Sy sien die vestiging van ŉ verhouding met die deelnemers as die operasionele
basis van die werkwinkels wat sy aanbied. Op ŉ vraag of sy dit regkry om in die
relatief kort tyd tot haar beskikking ŉ verhouding met hulle te vestig, reageer sy
sonder huiwering: “Ja. Ja. Ek dink omdat my geaardheid baie informeel is – ek is
ŉ informele soort van mens, en ek dink dit laat mense dadelik rustig voel in my
teenwoordigheid. Hulle voel nie bedreig, of hulle moet probeer slim wees nie.
Hulle kan maar net geniet.”
Dit is wat Lorraine se intuïtiewe waardering van haar kunstenaarskap is. Maar sou
die deelnemers dieselfde voel?
5.5.2 Deelnemerswaardering
Dewey (1934:47) plaas die besluit oor die estetiese kwaliteit van ŉ kunswerk in
die hande van die waarnemers daarvan: “Perfection in execution cannot be
measured or defined in terms of execution; it implies those who perceive and
enjoy the product that is executed. The cook prepares food for the consumer and
the measure of the value of what is prepared is found in consumption.” Parsons
(2002:30) doen dieselfde: “The meaning of the work is seen as constructed by
the interaction of the viewer with the work. Meaning therefore depends in part on
the particular viewer and/or the culture of the viewer.”
Wat is die mening van die deelnemers aan Lorraine se werkswinkels? In geeneen
van die terugvoervorms van die deelnemers aan twee verskillende werkswinkels
(in Zambië en Suid-Afrika) is daar enige blyke daarvan dat enigeen van hulle nié
gehou het van Lorraine se aanbiedings nie. Inteendeel: daar is oorvloedige
aanduidings dat hulle gaande is daaroor, en dat hulle dit self gaan toepas. Die
volgende aanhalings is verteenwoordigend van die deurlopende trant van die
terugvoer:
“Ek het ongelooflik baie geleer.”
“I learned a lot of things. I'm impressed by the methodologies.”
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“It was really wonderful. From the workshop I've learned that if we use
concrete objects gradually until we talk about abstract concepts we change
attitudes.”
“I'll be applying what I've learned here in class.”
“Die aktiwiteite het my geprikkel vir nog idees.”
“Now, I saw lots of smiles, so it feels to me – I hope I'm right – that
everybody enjoyed the activity.”
“Baie dankie vir als, dit was puik!”
“Hierdie was regtig vir my ŉ wonderlike ervaring.”
“Die werkswinkel het my ook gemotiveer om eendag as wiskundeonderwyser ŉ verskil te kan maak in die gemeenskap.”
“I would also appreciate further contact with the University and would love
for some of the students to get involved with the community.”
Die waarde of betekenis wat die aktiwiteite vir die deelnemers het, lê dikwels in
die konneksies wat hulle met hul eie leefwêrelde maak (Parsons 2002:30).
Lorraine se estetiese werkswinkels verander mense se idees en houdings. Sy
motiveer hulle om hulle praktyke te verander en om by gemeenskappe betrokke
te raak. Sy daag uit, inspireer, vermaak, prikkel, boei en voed op. Sy skep ŉ
fassinerende pedagogiese plasma waarin deelnemers vryelik ontdek hoe
wiskunde eintlik aangebied behoort te word, wie hulle self is en wie hulle graag
sou wou wees.
In die gedeelte van die werkswinkel wat ek bygewoon het, het sy my persoonlik
geïnspireer om vars perspektiewe op my eie onderrig te verkry en ŉ nuwe visie
vir my studente te hê. Ek wil beter klasse aanbied en interessante aktiwiteite
beplan, sodat my studente dit kan geniet. Soos wat Jack Nicholson vir Helen Hunt
in die rolprent As good as it gets sê: “You make me want to be a better me.”
5.6 Harmonie
Volgens Lindamood (2003:162) harmonieer die elemente van ŉ kunswerk
wanneer hulle op sodanige wyse gekombineer word dat dit vir die (subjektiewe)
waarnemer lyk of klink asof hulle goed kombineer en ŉ strelende effek op die oog
of oor het. Volgens Pretorius ( 2008:82) sou harmonie in die klaskameropset
beteken dat al die samestellende elemente van ŉ klas – onder andere die
onderrigstrategieë, die humor en ander interaksies, insette deur deelnemers, die
emosionele belewenisse en die hulpmiddels wat gebruik word – op sodanige wyse
gekombineer word dat dit ŉ aangename of strelende effek op die deelnemers het.
Is daar harmonie in Lorraine se werkswinkels?
Die deelnemers neem geesdriftig en ongeïnhibeerd aan die aktiwiteite en
besprekings deel. Hulle bars gereeld uit van die lag as Lorraine een van hulle of
almal goedig terg. In die groepies heers ŉ ontspanne atmosfeer – volgens
Lorraine een van die elemente van onderrig wat sy as noodsaaklik ag. Daar is
geen blyke daarvan dat enigiemand verveeld of moedeloos raak, of tou opgooi
nie. Sy kry dit reg om ŉ ferm tempo vol te hou en die aktiwiteite flink op mekaar
te laat volg sonder om die deelnemers aan te jaag. Sy is rustig en in beheer van
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die situasie. Periodes van intensiewe gesprekke word opgevolg deur periodes van
rustige selfwerksaamheid.
Sy behou deelnemers se aandag voortdurend soos ŉ kunstenaar wat haar gehoor
in haar handpalm het. Sy gebruik eenvoudige hulpmiddels op effektiewe wyse,
integreer dit met haar onderrig en neem deelnemers saam op ŉ reis deur die
gevreesde wêreld van wiskunde en por hulle aan om hul vrese en vooroordele te
konfronteer, te oorwin en prys te gee. Deelnemers verloor tred van die tyd en
sug spyt as die dag verby is: “I suggest that it needs more days ...”

6. Opsomming en uitspraak
By die deurlees van dit wat in die vorige paragrawe geskryf staan, beleef ek ŉ
gevoel van ontoereikendheid. Daar is nog baie meer te sê oor die pedagogiese
kunstenaarskap van Lorraine. Ek sou die werklikhede van haar lewe en
werkswinkels graag in beter en meer woorde wou beskryf. Maar al sou ek dubbel
die aantal woorde gebruik, sou ek nog steeds nie volledig daarin slaag om die
volle invloed wat haar werkswinkels op mense uitoefen, te beskryf of te verstaan
nie. Parsons (2002:33) verklaar dat ons altyd in hierdie situasie verkeer. Ons
begryp nooit alles wat daar in ŉ kunswerk is nie. Daar is altyd die moontlikheid
om meer te sien – en groot kunswerke is elke keer verskillend wanneer ons hulle
teëkom.
Voldoen haar werkswinkel aan die ses kenmerke wat volgens Beardsley (1970:9)
kenmerkend is van ŉ kunstige of estetiese ervaring soos bespreek in
onderafdeling 4? Was daar aandag aan ŉ fenomenologies objektiewe veld? Sy het
nooit enige moeite ondervind om die onderwysers se aandag te behou nie. Die
deelnemers was deurlopend betrokke by interaksie met mekaar en met die
materiaal van die werkswinkel “in some immediately meaningful way” (Granger
2006:48). By die lees van sy artikel was dít een van die laaste – en vir my onder
die mees bevredigende - insigte oor die werkswinkel: dit is bewerkstellig sonder
eksterne motivering in die vorm van die een of ander assesseringsaktiwiteit aan
die einde daarvan. Daar is geen toetse geskryf of punte toegeken nie. Die
deelnemers kon fokus op persoonlike leerprosesse sonder om die swaard van ŉ
toets aan die einde te vrees. Daar was geen “coerced submission” (Dewey
1934:40) nie. Die onderwysers kon bloot die suiwere betekenis van die aktiwiteite
as effektiewe interpretasie van hulle werklikhede in die klaskamers van Zambië
onmiddellik insien. Die pedagogiese straatkunstenaars van die SOO was in die kol
met hulle interpretasie van die Zambiese werklikheid.
Was daar gestratifiseerde ontwerp van die samestellende elemente van die les?
Daar was variasie in die aktiwiteite: die deelnemers het sade uitgepak, gesprekke
gevoer, groepwerk gedoen, berekeninge op die bord gedoen. Hulle was nooit
sigbaar verveeld nie. Was daar tekens van menslike kwaliteite soos elegansie,
gevatheid, lighartigheid, ironie en geestigheid? Definitief. Is die werkswinkel
gekenmerk deur ŉ hoë mate van eenheid in vergelyking met soortgelyke
ervarings, en was daar dus samehang en voltooidheid? Sonder twyfel. Was die
werkswinkel intrinsiek bevredigend vir die deelnemers, en was daar aktiewe
kognitiewe ontdekking? Uit die deelnemers se terugvoervorms, en hul gedrag
tydens die werkswinkel, is daar duidelik en voldoende blyke hiervan. Genoeg
kenmerke van Beardsley se estetiese opvoedkundige ervaring is dus gevind en
aangetoon om die werkswinkel as ŉ estetiese ervaring te identifiseer.
Dit is dus my mening dat die antwoorde op al die vrae in die vorige paragraaf
bevestigend is. Ek is oortuig daarvan dat Lorraine ŉ pedagogiese kunstenaar is,
en dat die werkswinkel wat ek bygewoon het, ŉ pedagogiese kunswerk was. As
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professionele pedagoog is sy bo gemiddeld vaardig. As kuns “pure and flawless
workmanship” is (Arnold, ongedateerd, volgens Dewey 1934:47) is sy ŉ
kunstenaar. Ek kan haar kunswerke onvoorwaardelik aanbeveel.
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Eindnotas
*

Bricolage: A pieced-together set of representations that are fitted to the
specifics of a complex situation (Denzin en Lincoln 2000:4).
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Abstract
Mise en abyme and André P. Brink's Ander Lewens
This article discusses the use of the mise en abyme as a technique in the novel
Ander lewens by André P. Brink. The theory about the mise en abyme is reviewed
mainly according to the work by Lucien Dällenbach, The Mirror in the text (1989).
Other articles about the modern novel are also part of this discussion.
The integration of different aspects of the novel through the use of the mise en
abyme and the duplication and reflection between the three shorter texts is the
core of this interpretation of the novel. The emphasis is also on the metatextual
theme in this novel and the relevant identification between character-narrators
and the implicit author. The unity of this fragmented and reflective text is partly
also as a result of leimotivs like the mirror, the sexual, identity and a technique
like the trompe-l’oeil. Some of the functions of the use of the mise en abyme that
are evident during the discussion of this novel are the undermining of
representation, the tension between reality and illusion, the absence of final
meaning and the inherent intertextuality of all texts.

Opsomming
Mise en abyme en Ander Lewens van André P. Brink
Hierdie artikel ondersoek die voorkoms van die mise en abyme as tegniek in die
roman Ander Lewens van André P. Brink. Die teorie rondom die mise en abyme
word veral bespreek na aanleiding van die werk van Lucien Dällenbach, The
Mirror in theText (1989), en ander teoretici oor die moderne roman.
Die integrasie van verskillende elemente in die roman deur middel van die mise
en abyme en duplisering tussen die drie korter tekste waaruit die roman bestaan,
vorm die kern van hierdie ontleding. Daar word ook spesifiek aandag gegee aan
die metatekstuele implikasies in hierdie roman en die verband tussen karakters
en die implisiete outeur om uiteindelik ’n tematiese laag te onderskei wat ’n
eenheid vorm in die roman, terselfdertyd sluiting vermy en voortdurende
herhaling van verhaal en teks impliseer. Die kernmotiewe van die spieël, die
seksuele, identiteit en ’n tegniek soos die trompe-l’oeil word ook bespreek. Die
voortdurende ondermyning van representasie, die spanning tussen realiteit en
illusie, die afwesigheid van finale betekenis en die begrip dat alle tekste
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voorafgegaan word deur ander tekste, is van die funksies wat vervul word deur
die gebruik van die mise en abyme.

1. Inleiding
Resensente soos Louise Viljoen (2008), Joan Hambidge (2008) en Helize van
Vuuren (2008) stel indringende vrae na die aard van die roman Ander Lewens
deur André P. Brink (2008). Hulle verwys onder andere na die eksplisiete en
implisiete intertekstuele aard daarvan, kommentaar op die kritici van sy
romankuns, die herhaling van motiewe en karakters uit sy oeuvre, die
verskillende dimensies waarop die drie tekste sinspeel, die uitbeelding van droom
versus werklikheid, alternatiewe realiteite en die rol van vroulike seksualiteit
teenoor die wit manlike verteller.
Van die antwoorde hierop lê in die gebruik van die mise en abyme in die drie
korter tekste wat as triptiek, “’n roman in drie dele”, aangebied word. Die doel
van hierdie artikel is om eerstens die gebruik van die mise en abyme in hierdie
roman te bespreek en slegs vlugtig na die res van Brink se oeuvre te verwys.

2. Mise en abyme
Die tegniek van die mise en abyme word uitvoerig bespreek deur Lucien
Dällenbach in sy werk The Mirror in the text (1989, 1977). Dällenbach definieer
die mise en abyme aanvanklik as: “any internal mirror that reflects the whole of
the narrative by simple, repeated or ‘specious’ (or paradoxical) duplication”
(1989:36), nadat hy aandag gegee het aan André Gide se verklaring van die term
in 1893 met verwysing na die skilderkuns en heraldiek. Gide verwys na die
gebruik van skilders om in die skildery ’n klein konvekse spieël te plaas wat die
binnekant van die vertrek waarin die skildery voltooi word, reflekteer. Gide
vergelyk dit met die gebruik in die heraldiek waar ’n tweede voorstelling van die
oorspronklike skild "en abyme" daarbinne geplaas word (Dällenbach 1989:7). Die
woorde en abyme beteken in hierdie geval dat ’n teken in die hart van die skild
(abyme) geplaas word, in kombinasie met die ander tekens, maar sonder om
daaraan te raak. Daaruit maak Dällenbach die afleiding dat mise en abyme in die
letterkunde verwys na enige aspek binne-in die teks wat ’n ooreenkoms toon met
die teks wat dit insluit – dit waarna letterkundiges ook verwys as die teks binne
die teks of interne duplisering (1989:8). Die voorwaarde wat hy stel, is dat die
teks self op hierdie refleksie moet wys: “the work itself must point up the
reflection that is taking place, or, more precisely, the reflection must become the
subject of the reflection” (1989:17). Hy stel dit deur die loop van sy werk ook
baie duidelik dat daar genoeg bewyse is dat letterkundiges die term spieëlbeeld,
of spieël-metafoor, vir hierdie tegniek gebruik (1989:25, 174).
Brian McHale (1987:124) verwys na Douglas Hofstadter se drie kriteria vir die
mise en abyme: dit is ’n ingebedde representasie ondergeskik aan die primêre
diëgetiese wêreld; dit vertoon ooreenkomste met ’n aspek van hiérdie primêre
wêreld en derdens moet dit ook ’n belangrike en deurlopende aspek van die
primêre wêreld behels, belangrik en deurlopend genoeg dat die leser oortuig is
dat dit die primêre wêreld as geheel herproduseer of dupliseer.
Dällenbach beklemtoon ook die dupliserende aard van die mise en abyme in dié
refleksie van ’n aspek van die narratief en die progressiewe assimilasie daarvan
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met die res van die narratief (1989:44). Die leser moet deur een of ander teken
gelei word tot hierdie interpretasie dat die spesifieke teksgedeelte ’n transposisie
van die narratief verteenwoordig; “it just requires one warning signal that must
be picked up” (1989:46).
Dällenbach onderskei drie tipes mises en abyme ten opsigte van voorstelling: die
direkte eenmalige duplikasie van ’n ooreenkoms met die teks waarbinne dit
voorkom; die oneindige herhaling van ’n ooreenkoms met die teks waarin dit
voorkom wat ook weer ’n ooreenkoms bevat met die teks … en die aporetiese
duplikasie wat die hele teks insluit waarin dit voorkom (1989:35). Hierdie mises
en abyme kan ook deurlopend na mekaar verwys en ’n eenheid binne die teks
vorm.
Gabriele (2005:31) verwys na Richard Cardwell se definisie van die mise en
abyme as “a series of apparently endlessly overlapping and closed networks of
conceptual structural spaces which form a kind of labyrinth leading to a shifting,
ever unattainable nucleus or centre”.
Moshe Ron (1987) opper heelwat vrae oor die definisies van Dällenbach en Mieke
Bal ten opsigte van die mise en abyme. Ron vertaal Mike Bal se definisie uit die
Frans soos volg: “Placed en abyme is any sign having for referent a pertinent and
continuous aspect of the text, of the narration or of the story which it signifies, by
means of resemblance, once or several times” (Ron 1987:121). Ron stel verder in
sy artikel oor die mise en abyme die volgende standpunte: dat die vereiste dat dit
die hele werk moet reflekteer, oordrewe is (1987:425); dat die mise en abyme
nie altyd eksplisiet aangedui hoef te word nie (1987:426); dat die mise en abyme
nie altyd spesifiek as entiteit volkome isoleerbaar hoef te wees van die werk nie,
maar dat dit tog op ’n laer diëgetiese vlak moet wees as die teks waarin dit
voorkom (1987:429); dat die relatiewe grootte van die mise en abyme teenoor
die werk waarin dit voorkom, moeilik bepaalbaar is (1987:430); en dat die
interpretasie van die mise en abyme altyd afhanklik is van die kennis van die
werk as geheel (1987:434).
Oor die funksie van die mise en abyme verwys Ron (1987:454) na Ricardou se
uitlating: “great narratives are recognizable by the sign, that the fiction they
propose is nothing but the dramatization of their own functioning” en beskryf
vervolgens die mise en abyme se funksie as die ondermyning van die
representasie binne die narratiewe teks. Ron eindig sy artikel met die volgende
vereenvoudigde definisie van die mise en abyme: “Any diegetic segment which
resembles the work where it occurs, is said to be placed en abyme” (1987:436).
Dit spreek vanself dat die belangrikheid van ’n mise en abyme, en die
funksionaliteit daarvan, afhang van die vooropstelling daarvan deur die teks self.
Hoe meer dit deur die leser herken, uitgebrei en met ander refleksiewe aspekte
geïntegreer word, hoe groter word die relatiewe waarde daarvan vir die
interpretasie van die werk as geheel (Dällenbach 1989:108).
Soos die resensente reeds aangedui het, is daar vele ooreenkomste tussen die
drie korter tekste wat die roman uitmaak. Daar is onder andere karakters wat
oorvleuel, drie manlike ek-vertellers, die art nouveau-spieël, ruimtes wat
ooreenkom, kunstenaars as karakters, affairs, ideale wat nie verwesenlik word
nie, bergies, ’n ou man, die aanval in die restaurant, geweld, politieke
verwysings, eksplisiete seks, die verwysing na stories, die gevoel van
vervreemding, afstandelikheid by die vertellers, die verwysing na kunswerke en
meesters op daardie gebied, intertekstuele verwysings, drome en hallusinasies,
die
ervaring
van
onvoltooidheid
en
tydloosheid.
Die
intratekstuele
kruisverwysings skep ook ’n besondere eenheid tussen die drie tekste. Die vraag
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in hierdie artikel is egter in watter mate van hierdie voorbeelde as mise en abyme
gelees en geïnterpreteer kan word.
Die art nouveau-spieël, en ander spieël-verwysings, wat ’n deurlopende motief in
die roman is, speel veral in die tweede teks met gelyknamige titel ’n besondere
rol. Daarmee gepaardgaande is die gelykstelling van die spieël-metafoor met die
mise en abyme en ook die feit dat die mise en abyme as tegniek veral in die tyd
van die nouveau roman en die nuwe nouveau roman as kenmerkende eienskap
voorgekom het (Dällenbach 1989:118) ’n verdere leidraad vir die leser. Die feit
dat juis die verwysing na die art nouveau-spieël die een groot verandering is wat
Brink aan The blue door aangebring het (Brink 2007:100) vir die romanweergawe
daarvan in Ander lewens (Brink 2008:68), én dat spieël as een van die
kenmerkende woorde en begrippe van die postmodernisme beskou word (Viljoen
1988), dien as verdere motivering vir die ondersoek na die belangrikheid van
hierdie deurlopende motief in die mises en abyme in die roman.

3. “Die blou deur” en die mise en abyme
Die eerste teks, “Die blou deur”, begin met ’n agternaperspektief en ’n droom,
asook ’n verwysing na Kafka se Gregor Samsa se onwerklike ervaring en
transformasie. Onmiddellik daarna word die teenstelling tussen fiksie en
werklikheid pertinent gestel: “Behalwe dat dit die keer nie fiksie was nie. Dit het
werklik met my gebeur” (7) (alle bladsyverwysings is na Brink 2008). Die
gebeure daarná bevat egter juis al die elemente van ’n onwerklikheid of droom en
die einde van hierdie droom. Op p. 11 is ’n vooruitwysing van wat aan die einde
van die eerste teks geïmpliseer word: “Vir Lydia en die kinders sal ek nooit weer
sien nie.” Die verteller verwys vervolgens na ’n gevoel van “sterflikheid” (12, 16),
vervreemding (15) en ’n “gevoel van iets wat afloop” (16). Ook die ruimte word
as vreemd en kunsmatig waargeneem (17) totdat hy die blou deur van sy kothuis
oopmaak en ’n vreemde vrou en kinders hom begroet.
Hierdie eerste gedeelte bevat reeds enkele aanduidings van ’n metatekstuele
teks: die teenstelling van fiksie met werklikheid, die kunstenaar as verteller, die
afstandelike waarneming soos ’n outeur, die verwysing na ’n verhoogspel en die
omgewing as kunsmatig geskepte ruimte. Volgens Dällenbach (1989:52) is die
kunstenaar een van die legitieme karakters wat as verteenwoordiger vir die
outeur optree in die metatekstuele mise en abyme. Die vermoede van ’n
metatekstuele laag en die tema van werklikheid teenoor verbeelding (fiksie) word
verder bevestig deur die feit dat die kothuis nou totaal anders lyk (20) en die
“verwarde” situasie waarin die karakter-verteller hom bevind (23) wat selfs dalk
“herdefinieer” moet word. Die verteller verwys ook na ’n “paar belangrike
leidrade” wat hy dalk misgeloop het (27) en ervaar dat die tyd stilstaan (27). Die
eerste verwysing na ’n spieël volg hierop: in die donker spieël in die hysbak lyk
hy “… ontliggaam. Om die waarheid te sê, ek herken myself glad nie” (29), ook ’n
vooruitwysing na die verteller-karakter se ervaring in die tweede teks (100). Die
nommers van die knoppies in die hysbak verander na letters (31) en wanneer die
verteller-karakter (David) terugkeer na die kothuis, is die vreemde karakters nog
daar in dieselfde houdings asof “daar geen tyd verloop het nie” (33). David begin
dink dat die vreemdheid nie by die ruimte lê nie, maar by homself (33).
Die volgende sonderlinge ervaring is die herhaling van ’n kleintydstorie, waarin
karakters ook deurmekaar raak met hul ruimte (bedjies) (38) en die gesprek oor
die onvoorspelbare aard van stories (37) met die slot wat na hul bestaan as
sprokie verwys: “dan woon ons vir altyd en altyd gelukkig saam” (38). David se
vermoede dat hý mislei word, dat dit alles slegs hallusinasie is of ’n droom (39),
word al sterker en hy verwys terug na die droom waarmee die verhaal begin het:
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“net so onwerklik”. Sarah beweer egter nou dat hy wél sy droom bereik het (41)
en ook dat die lewe nie bedoel is om redelik (logies?) te wees nie (42).
’n Verdere duplikasie word reeds aangedui wanneer hy Sarah se woorde (en haar
voorkoms as bruin vrou) vergelyk met sy affair met Embeth (42). Die
intertekstuele verwysings na Sophie’s World en veral die metatekstuele Sputnik
Sweatheart skep ’n verdere sleutel, waarna selfs direk verwys word as ’n
“sleuteltoneel” (46). Daarin kyk die vrou vanaf die Groot Wiel na haarself in haar
eie woonstel en Sarah merk op dat dit moeilik is om jou dit voor te stel: ”Om so
tussen verskillende dimensies rond te skuif, plekke te ruil met jouself” (46). Dit
vorm reeds een van die mikro-mises en abyme in die roman. Ook seks word met
die ervaring van verskillende dimensies van die werklikheid en identiteit verbind:
“As mens liefde maak. Dink jy nie dis ook ’n manier om plekke met jouself te ruil
nie? Die wêreld verander in ’n ander plek. Jy is nie meer wie jy was nie” (46).
Wanneer David dan besluit om die volgende oggend sy ondersoek van Sarah se
liggaam voort te sit, word dit ook gekoppel aan die soek na betekenis: "Ek moet
vasstel wat dit beteken om te sê: ‘Sarah’" (48).
Die herinnering aan Embeth se eerste besoek en hul kortstondige affair skep
onder andere verwysings na die aard van David se skilderkuns en dus ook
implisiet die fiksie van die teks. Die skildery waarna verwys word (’n tipiese
voorbeeld van mise en abyme in ’n teks), verwys na twee vroue, een wit en een
bruin (soos Lydia en Sarah/Embeth). Embeth wil weet watter een eg is en watter
een verbeel (51). David se ervaring in die hede, met Sarah se bruin skouer langs
hom, laat die verlede verbyvloei soos ’n “ou film”. In die hede integreer hy
doelbewus Embeth en Sarah, al besef hy hul liggame is “onverklaarbaar en
vloeibaar verstrengel … soos die vorme van drome” (57). Wanneer die verhaal
van hom en Embeth sy toekoms nie meer voorspelbaar maak nie (soos die stories
vroeër) word dit beëindig met Nelia se binnekoms. Hierdie herinnering word
opgewek saam met die binnekoms deur die blou deur, nou reeds ’n verwysing na
die fiksie, die begin van hierdie verhaal. Dit is onder andere ook juis hierdie
vertelling deur hom wat Sarah “moontlik maak” (63). Hierdie soort uitspraak
herinner aan Brink se verwysing na naamgewing in ’n teks wat ’n tekswerklikheid
vestig en ook deur die loop van die teks met betekenis gevul moet word (Brink
1998:40).
Dit is veral die beskrywing van die verteller se ondersoek van die kothuis, sy eie
ateljee en Sarah se foto-ateljee (64-71) wat terugskouend as vollediger mise en
abyme vir die roman as geheel gelees kan word.
Die verteller beskryf dit as ’n begin: “Om my is ’n hele wêreld wat wag om ontdek
en ondersoek en geliasseer te word vir latere gebruik.” Hy verwag
“onvoorstelbare nuwe deure” en “onbekende ruimtes” agter die deure, soos hy
vroeër in die teks ervaar het. Hy begin as’t ware weer voor met die teks deur
weer van buite af binne te kom (64). Hy het reeds in die verlede as skilder hom
verbeel hoe "allerhande gesigte, figure mense en diere” uit die verf sal “opdoem”.
So kan die ervaring en geure van die liggame van die vroeëre teks ook slegs
verbeelding wees (64). Die vrou van die oggend is slegs ’n “beeld” (65), iemand
met wie hy sou kon saamleef (65), met wie hy dalk reeds saamleef. Hy herken
van sy eie skilderye in die gang en in die kamers volgens die styl (65) en foto’s,
onder andere ’n sensuele een van Sarah – die erotiek daarvan verbind hy met die
manlike perspektief op die vrou. In die tweede gang word dit ’n reeks foto’s van
deure, wat nie net “na die onbekende lei nie, maar ook na die onkenbare” (67)
soos die “geheime binneruimte” (die huis) waartoe Sarah hom binnegenooi het.
Hiermee word onder andere die belangrikheid van die ooreenkoms tussen ruimte
en identiteit in die roman aangedui.
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Agter ’n donker houtdeur wag die fotografiese ateljee. Die hele reeks intieme
vrouefoto’s is in ’n spieël geneem “en dikwels is die spieël self in die komposisie
geïnkorporeer” (dié tradisionele mise en abyme!). Die spesifieke spieël wat hom
opval, is in ’n art nouveau-raam: “gevorm deur die omlyning van ’n slanke jong
meisie met vloeiende hare en lang arms wat die glas, in die vorm van ’n hart,
vashou” (68). Dié spieël speel ook ’n sentrale rol in die tweede teks (95 e.v.) en
word aangedui in die laaste teks (250). ’n Oneindige reeks weerspieëlings word
bereik deur spieëls so te rangskik “dat daar ’n eindelose dialoog tussen die
weerkaatsings aan die gang gesit word”, totdat die reeks foto’s eindig met
verwronge selfbeelde van die fotograaf self – sodat die produk die skepper (die
teks die outeur) weerspieël.
In sy eie ateljee vind die verteller ook ’n “ander wêreld”. Hy vind daar skilderye
wat hy reeds verkoop het, onder andere een wat hy net voor sy ontmoeting met
Embeth geskilder het, dieselfde een wat ook in die derde teks beskryf word (251)
en dáár aangedui word as “’n elementêre gegewe (wat) iets van oneindige
kompleksiteit aanraak”.
Die verteller keer egter weer terug na die foto-ateljee, die plek wat leidrade inhou
vir sy soektog na die waarheid van die karakters en gebeure, met die implikasie
dat die outeur alleen binne die leidrade van sy werk op te spoor is. Die foto’s
hang egter in ander posisies, heelparty is totaal vreemd, en met elke rondte let
hy nuwe dinge op (70). Die implikasie hiervan is dat die karakters en gebeure in
dié tekste met die lees en interpretasie daarvan telkens nuwe perspektiewe sal
bring. Die foto’s van Embeth en Lydia bevestig hul bestaan in die teks (en sý
romanwerklikheid). Die gesigte wat uiteindelik oorbly, ken hy almal – hulle het
almal ’n rol in sy lewe gespeel (71). Dit dui ook reeds die herhaling van
karakters, hul konvensies en stereotipes, in die drie tekste aan.
Dié teksgedeelte (64-71) vertoon duidelik die elemente van die mise en abyme.
Dit is ’n onderdeel van die intrige van “Die blou deur”; daar is die eenvoudige
direkte weerspieëling van die karakters wat voorkom in die teks en die
kunstenaar self; die weerspieëling op diëgetiese vlak van die verwarring tussen
werklikheid en verbeelding wat die verteller ervaar. Daar is voorbeelde van
oneindige weerspieëlings, maar ook van die ingebedde deel binne die teks wat
terugverwys na elemente wat vroeër in die teks voorgekom het (retrospektiewe
mise en abyme) én elemente wat later sal voorkom (prospektiewe mise en
abyme). Dit dui ook reeds op die metatekstuele tema van die roman as geheel
(vgl. Dällenbach 1989:60). Die metadiëgetiese kommentaar wat implisiet gelewer
word, maak hierdie teksgedeelte juis ’n voorbeeld van die tekstuele mise en
abyme waarin die struktuur van die teks gereflekteer word.
Deur die beskrywing en bespreking van kunswerke, die foto’s en skilderye waarna
verwys word, sê Dällenbach, word die mise en abyme juis versterk, want
“reflection in order to ‘take off’, has to work in alliance with a reality similar to
that which it is reflecting: a work of art” (1989:71). Op hierdie wyse word nie net
die polisemiese verwysingsveld van die narratief verbreed nie, maar word die
literêre driehoek van outeur, teks en leser aangedui (1989:74). So het ons
byvoorbeeld die kunstenaar-fotograaf (Sarah) wat weerspieël word in haar werk,
die foto’s, en die interpreteerder-toeskouer, die leser David, wat op sy beurt ook
weer die verteller is waardeur al hierdie elemente tot stand kom. Dit is soos Brink
ten opsigte van Don Quixote beweer: die werklikheid en onwerklikheid word nie
teenoor mekaar gestel nie, maar is beide die produk van die vertelling, die taal,
wat die wêreld van die droom én realiteit moet beskryf (Brink 1998:31, 32).
Dit is duidelik dat hierdie mise en abyme (pp. 64-71) inherent deel vorm van die
intrige van die eerste verhaal, “Die blou deur”, maar ook die kern bevat van
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ander elemente van die roman: die deur as metaforiese opening tot die self en
die teks; die vervlegting van karakters; die verbintenis tussen ruimte, identiteit
en teks; die vervloeiendheid van werklikheid/droom/illusie/fiksie; die
metatekstuele en die seksuele. Hierdie elemente van die roman as geheel sal
vervolgens bespreek word.

4. Deur op deur op deur
Die blou deur open die roman. Dit is die ruimte wat die verteller as sy eie beskou,
sy eie persoonlike ruimte (14), waar hy vreemd voel as sy vrou dit binnedring
(15) en waar die onwerklikheid van die gebeure vir hom ’n aanvang neem
wanneer die vreemde vrou en kinders hom verwelkom (19). Hy soek bevestiging
vir sy werklikheid in die blou deur wat hy ses jaar gelede geverf het (22) en die
toenemende vervreemding laat hom twyfel aan sy eie bestaan (33). Agter die
blou deur open op p. 64 ’n nuwe wêreld wat hy moet herontdek en daaragter die
breër betekenis van die moontlikheid van “onvoorstelbare nuwe deure” en
“onbekende ruimtes” wat ook die ontmoeting van vreemdelinge wat vir hom
voorlê, sou insluit. Die ooreenkoms met die kuns (en teks) waarin hy hom
allerhande gesigte, mense en diere kon voorstel, word geopen (64). Die deure
word egter hierna foto’s - voorstellings van deure – (soos in ’n teks) met
daaragter die onbekende en onkenbare soos Sarah hom in “haar geheime
binneruimte” ingenooi het (67). Sy ruimte word hare deur middel van die teks en
die droomwêreld wat daarbinne geskep word. Die kumulatiewe effek van “deure,
deure” word ook ’n eerste reeks oneindige dupliserings van onkenbare “raaisels”.
Die blou deur word egter ook die skeiding tussen hom en Lydia, die afsluiting van
die werklikheid van hulle saambestaan en ook die beëindiging van sy sekerheid
(77) wat verdwyn soos sy woonstelgebou en sy woonstel (78-9). Sy enigste mate
van sekerheid lê nou agter die blou deur, die teks wat hy moontlik gemaak het
deur sy beskrywing daarvan. Die laaste sekerheid verdwyn as die blou deur by sy
terugkeer “kadmiumgeel” is (81). Die eerste teks eindig dus met dieselfde
openheid en onvoorspelbaarheid as die begin van die teks, wat begin met ’n
droom en die oopmaak van ’n deur … en so word die oneindige reeks deure van
die mise en abyme weer geaktiveer tot volgende tekste en moontlikhede.
In die slotverhaal maak die geel deur (“sonneblomgeel”), wanneer die karakter
instap in die plaashuis, weer sy verskyning, maar baie duidelik (ook) ’n
oorgeverfde blou deur, wat nie net die verbindings met die eerste verhaal
aktiveer nie, maar ook die oopstel van al die onkenbare moontlikhede wat
daarbinne wag.
Dit is duidelik dat finale betekenis en afronding van die verhaal hier uitgestel
word, dat die iteratiewe aard van die vertellings en die roman dui op verdere
opeenvolgende tekste, verhale en stories: dat dit slegs fiksie is waarbinne en
waardeur die een teks inspeel op die ander en nóg fiksie ontstaan.

5. Die vervlegting van karakters
In die foto-ateljee word die verteller gekonfronteer met veral die drie vroue in sy
lewe: Lydia, wat hy nou nie meer kan vind nie; Embeth, wat slegs deel is van sy
verlede; en Sarah as kunstenaar-fotograaf, wat moontlik deel is van sy nuwe
droombestaan en deur haar bruinheid ook Embeth herhaal en sy skildery herroep.
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Hierdie vervlegting van karakters, maar ook die herkenning van al die gesigte in
die foto’s, die feit dat hulle almal ’n rol in sy lewe gespeel het, wys ook
progressief op die herhaling van karakters in die ander tekste en die
ooreenkomste en soms (on)uitgesproke betrokkenheid in verhoudings tussen
hulle. So word nie net die verteller-karakter ontbloot nie – “ontmasker,
naakgestroop” – maar word hierdie herhaling ook ’n vooruitwysing na die
ervaring van die ander verteller-karakters en die integrasie van die
vrouekarakters.
Die mansvertellers in die drie tekste van die roman deel heelwat ooreenkomste:
’n wye kunstenaarsbelangstelling en -beroep: skilder, argitek en pianis. Volgens
Dällenbach (1989:52) maak dit hulle uiters geskik as substituut-outeur-karakters,
wat dus aansluit by die metatekstuele verwysingsveld. Hulle is al drie uiters
geïnteresseerd in en selfs obsessief oor die naakte vroulike liggaam, vandaar die
herhaalde seksuele beskrywings, eskapades, ontrouheid/affairs en die drie keer
herhaalde waarskuwing van die vrouekarakters in dié verband. Al drie beleef ’n
middeljare-vertwyfeling oor hul identiteit en ’n teleurstelling oor die ideale wat nie
bereik is nie, ’n herinnering aan ouers wat nie tot die boonste elite behoort het
nie en uiters konserwatiewe pa’s wat nie hul beroepskeuse en kunssinnigheid
heeltemal begryp of goedgekeur het nie.
Die vertellers ken mekaar as karakters. Al drie die vertellers is uiters bewus van
die onsekerheid van hul bestaan, ervaar twyfel oor die werklikheid al dan nie van
dit wat hulle waarneem en vertel, en is bewus van die vervloeiendheid van
werklikheid en droom. As persone wat uiters gesteld is op ’n eie persoonlike
ruimte, ervaar hulle hulself dikwels in die paradoksale posisie van vreemdelinge
in hul eie huise en omgewing, wat waarneem vanaf ’n afstandelikheid wat tipies is
van die kunstenaar en outeur. Hulle is bewus van die toneel wat afspeel asof in ’n
ou rolprent, ’n slegte toneelstuk, ’n droom of verhaal met hulself as spelers
daarin. Al drie ervaar op ’n stadium dat hulle die Ander verteenwoordig. Al drie
maak kennis met die ou man. Die drie karakter-vertellers is dus in meer as een
opsig spieëlbeelde van mekaar en as kunstenaars ook van die outeur.
David onthou alles asof “deur ’n spioenasiekamera vasgelê”, neem die ruimte
buite waar as vreemd (17), ervaar die verwarde woonstelblok as ’n hallusinasie
(27), herken homself nie in die hysbakspieël nie (29), voel vreemd in sy eie
kothuis (33) en dink aan die gebeure as droom en hallusinasie (39). Hy kyk na
Sarah vanuit die visuele oogpunt van ’n skilder (45) en vind die vervlegting
tussen Embeth en Sarah so onverklaarbaar soos ’n droom (57). Hy ondersoek sy
eie huis as ’n onbekende wêreld (64), wonder of hy hom dit alles verbeel (64), en
soek na leidrade oor Sarah om haar werklikheid te bevestig (69) terwyl hy juis
sou sekerheid vind by Lydia (77), wat hy nie kan opspoor nie. Sy woonstel het
saam met haar (en sy vorige lewe) spoorloos verdwyn (78). Hy kan net terugkeer
na ’n kothuis waarvan die blou deur nou geel geverf is, sodat die opmaak daarvan
die moontlikheid van ’n nuwe ervaring, bestaan en teks kan aandui: hy is slegs
seker van die onsekerheid en selfs fiksie van sy bestaan.
Brink (1998:29) verwys in sy teoretiese werk spesifiek na twyfel as die
voorwaarde vir die ervaring van realiteit, maar ook as die universele tema in alle
prosa: “the problem of appearance and reality”.
Steve, in die tweede teks, “Spieël”, is ’n argitek wat hou van “skoon,
ondubbelsinnige lyne” (85). Sy vrou, Carla, ’n fiksieredakteur, is die een wat hou
van art nouveau, vandaar die spieël. As argitek binne die konteks van SEB het hy
geleer om “al die regte clichés te gebruik” (93) – nog ’n sleutel dat die outeur
bewus is van die clichés (en stereotipes) in die teks.
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Die spieëlbeeld van sy nuwe identiteit as swart man skep die verwarring by hom,
soortgelyk aan David se ervaring met die oopmaak van die blou deur. Sy
persoonlike ruimte is binnegedring (101, 143), hy twyfel aan sy identiteit (“Dis
ek, Dis nie ek nie” (103, 108, 119, 150, 160) en sien homself as vreemdeling
(103, 142, 160, 179, 181). Sy wêreld het vreemd en kunsmatig geword (119,
144, 163). Hy twyfel oor die werklikheid van wat met hom gebeur en of dit nie
net verbeelding en illusie is nie (104, 108, 115, 141, 143, 151, 173, 174, 194),
voel asof hy deur ’n spieël loop (106) soos in ’n droom, en wonder oor die invloed
van kleur op identiteit (108, 114, 134). Hy ken vir David, Lydia en Nelia en weet
van Embeth (dit bevestig dus die bestaan van Lydia en Embeth tekstueel), en
dink ironies genoeg daaraan om David se hulp in te roep (108), want David is
“immers ’n kunstenaar, gewoond aan verbeeldingsvlugte”! (109). Hy is verstom
dat nie een van sy familie of vriende die verandering eers opmerk nie (112, 145,
156), alhoewel Silke sy velkleur bewonder, wat die onsekerheid oor wat besig is
om te gebeur, vererger. Hy is ook bewus daarvan dat hy homself van ’n afstand
dophou asof hy in ’n toneelstuk optree waarvan hy ook die regisseur is (113, 117,
153, 175). Selfs later, na hulle terugkeer van die restaurant af, is dit asof hy in ’n
alternatiewe dimensie is van waar hy nooit weer by sy “vertroude wêreld sal
uitkom nie” (193). Hy voel al hoe meer hy speel net ’n rol (113) en bestaan dalk
net in persepsies (160). Ook hierdie uitbeelding sluit aan by Brink se vroeëre
uitspraak dat realiteit gebaseer is op persepsie, “but perception already
presupposes interpretation and imaging, in other words, translation” (Brink
1998:30).
Steve se vroeëre verhouding met Lydia (wat vir David verborge is) kom op die
lappe (soos David se verhouding met Embeth), asook die rede waarom sy nie kon
kinders hê nie (131). Sy verlies aan haar vergelyk met David se verlies van
Embeth (131). Soos met David is Lydia “intiem verbind” met wie hy eintlik is
(133), en soos David kan hy haar ook nie opspoor nie (134). Hy begin soos ’n
vreemdeling vir homself optree (139), en na die gewelddadige seks met Silke
beskou hy homself as anders, as dié Ander (149). Ook hy soek leidrade (soos
David), al is dit dan in slierte van drome (152), maar in die droom-herinnering is
daar die ineenstrengeling van Silke, Lydia en Carla (153), soos by David die
verwarring tussen Lydia, Sarah en Embeth. Hy verwys na Derek Hugo en Nina
Rousseau, die karakters in die volgende (derde) verhaal, as bekendes.
Soos tyd vir David gaan stilstaan, raak tyd ook vir Steve verstrooi (167). Die
gesprek in die restaurant oor Derek Hugo en Nina Rousseau word ’n voorspelling
van die intrige in die derde teks. Met die terugkeer na hul woning ná die geweld
in die restaurant is dit egter of alle sekerheid wegval. Die ruimte word ervaar as
’n Donker Gat wat hom vir ewig sal weghou van sy vertroude wêreld (193), alles
voel soos ’n illusie (194), en hy herken nie meer sy of Carla se liggame nie (195).
Sy woorde, dat hy die middag by Silke geslaap het, is ’n poging om ’n werklikheid
te bevestig, maar die spieël, dit wat die verhaal, sy storie, sy persepsies,
verandering van identiteit en sy ervarings veroorsaak, of selfs geskep het, breek
(196). Terugkeer na die wêreld van vroeër is, soos in die geval van David en die
blou deur, nie meer moontlik nie, maar die moontlikhede daarvan na die breek
van die spieël is ook onbepaalbaar en onbekend. Dit is, soos in die geval van
David en die blou deur, die begin van ’n nuwe teks en bestaan.
Derek in die derde teks, “Appasionata”, is die pianis wie se musiek onder andere
sy aanknopingspunt met vroue is (201). Soos David se skilderkuns hom met
Embeth verbind het en Steve en Lydia argitektuur gedeel het, is musiek ook
Derek se aanknopingspunt met Nina en Carla. Alhoewel hy as verteller erken dat
woorde nie sy medium is nie (201), is die musiekteorie tog die “nuwe alfabet” wat
hy leer bemeester (206) en word hy later nie slegs leser en ontvanger nie, maar
ook medeskepper en kyk hy vanuit die standpunt van die komponis self na die
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musiek – soos ’n outeur na ’n teks (208). Christa se verlies voel hy, op
soortgelyke wyse as David met Embeth en Steve met Lydia, as ’n keerpunt in sy
lewe (209). Hy is die besitter van foto’s van Sarah en skilderye van David (211)
en hy lewer kommentaar oor hul kunswerk: die kamera wat nie kan lieg nie
(212), die uitbeelding van weerloosheid en die begrip uit David se werke dat “die
wêreld nooit is soos hy lyk nie: agter die oppervlak kruip daar altyd nog meer
weg” (212). Nina se blou oë word ook direk met David se skilderye vergelyk. Sy
(onvervulde) begeerte na Nina is oorheersend (222) en dit is sy wat die wêreld
van stories en verbeeldingsvlugte beklemtoon (224). Hy verwys ook na Silke,
maar daar is net die suggestie van ’n affair met Carla (229) wat weer die vroeëre
verhoudings van David en Steve eggo. Ook wat dié verhouding betref, sou ’n
leser met hom moet saamstem: “Soveel vertolkings was moontlik” (234). Die
herhaling van die aanval by Chez Alice word kortliks beskryf omdat hy, in
teenstelling met Steve, “nie veel besonderhede” onthou nie (237) en die
“deurmekaarspul” in sy herinnering net erger geword het (238), wat ook die
verandering in besonderhede verklaar.
Ook hy (soos die ander mansvertellers) ervaar met die aankoms in Tulbagh hoe
sy bekende wêreld “wegval” (244) en hoe die ruimte “al hoe kleiner om ons
inkrimp” (244). Ook hy het, soos David, in Claremont Towers verdwaal (245) en
hy neem die geelgeverfde agterdeur waar (wat vroeër blou was). Die huis skep
by hom die indruk van ’n “harwar van kamers” (247), wat reeds onsekerheid
skep. Daar is ook ’n gang met geraamde foto’s en die “besonderse” art nouveauspieël (250). David se skildery van die begin word betrek (251) en ook sy huwelik
met die bruin vrou, wat die inwoners van die blou deur se bestaan bevestig.
Onder die boeke is ook “’n Brink” (252) om ook die beeld van die outeur in die
teks direk betrek, en ’n afdruk van Magritte “waarin die sigbare en onsienbare
mekaar uittart” (252) – as verdere metatekstuele mise en abyme in die kleine.
Deur die loop van sy vertelling word heelwat leidrade gegee na die
onheilspellende, die spoke, gewelddadige eindes en selfs moord (o.a. 254),
alhoewel alles ironies genoeg as “onbegryplik vreedsaam” (257) beskryf word.
Ook hy is, soos die ander vertellers, op ’n stadium nie meer seker of wat hy
vertel verbeelding of werklikheid is nie: “Ek weet op ’n stadium nie meer
heeltemal wat aan die gebeur is, wat ek versin, en wat nié gebeur nie” (259). Die
slot van die verhaal word dus in ’n droomatmosfeer vertel en die onbeheerste
seks met die geïmpliseerde ouma en haar “lang, los pikswart hare” (263) lei tot
sy dood, verstrengel in haar vlegsel, tussen haar dye (264). Hierdie beskrywing
dui op die terugkeer na die skoot van die vrou en die ewige sirkel van geboorte
en dood, werklikheid en verbeelding, leser en teks, storie op storie, spieëlbeeld
op spieëlbeeld - terug in die raam “gevorm deur ’n naakte meisie met lang los
hare, haar slanke arms uitgestrek en gevou om die spieël …”. Op hierdie wyse
word daar ook teruggekeer na die begin van die roman: “Daar was, om mee te
begin, die droom …” (9). Hier word die teks en roman, soos in die vorige twee
verhale, ’n teks wat slegs na teks verwys, tot teks terugkeer en weer verdere
tekste kan genereer – ’n tipiese funksie van die mise en abyme (vgl. Dällenbach
1989:151)

6. Ruimtelike elemente
Behalwe die blou deur en die oneindige reeks deure wat reeds bespreek is, is
veral twee ander ruimtes van belang as uitbreiding en verwysing binne die
sentrale motief in die roman: Claremont Towers en Chez Alice. Dié ruimtes vorm
deel van die immerherhalende en intratekstuele verwysingspatroon in die roman.
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Die herhaalde ervaring van hul ruimte as vreemd, tweedimensioneel, omgekeer
en “anders” deur die karakters is reeds onder 5. bespreek.
Claremont Towers word op p. 25 beskryf as “enorm en solied”, die werklikheid vir
David waar hy en Lydia in woonstel 1313 woon. Die innerlike verwarring wat
reeds aangedui word met die verwysing na die Toring van Babel (ook as
skildery/kunswerk), word gou versterk deur die hysbak wat hy nie ken nie, die
trap wat hy nie kan kry nie (25) en die groot gapende gat in die kelder (26). Die
sirkelende trap (27) en nommers wat verander binne-in hysbakke (28–9) tot dit
selfs (of júis) net die alfabet is (31), dra by tot hierdie verwarring. Die labirint wat
nêrens heen lei nie, weerspreek die logika wat volgens die verteller in ’n moderne
gebou hoort (26), maar sluit aan by die interne metatekstuele logika van die
roman. Hy ervaar die gevoel dat dit slegs ’n hallusinasie is (27) en begin twyfel
aan die werklikheid van sy bestaan in die gebou (31), deel van die bisarre droom
wat hy ervaar (77). Wanneer hy na die gebou terugkeer, is dit egter nie daar nie,
weet niemand van die bestaan daarvan nie, is die plek waar hy gewoon het
doodgewoon, soos in ’n nagmerrie, weg (78–9).
Die volgende verhaal bevestig egter die bestaan daarvan by monde van die
skepper daarvan, die argitek, Steve. Dit was die hoogtepunt van sy loopbaan, al
het ander spottend daarna as die Toring van Babel verwys (93). Wanneer hy na
die gebou kyk, is dit sy “magnum opus”, Bybels, ’n “toevlugsoord”, die
bevestiging van sy identiteit en waarde (120). Die “verwaarloosde ou man met
die kaal kop” (124), wat David ook daar raakgeloop het (30), is egter nou ’n
spook, “op soek na sy verlore woonplek” (soos David!). Hy bevestig ook dat
David en Lydia daar woon, in ’n woonstel op die dertiende verdieping (125), maar
ook hy vind Lydia nie tuis in woonstel 1313 nie (134). Op p. 161 verwys Steve
egter na die gebou as ’n “steeds veranderende droomruimte” en aan Carla sê hy
dat hy op sy manier “stories vertel” met sy geboue, waarop sy vra of dit nie net
iets is wat hy binne-in hom “verbeel “ nie. Hierdie verwysing herinner aan Brink
se uitspraak oor die tradisionele begrip van referensialiteit wat wegval in die
moderne veelvlakkige roman: “language can no longer refer to something ‘out
there’, but, at most, only to language itself” (Brink 1998:11).
Derek onthou Claremont Towers as ’n “monstrositeit” met ’n “verbeeldinglose
naam”, waarin hy ook een keer verdwaal het (soos David).
Die beskrywing van hierdie gebou in al drie tekste bied dus wisselende beelde,
perspektiewe: dié van die skepper, iemand wat daarin gewoon het en ’n
buitestander. Hierdie metatekstuele suggestie van die driedelige outeur, teks en
leser, ondersteun deur die verwysing daarna as ’n “storie” en ’n “droomruimte”,
versterk die twyfel tussen die werklikheid of droomkwaliteit daarvan (as fiksie) by
karakter en leser en sluit as mikro-mise en abyme by die oorkoepelende tema
van die teks aan.
Chez Alice is die restaurant waar die rooftog plaasvind wat deur verskillende
perspektiewe van Steve en Derek vertel word. Die ingang word onmiddellik met
die art nouveau-spieël verbind deur die beskrywing van die styl as “iewers tussen
futuristies en art nouveau” en die gevoel “asof mens deur ’n raam loop”, asook
die verdere opmerking: “Asof mens in ’n ander dimensie, ’n ander wêreld in
beweeg” (171). Die reeds gevestigde element van spanning tussen werklikheid en
weerspieëlde werklikheid, waarheid en verbeelding, word op hierdie wyse weer
geaktiveer en berei die leser ook voor op die karakters se ervaring van die aanval
as iets uit ’n ander wêreld, ’n hallusinasie (174) en fiksie soos in ’n film (175).
Die herhaling van dieselfde gebeure by Chez Alice in die derde teks is ’n
retrogressiewe mise en abyme op diëgetiese vlak (Dällenbach 1989). Derek se
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ander perspektief sluit aan by die tema van verskuiwende beelde en vlakke, die
dramatiese ironie deur voorafkennis voorberei en ook die feitelike
onbetroubaarheid van verskillende vertellers wat die aanspraak op ’n werklikheid
weerspreek. Dit dien egter ook as bykomende skakel met die tweede teks en ’n
verdere vervlegting van karakters en herhalende motiewe.
Ook in die uitbeelding van die ruimte word die spanning tussen realiteit en illusie
dus versterk. Die labirint-ervaring in Claremont Towers dra verder by tot die
vestiging van begrippe uit die postmoderne teorie in hierdie roman (vgl. Viljoen
1988).

7. Die spieël
Die eerste verwysing na ’n spieël is op p. 29 wanneer David met
“duiselingwekkende vaart” in die hysbak boontoe skiet en in ’n donker spieël
homself nie herken nie – ’n vooruitwysing na Steve se skokkende ervaring op p.
100. Die eerste beskrywing van die art nouveau-spieël is binne Sarah se fotoateljee, waar die foto’s in ’n spieël geneem is en die spieël self in die komposisie
geïnkorporeer is (68). Die spesifieke art nouveau-spieël word uitgesonder as
“veral een spieël (…) met groot effek gebruik”. Hierdie uitsondering is veral
belangrik omdat dit die een groot aanpassing in die roman is wat nie in The blue
door (Brink 2007:100) voorkom nie. Dáár word slegs verwys na: “All of them
obviously taken in a mirror, which is incorporated in the composition.” Daarna
volg ook die beskrywing van ’n “eindelose dialoog tussen die weerkaatsings” wat
aan die gang gesit word (ook, soos Hambidge 2008 aangedui het, ’n dialoog met
die skrywer se hele oeuvre) – nóg ’n uitbeelding van ’n eindelose reeks
herhalings. Die reeks foto’s betrek ook die beeld van die fotograaf (outeur) self,
“verwring deur die spieëls” (68), ’n verdere vooruitwysing na die vertellerkarakters se ervarings en ook die onbetroubaarheid van representasie in die teks.
Die tweede teks be-teken die spieël spesifiek met die titelposisie en die
vooruitwysende openingswoorde op p. 85: “Ek het nooit voor vandag enigiets
ongewoons omtrent die spieël agtergekom nie.” Die spieël is Steve se vrou se
keuse: art nouveau – sý is die pottebakker en fiksieredakteur (kunstenaar).
Steve assosieer die spieël ook spesifiek met die seksuele, “lenige naakte meisie”
wat hom aan “sensuele liefkosings laat dink” (87). Die verwysing na “spieëltjiespieëltjie aan die wand” word retrospektief erg ironies wanneer Steve later met
sy swartheid gekonfronteer word. Hy is aanvanklik baie tevrede met die beeld
wat hy daarin sien (95), maar op p. 99 versteen hy voor die beeld en ontken wat
hy sien: hy is swart (100). Hy ervaar dit dat hy naak staan, sy mees private
ruimte binnegedring is (101), en veral as ’n verandering van identiteit (102,
150). Hy word ’n vreemdeling vir homself (103, 119, 142) en ervaar die
spieëlbeeld as ’n werklikheid (104). Die gevoel van onwerklikheid hang egter ook
daarmee saam: dis asof hy “deur ’n spieël loop” soos in ’n droom (106) en sy
weerkaatsing in reglynige spieëls langs die trappe skep ’n ook ’n ruimtelike
disoriëntasie (107). Hy beklemtoon die gevoel van “hersenskimme en
verwarringe en kammaspeletjies” (108), maar erken ook dat die konfrontasie in
die spieël hom laat twyfel oor die werklikheid, sy “eie, nuwe werklikheid” en die
moontlikheid dat dit net ’n “charade” is (143). Na die seksuele omgang met Silke
aanvaar hy die weerkaatsing in die spieël as eg (149) en kom hy tot die slotsom
dat hy nou ’n ander, die Ander, is (149). In ’n droom bevestig Carla se oë “soos
in ’n spieël” egter dat dit nié hy is nie (153).
Op p. 160 word die beeld in die spieël egter ook ’n voorstelling van persepsies,
dat ’n mens se identiteit slegs deur persepsies (verskillende spieëlbeelde in ’n
teks en die teks as spieël) gevorm word. Per implikasie word die spesifieke spieël
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ook betrek met die ingang tot Chez Alice en die herhaling dat dit voel asof ’n
mens deur ’n raam loop (171, 106). Dit verleen ’n ander dimensie aan sake, skep
’n ander wêreld – die “ander alternatiewe dimensie, waar jy nooit weer by jou
vertroude wêreld kan uitkom nie” (193). Wanneer die spieël dan breek, is die
implikasie nie net die slot van die verhaal nie, of die ongeluk wat volgens
oorlewering op ’n mens wag nie, maar ook die onmoontlikheid om die beeld
daarin te herwin, of die ervaring daarvan te verander – slegs die voortgaan binne
die dimensie waarin hy beweeg en die voortgang van ’n bestaan tussen
werklikheid en verbeelding, ’n bestaan wat fiksie geword het.
Die spieël kom weer voor in die derde teks tussen die boeke, foto’s en skilderye
in die ou opstal as voortsetting van die mise en abyme uit die eerste teks, as
bevestiging van die teks as spieëlbeeld, nié die mimesis van ’n ouer letterkunde
nie, maar die art nouveau–beeld van verskillende vlakke, verskillende
werklikhede, steeds herhalende motiewe en temas waarin die outeur slegs
verwronge voorkom en die teks kan verdwyn, maar ook as beeld van lus en
liefde, waarin die verteller van hierdie teks uiteindelik verdwyn.

8. Die metatekstuele
Die teksgedeelte van pp. 64-71, wat reeds aangedui is as die mise en abyme vir
die roman, bevat verskeie leidrade om die metatekstuele tema as deel van die
mise en abyme en die interpretasie van die roman te vestig. Daar is die
kunstenaarskarakters: skilder en fotograaf, wat as substitute vir die outeur gelees
kan word, die gesigte en figure wat uit die verf opgeroep kan word (64), die
skilderye wat as sodanig die kunstenaarsuiting verteenwoordig, maar ook die
kunstenaar se soektog na ’n raamwerk, al was dit dan ook net “oor die
moontlikhede wat dit geskep het om uit te breek” (66). Daar is deur op deur wat
na ’n onbekende lei (67), die foto’s waarin die spieël as komposisie self
geïnkorporeer is, die verwysing na die art nouveau-kunsvorm, die fotograaf as
kunstenaar self as deel van die komposisie (68), die leidrade wat volgens hom in
die werk van die kunstenaar verskuil lê (69), die verskillende perspektiewe wat
op die kunswerke van toepassing is (70) en die betekenis van al die afbeeldings
vir die waarnemer-karakter.
Wat die res van die roman betref, is reeds gewys op die mansvertellers en ander
karakters as kunstenaarsfigure (skilder, argitek, pottebakker, fiksieredakteur,
pianis, begeleier, sanger) en hul onderskeie belangstellings in die kunste.
Klem word ook geplaas op al drie hierdie ek-vertellers se afstandelike
waarneming van gebeure (17, 72, 113, 117, 147) wat vertolk kan word as die
afstand van die outeur teenoor die fiksie, onder andere ook goed geïllustreer met
Derek se ervaring as begeleier, medeskepper en komponis van dieselfde werk
(208) en sy voorliefde vir teorie (206).
Die vertolking van verskillende kunswerke belig die aard van die roman verder.
Dällenbach sê in dié verband onder andere: “mises en abyme … only attain their
full power when they collaborate with painting, music, the novel, the tale …”
(1989:71). Behalwe die fotogalery, wat reeds bespreek is, is daar voorbeelde
soos David se skildery van die twee vroue, die studie in kontrasterende kleure
(50) waaroor gevra word watter een “eg” en watter een “verbeel” is (51), wat
geëggo word in die vervlegting van twee vrouefigure op p. 57 en wat ook deel
vorm van die mise en abyme op p. 69. Derek verwys na David se skilderye as ’n
kyk na teenstrydighede, ambivalent en bifokaal, “wat mens laat besef dat die
wêreld nie is soos hy lyk nie” (212). Later in die derde teks beskryf Derek die
spesifieke skildery as iets wat “deur so ’n eenvoudige, amper elementêre gegewe
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iets van oneindige kompleksiteit aanraak” (251). In dieselfde teks word ook
verwys na Magritte se werke (252) - waarna Rimmon-Kenan (1983:93) juis as
mise en abyme verwys. Op hierdie wyse beklemtoon die roman deurentyd die
kunstenaar se spanning tussen mimesis (uitbeelding van die werklikheid) en die
voorstelling van ’n verbeelde, oneindige, veelvlakkige wêreld; die blootstelling
aan die teenstelling tussen kuns/fiksie en werklikheid.
Die rol van die herhalende art nouveau-spieël in die uitbeelding van werklikheid
en droom, fiksie/hallusinasie en illusie (en die eindelose herhaling daarvan)
teenoor die sogenaamde werklikheid is reeds bespreek.
Van die begin van die roman af word ook besin oor die rol van stories. Die storie
van die mannetjies (30) eggo die verteller se deurmekaar wêreld en ook sy
terugkeer na dié huisie (80), maar verwys ook daarna dat stories nie “elke keer
dieselfde (hoef) te wees nie” (37) - onder andere ’n vooruitwysing na die drie
tekste - en die implikasie dat wat hulle beleef, ook net storie is (38).
Die tweede teks begin met die motto’s “This could be the lead for his story …” en
“An event become such as it is interpreted” (83). Steve verwys ook na sy
argitektuur as: “Ek vertel maar op my manier stories met my geboue” (161); en
in sy gesprek met Carla word na die intertekstualiteit van stories verwys, asook
die moontlikheid dat selfs “ons konsep van oorspronklikheid (dalk)
onoorspronklik” is. Nina is vol stoute stories en verbeeldingsvlugte, “met haar
spoke en kinderstories en feëverhale” (224); oor elke ding kon sy ’n storie vertel,
sodat Derek later verneem na die waarheid of verbeelding daarvan (223). Dit
plaas ook haar weergawe van haar liefdes, haar ouma en verlore minnaars binne
daardie konteks. Ook Derek se vertelling van die slot van die verhaal, en dus die
roman, is onder verdenking: “ Ek weet nie meer heeltemal wat aan die gebeur is,
wat ek versin, en wat nié gebeur nie” (259), veral aangesien hy begin het met:
“Al is woorde nie my medium nie …” (201).
Gepaardgaande met die verwysings na stories is daar ook die deurlopende
intertekstuele verwysings na ander prosawerke en outeurs (onder andere
Sophie’sWorld, Kafka, Murakami, Gordimer, die versameling boeke in Nina-hulle
se plaashuis) en die metatekstuele verwysings na ander narratiewe genres,
spesifiek die film en drama: herinneringe is soos “ ’n ou film” (54); die verteller
tree op in ’n toneelstuk en is regisseur (113); alles berus eintlik op toneelspel
(114, 117); dalk is hy as karakter net ’n konvensie (160); die aanval in die
restaurant verloop “soos in ’n film. Maar ’n baie vrot film” (175). Weer eens bied
Brink se eie teoretiese sienings lig op die funksie van hierdie verwysings na die
drama. Wat in dié soort teks agterbly, sê hy, is nie die outeur nie, maar slegs die
verhale wat hulself deur die taalhandeling vertel. En dit word veral die duidelikste
geïllustreer wanneer die vertelling voorgehou word en vergelyk word met drama,
die teater, want dit is binne die teater dat die illusie as illusie ontmasker word en
ook slegs na sigself verwys – wanneer die taal slegs as taal ervaar word en nie
die werklikheid nie (Brink 1998:39).

9. Trompe-l’oeil
Hambidge (2008) verwys na dié belangrike leidraad in die karakter-verteller se
opmerking na aanleiding van die disoriëntasie wat hy ervaar as gevolg van die
afwisselende spieëlbeelde teen die oorkantste muur van die trap: “Dis ’n veel
ingewikkelder en meer gesofistikeerde speletjie as die outydse trompe-l’oeil”
(107).
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Trompe-l’oeil beteken direk oëverblindery (Hambidge 2008; Zamora 2006). Dit is
’n tegniek wat veral in die visuele kunste gebruik word waarin ook reflekserende
tegnieke gebruik word om perspektiewe te manipuleer en die verwondering by
die aanskouer daarvan te skep met die vraag: Is dit werklik? Dit ondermyn en
bevraagteken gedurig realistiese voorstellings deur spesifiek na die werklikheid te
verwys, dit voor te hou, en dan die voorstelling op een of ander wyse te
ondermyn. Dit skep dus gedurig die vraag na die werklikheid of verbeelding, die
vraag na mimesis of dubbele representasie (Zamora 2006). Die verwysing na
hierdie tegniek is dus in direkte aansluiting by die tematiese verwysing na die
twyfel tussen werklikheid en verbeelding, fiksie en realiteit, in die roman, en dus
ook ’n ondersteuning van die tekstuele mise en abyme. Die derde teks verwys
ook direk na Rene Magritte (252), een van die bekendste en grootste eksponente
van hierdie kunsvorm.
Zamora (2006) bespreek ook die voorkoms van argitektoniese illusionisme in die
Barok-styl waar ruimte uitgebeeld word as ’n geprojekteerde oneindigheid deur
die voorstelling daarvan op verskillende vlakke. Die beskrywing van die
“imposante” Claremont Towers, deur die argitek self, as die “verstommende
gebou … waarin dit lyk of vier uitgange uitmond in ’n ander soort ruimte, ’n nuwe
en steeds veranderende droomruimte” (161) sluit oënskynlik by hierdie tegniek
aan. Ook David se ervaring van die gebou as ’n doolhof met wisselende trappe,
hysbakke en openinge (25-30) sluit intertekstueel aan by Borges se tekste (wat
deur Zamora aangedui word as voorbeelde van trompe-l’oeil) waarin hierdie
strukture in groot detail beskryf word, maar die omvang daarvan ’n oneindige
uitbreiding impliseer wat in die realiteit onvoorstelbaar is: “his texts … explore not
so much what is real and what is not, but rather the multiple (and often
deceptive) orders of the real” (Zamora 2006). Zamora (2006) beklemtoon ook die
feit dat die voorkoms van die labirint en ’n veelvoud van spieëls tipies is van
hierdie kunsvorm.
Hierdie intertekstuele en metatekstuele verwysing dra dus by tot die
oorheersende metatekstuele tema wat ook in die mise en abyme aangedui is.
Daar is verdere ruimtelike beskrywings wat die tweedimensionele, maar
dubbelsinnige, aard van die trompe-l’oeil direk weerspieël. Reeds op pp. 17-8
beskryf David die ruimte as: “… vandag vreemd. Nie soos soliede geboue nie,
maar eerder soos die tweedimensionele hout- of kartonskerms van ’n
verhoogspel; asof daar niks agter die fasades is nie”; en hy verwys verder na
“opgedolliede fasades”, “nagemaakte Kaaps-Hollandse gewels of verspotte
kamma-Toskaanse skoorstene”.
Ook Steve deel hierdie ervaring wanneer hy deur die groot venster uitkyk oor die
see: “Dit lyk asof die toneel sonder enige substansie is: geen water, geen strand,
geen ruigtes van bome nie, geen huise nie, alles gereduseer tot kleur, pure kleur,
en tot lyne en vlakke, vorme, ’n onbeheerste en onbeheerbare ontwerp” (163).
Met die klem op “ontwerp” is die suggestie van die skep van ’n produk, ook die
teks, duidelik. Dit is ook een van die geliefkoosde tegnieke van die trompe-l’oeil
om illusionêre beelde deur ’n venster voor te stel (Zamora 2006).
Brink se beklemtoning van die rol van taal in die teks eggo in ’n mate hierdie
beskrywings wanneer hy sê die leser moet dié eenvoudige ontdekking maak: "the
discovery that there are no people or houses or trees or dogs between the pages,
but only words, words, words” (Brink 1998:5).
Hierdie twee beskrywings kan dus ook, op mikrovlak, as verdere tekstuele mises
en abyme beskou word vir die roman as geheel, as deel van “’n veel
ingewikkelder … speletjie as die outydse trompe-l’oeil”.
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10. Die seksuele
Die resensente (Viljoen 2008, Hambidge 2008, Van Vuuren 2008) verwys na
Brink se stereotipiese uitbeelding van die vroulike liggaam en die seksuele in
Ander Lewens. Coetzee skryf reeds vroeër daaroor as die “doelbewuste
konstruering van die vrou” in Brink se oeuvre (2002:85), en Crous verwys in ’n
artikel na Brink se kenmerkende karakterisering van vroue as “nimfagtige hoere”
(2006:167). Ook Brittan (2005) en Kossew (2005) verwys na hierdie
stereotipiese uitbeelding van die vrou, die eksplisiete seksuele tonele in sy werk
en selfs die vervreemdende effek wat dit op lesers kan hê. Die kerngedeelte as
mise en abyme in die roman Ander Lewens beskryf die raam van die art nouveauspieël in terme van dieselfde stereotipe: “slanke jong meisie en met vloeiende
hare en lang arms” (68) en sluit dit dus in as deel van die kernuiting in die
roman. Carla, wat die spieël in die tweede teks uitgekies het, “hou van kurwes”
(85). Steve beskou dieselfde spieël met onverskuilde bewondering vir die
sensualiteit daarvan: “lenige naakte meisie met lang hare … haar arms wat met
die kurwes van swaanvlerke afbuig in langgerekte hande met delikate vingers wat
mens teen wil en dank aan sensuele liefkosings laat dink” (87), en later as “die
grasievolle arms en hande van die naakte meisie met die lang golwende hare”
(99). In die derde teks verwys Nina (eweneens stereotipies met “haar lang blonde
hare … soos ’n rivier waarin ek sou kon verdrink”, p. 226) na die spieël as “ook
maar die een of ander storie, die een of ander vergete lus of liefde” (250).
Die afleiding kan hieruit gemaak word dat Brink dit spesifiek so doen om ook al
die ander sensuele vrouens en seksuele aktiwiteite as stereotipies uit te beeld
vanuit die manskarakters en -vertellers se perspektief, die tipiese “male gaze”,
volgens Crous (2006:167), en die oordrewe voyeuristiese perspektief. Die
mansvertellers maak hulle almal skuldig aan die tipiese erotiese mansperspektief
wat die vrouens een na die ander ’n objek van begeerte maak (Brittan 2005:60),
en ook die gedetailleerde beskrywings van die seksuele aktiwiteite wat as
voyeurisme van die kant van die verteller en selfs die leser gelees kan word
(Kossew 2005:141). Die vroue word ook deur hierdie soortgelyke beskrywings as
eenvormige karakters uitgebeeld – soos die mansvertellers – wat verdere
duplisering tot gevolg het. Die ironie is dat hierdie perspektief juis aan die einde
van die roman tot die dood lei: verstrengel in die vlegsel van een van die
langhaarskoonhede (al is dit dan ’n spook, of al is dit júis ’n spook!), sodat ook
die ondermyning van hierdie siening en perspektief, wat deur die roman
oorheers, geïmpliseer word.
Van die begin af word die vroulike en seksuele verbind met die kuns en sluit dit
dus aan by die basiese metatekstuele gegewe en tekstuele mise en abyme. Brink
het self vroeër (1985:36) verwys na kuns, religie en seks as die drie “volledige”
ervaringe van die mens, en in ’n bespreking van Calvino se werk (1998:327)
verwys na die konvensie wat die manlike begeerte na seks met die vertel van ’n
storie gelykstel. David kyk na die naakte vroueliggaam langs hom met “suiwer
visuele vreugde” en met die behoefte om haar so te skilder (45); die foto van
Sarah moet van ’n man wees, want net ’n man “kon so nadruklik gefokus het op
die erotiek van daardie tepel (66). Sarah se eie foto’s in die galery is ook intiem
met verskeie naakfoto’s en die beklemtoning van sekere liggaamsdele (68).
Vir Steve is daar ’n direkte skakel tussen Carla se “seksualiteit en haar keramiek”
(96), soos hy ook die vingers van die beeldhouer Giacometti beskryf “soos ’n
blinde man wat Braille lees, of ’n minnaar die liggaam van sy geliefde” (96). Selfs
wanneer hy betrokke is by die gewelddadige seks met Silke, hou hy dit ook soos
’n kunstenaar van ’n afstand dop (147) en word ook dit later as ’n moontlike
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hallusinasie beskryf (151). Op p. 153 is die verwarrende droom van sy
gelyktydige liggaamlike betrokkenheid by Silke, Lydia en Carla deel van ’n
spieëlbeeld wat lei tot nog ’n afstandelike beskouing en die twyfel oor sy
identiteit. Die twyfel aan sy ware identiteit lei ook tot ’n afstand tussen hom en
Carla (169) – asof die seks met Silke en die ander vrouens deel was van die
bevestiging van ’n identiteit en sy vryheid. Brink (1985:42) verwys juis na seks
as ’n “bevrydende ervaring” en een van die elementêre ervaringe van die mens
wat deur die kunstenaar uitgebeeld moet word. Ook Coetzee bespreek Brink se
vroulike stereotipes as medium waardeur die man sy vryheid kan bereik
(2002:88). Na die seks met Silke is Steve egter vasgevang in sy swartheid en
andersheid (149) en aan die einde van hierdie teks bied die vooruitsig van seks
met Carla juis nie meer ’n uitkoms nie (195), sodat ook hierdie siening ondermyn
word.
Derek brei uit oor die verbintenis tussen komponiste en seksuele eskapades, oor
sy eie grootword met die musiek as “aanknopingspunt met die vroulike geslag”
(104) en uiteindelik die verhouding tussen musiek en liefde, maar ook die dood
(209), nog ’n vooruitwysing na die einde van die roman. Nina lei die ongelukkige
verhouding tussen kuns (musiek) en liefde in met die geskiedenis van tragiese
sterfgevalle wat ook bevestig word deur haar waarskuwing: “Dis lewe en dood”
(220). Ook hierdie uitspraak herinner aan die uitspraak van Brink (1985:40) dat
seks tegelyk aan lewe en dood raak.
Soos die ander mansvertellers word Derek “verteer deur begeerte” (222) totdat
die begeerte hóm aan die einde verteer. Die vrou bly vir hierdie mansvertellers
(en ook per implikasie die outeur) die teiken en teken van manlike begeerte
(Coetzee 2002:89; Crous 2006:168). Brink verwys na De Lauretis se uitspraak:
die “intimate connection of narrative with love” in sy bespreking van Calvino se If
on a winter’s night a traveller (1998:310) en sê ook onder andere in daardie
bespreking: “it is desire that drives both narrative and sex” (1998:327). Hy
herhaal later in ’n onderhoud met Louise Viljoen (2005:175) dat hy heel moontlik
baie daaroor skryf omdat begeerte so ’n fassinerende konsep is in terme van
seksualiteit, “maar ook in die voortbring van literatuur, in die hele kreatiewe
impuls”. In hierdie spel met begeerte verdwyn die verteller egter, eindig die teks,
want ook die teks oor die teks is al stereotipe, sê Coetzee (2002:90). Die
implikasie is duidelik die ondermyning van die fallogosentriese manlike verteller
in hierdie roman.
Die verdere implikasie van die beklemtoning van die seksuele en die uitbeelding
van die manlike en vroulike in die drie tekste van die roman is dat dit ook aansluit
by die metatekstuele siening van manlike outeurs en vroulike lesers, soos Brink
aandui in sy bespreking van Calvino se If on a winter’s night a traveller (Brink
1998). Soos in daardie roman word ook in Ander Lewens die manlike begeerte na
’n begin en ’n einde onbevredig gelaat (Brink 1998:315). Brink haal ook vir De
Lauretis aan wat sê: “reading like writing is a function of desire … the archetype
of this fiction is the male sexual act” (1998:310). In die res van sy bespreking
van Calvino se roman verwys Brink onder andere na die fallogosentriese man en
dekonstruktiewe vrou (1998:319). Die feit dat elke liggaam ’n aanhaling is uit ’n
teks (1998:323), verwys na die sekstoneel waarin dit direk gestel word dat die
vroulike liggaam gelees word soos ’n teks (1998:322) en dat dit begeerte is wat
beide die narratief en seks voortbring (1998:327).
Brink het ook heelwat vroeër hierdie ooreenkoms tussen die verhouding van leser
en teks en ’n liefdesverhouding geformuleer. Vir hom is die goeie literêre teks
sodanig dat dit die leser uitnooi tot ’n totale betrokkenheid, soos in ’n
liefdesverhouding: “not a simple one-night stand but the immersion of the self in
the other”. Die manlike leser is die minnaar van die vroulike teks (Brittan
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2005:56)! In hierdie roman vervul die manlike ek-vertellers, wat reeds ook met
die outeur verbind is, ook die rol van ’n surrogaat-leser deur die eksplisiete
beskrywings van liggaam en seks waardeur onder andere ’n spieëlbeeld van
mekaar ontstaan (en die vrouens), maar ook die verleiding deur die teks
geïmpliseer word (Brittan 2005:60). Brink word verder aangehaal (Brittan
2005:76) as sou hy die volle verhouding tussen manlike leser en vroulike teks
sien as ’n dinamiese progressie omdat juis die “andersheid” van die teks – die
eksplisiete aard daarvan – aanstoot gee vir die leser en verdere direkte
kommunikasie en “omgang” tussen leser en teks veroorsaak.
Die herhaalde onvervulde begeertes van die manlike vertellers in hierdie roman
word geresoneer in die herhaalde onsekerheid, oop eindes, terugkeer na die
verbeelde bestaan (fiksie/teks) of die beëindiging daarvan, die herhaalde
seksuele avonture met vroue, wat ook kunstenaars is en dus die verbeelde aksies
en tekste deel, wat herhaal word in spieëlbeeld na spieëlbeeld en voorgestel is in
die aanvanklike mise en abyme. Dit versterk verder die teks se veelvlakkige
voorstelling van werklikheid, verbeelding, droom, fiksie, hallusinasie en die
metatekstuele. Die oopmaak, of die verf, van ’n blou deur kan ’n onbekende en
onvoorspelbare wêreld van nuwe dimensies en ander lewens ontsluit. Ook seks
word reeds in die begin van hierdie roman beskryf as ’n aksie wat ’n verandering
in dimensie teweeg bring: “As mens liefde maak. Dink jy nie dis ook ’n manier om
plekke met jouself te ruil nie? Die wêreld verander in ’n ander plek. Jy is nie meer
wie jy was nie” (46).

11. Slot
Al drie Dällenbach se tipes mises enabyme kom in die roman voor: ’n eenmalige
direkte duplisering, ’n reeks van oneindige duplisering en die aanduiding van die
werk as geheel (1989:35), asook tekens dat dit as sodanig gelees moet word. Die
voorgaande ontleding wys juis op herhalende vooropstelling daarvan. Die een
verhaal genereer as ‘t ware die volgende, word intratekstueel daarmee verbind,
en die veelvuldige herhaling van verskeie aspekte waarmee die drie verhale
mekaar aanvul, skep ’n besonder sterk eenheid in die roman ten spyte van die
gedurige ondermyning van sekerheid, die twyfel tussen realiteit en droom, feit en
fiksie.
Daar is duidelik sekere aanduidings van ’n oneindige reeks refleksies: die reeks
deure wat oopmaak, die spieëls wat ’n oneindige dialoog voer, verteller-karakters
wat mekaar herhaal, verhale wat oop eindig, retrospeksie en retroprospeksie; en
selfs aan die einde word ’n oneindige herhaling van lewe en dood geïmpliseer.
Die mises en abyme in hierdie roman vervul ’n verskeidenheid funksies. Hierdie
artikel wys spesifiek op die metatekstuele vlak wat geskep word, vooruitwysings
na die intrige en struktuur van die roman, die beklemtoning van die
vervloeibaarheid van werklikheid en illusie, die belangrikheid van tekste, stories
en intertekstualiteit. Die daarstelling van sterk deurlopende motiewe soos
begeerte en die seksuele, die kuns, afstandelike vertellers, illusie en droom, die
labirint en die spieël is ook aangedui.
Tematies dui die refleksies en duplisering op verskillende vlakke op die
veelvlakkige werklikheid en illusie in die roman, die roman as artefak, die
destabilisering van feit en fiksie, binne die roman en lewe. Die begeerte na ’n
begin en einde word deurlopend ondermyn en uitgestel, daar is geen sentrum van
waaruit vertel word nie, Ouroboros sluk homself in, die teks herhaal slegs ander
tekste: “the more the novel reflects itself the less it will be able to mirror
anything other than itself” (Dällenbach 1989:128). Soos Brink dit stel in sy T.T.
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Cloete-erelesing van 1999: die literatuur moet wegkom van die binariteite van die
twintigste eeu, die “prosesse van dekonstruksie het nuwe vergesigte geopen vir
ons eiening van die wêreld-as-teks; of dan van die wêreld as eindelose collage
van tekste, ’n nimmereindigende proses van tekstualisering” (Brink 2000:68).
In hierdie driedelige roman met tegnieke soos die mise en abyme en die trompel’oeil word die postmoderne siening van verhale wat nog verhale aktiveer sodat
die een verhaal variasies van die volgende tot gevolg het (Brink 1998:3)
gerealiseer in ’n veelvlakkige diskoers. In hierdie volgehoue iteratiewe struktuur
is daar ’n afwesigheid van finale betekenis, ’n gedurige afwagting dat vroeëre
betekenisse herhaal of aangepas kan word en die voortdurende ondermyning van
representasie of enige voorstelling van die realiteit (Brink 1998:12-13). Dié
werkswyse en die gedurige gebruik van vroeëre Brink-stereotipes en -temas skep
ook ’n diskoers met sy hele oeuvre, sodat hierdie roman ook ’n terugskouing
word, ’n interteks wat terugkeer na ander tekste en verhale om die
interafhanklikheid van tekste en verhale voort te sit. Dit is die tipiese
Sjeherazade-strategie: die skrywer se aanhou praat en vertel om te oorleef. Dit is
ook ’n erkenning van die enkele teks wat geen gesag kan hê nie omdat dit
hoogstens interteks is (Brink 1988:389). Terselfdertyd is hierdie roman nie net ’n
besinning oor Brink se narratiewe oeuvre nie, maar ook ’n bevestiging van sy
teoretiese uitsprake oor die roman.
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Abstract
Information warfare, an upcoming power projection instrument: in
search of a definition
Information warfare has become an integral part of practically all international
conflict situations. The most prominent recent manifestations include the HamasIsrael conflict, the Estonia–Russia cyberwar and the Georgia-Russia war. While
elements of this form of conflict are as old as humankind, the information age has
created unique and new opportunities for information warfare to manifest as an
upcoming national security threat in the 21st century. Despite the diverse, and
sometimes even contradictory, definitions, the information revolution and growing
global integration have ensured that information warfare is destined to become
one of the most significant national security challenges in the future. After a
critical presentation of broad, military and information technology-oriented
definitions, information warfare is defined as actions focused on destabilising or
manipulating the core information networks of a state or entity in society with the
aim of influencing the ability and will to project power as well as efforts to counter
similar attacks by an opposing entity and/or state. The core of this argument is
that information as a power instrument can be used in both offensive and
defensive roles. The definition proposed for information warfare encompass three
forms of manifestation of information warfare, namely netwar, psychological
operations and cyberwarfare. The differentiation between the three
manifestations is done on a cognitive/technology continuum. This definition of
information warfare provides an opportunity to identify the common elements and
significant characteristics of this phenomenon. The foundations highlight the
significance of networked relationships, the information revolution and digital age
all central to the development of information warfare. At the same time modern
conflict and war are manifesting within the context of the information age,
ensuring that information warfare is becoming a significant national security
threat. A thorough analysis of the manifestation and implications of information
warfare in current and future conflicts in Africa, but also worldwide, would be
necessary to understand conflict in its modern and future context.
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Opsomming
Inligtingsoorlogvoering,
soeke na ’n definisie

die

opkomende

magprojekteringinstrument:

Inligtingsoorlogvoering het ‘n integrale deel van bykans alle internasionale
konfliksituasies geword, met die mees prominente onlangse voorbeelde die
Hamas-Israel-konflik, die Estland–Rusland-kuberoorlog en die Georgië-Ruslandoorlog. Terwyl elemente van hierdie vorm van konflik so oud soos die mensdom
en oorlog is, het die inligtingseeu unieke en nuwe geleenthede geskep vir
inligtingsoorlogvoering om te manifesteer as ’n opkomende nasionale
veiligheidsbedreiging in die 21ste eeu. Ten spyte van diverse, en somtyds
teenstrydige, definisies wat aan die konsep verleen word, het die
inligtingsrevolusie en groeiende globale integrasie verseker dat dit een van die
mees betekenisvolle nasionale veiligheidsbedreigings van ons tyd sowel as van
die toekoms word. Na ’n kritiese uiteensetting van breë, militêre en
inligtingstegnologie-georiënteerde
definisies
word
inligtingsoorlogvoering
gedefinieer as aksies gefokus op die destabilisering of manipulasie van sentrale
inligtingsnetwerke van ’n staat of entiteit in ‘n gemeenskap met die doel om die
vermoë en wil om mag te projekteer, te beïnvloed. Dit sluit ook in pogings om
sodanige aanvalle van ’n opponerende staat en/of entiteit teen te staan. Die kern
van hierdie siening is dat inligting as ’n magsinstrument aangewend kan word, in
sowel offensiewe as defensiewe rolle. Die definisie vir inligtingsoorlogvoering wat
voorgestel word, omvat drie vorme van inligtingsoorlog, naamlik netoorlog,
sielkundige operasies en kuberoorlog, wat op ’n kognitiewe/tegnologiese
kontinuum gedifferensieer word. Inligtingsoorlogvoering hou veel wyer
implikasies vir die gemeenskap in die geheel in, veral in dié genetwerkte tydvak,
beide as ’n sekerheidsbedreiging en ’n instrument vir magsprojeksie. Hierdie
definisie van inligtingsoorlogvoering bied die geleentheid om die gemeenskaplike
grondslae en karaktertrekke van die fenomeen te identifiseer. Hierdie grondslae
beklemtoon onder andere die belangrikheid van genetwerkte verhoudings, die
inligtingsrevolusie en die digitale eeu wat sentraal ten opsigte van die
toekomstige ontwikkeling en manifestasie van die fenomeen is. Terselfdertyd vind
moderne oorloë en konflikte ook toenemend binne die konteks van die
inligtingseeu plaas, wat die rol van inligtingsoorlogvoering as ’n eietydse
nasionale veiligheidsbedreiging vestig. Deeglike ontleding van die manifestasie en
implikasies van inligtingsoorlogvoering in die huidige en toekomstige konflikte in
Afrika, maar ook wêreldwyd, is ’n noodsaaklikheid om konflik en oorlog in sy
moderne en toekomstige konteks te verstaan.

1. Inleiding
Sedert die 1990’s is inligtingsoorlogvoering ‘n integrale deel van bykans alle
internasionale konfliksituasies. Die mees prominente onlangse voorbeelde sluit in
die Hamas-Israel-konflik (Desember 2008 tot Januarie 2009), die GeorgiëRusland-oorlog (Augustus 2008) en die Estland–Rusland-kuberoorlog (April
2007).
Ten spyte van die algemene gebruik van die woord inligtingsoorlogvoering in
sowel die akademie as die media, is dit duidelik dat die inhoud hiervan somtyds
verskillend verstaan word. Inligtingsoorlogvoering het ‘n gewilde postindustriële
oorlogvoering- en magsprojekteringskonsep geword, veral na die einde van die
Koue Oorlog. Wat egter in gebreke gebly het, is ’n kritiese beskouing van
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bestaande definisies met die doel om dié fenomeen duideliker te verstaan. Beide
eng en wye definisies dra daartoe by dat die belangrikheid, en veral moontlike
eksponensiale groei, van dié element van oorlogvoering nie na waarde geskat
word in óf die akademie óf die wyer media nie.
Inligtingsoorlogvoering word oorspronklik geskep as ‘n VSA militêre konsep,
ontwerp hoofsaaklik met die doel om voortgesette VSA militêre dominansie in die
post-Koue Oorlog-tydvak te verseker. Dit het aanleiding gegee tot ’n uitgebreide
korpus werke oor inligtingsoorlogvoering, baie daarvan in die openbare domein
(De Landa 1991; Libicki 1995; Schwartau 1996; Waltz 1998 en Denning 1999).
Alhoewel die konsep steeds hoofsaaklik in ‘n ontwikkelende-wêreld-milieu gebruik
en ontwikkel word, begin al hoe meer skrywers van Europa, Australië, China en
Indië sedert die laat 1990s ook op die fenomeen van inligtingsoorlogvoering fokus
(Hauschild 1999; Ji 1999).
Weens die oorsprong van die konsep is dit nie verbasend dat
inligtingsoorlogvoering-verwante taal, metafore en beelde steeds ‘n militêre
karakter het nie. Dit is so ten spyte daarvan dat baie van die onderliggende
beginsels en aannames betekenisvolle nasionaleveiligheidsimplikasies het wat
veel wyer strek as bloot die konvensionele militêre invloed (Cronin en Crawford
1999:257).
In
die
konteks
van
die
verruiming
van
wat
as
nasionaleveiligheidsbedreigings beskou word, veral as gevolg van globalisasie en
die inligtingsrevolusie, is hierdie eng militêre beskouing nie meer houbaar nie.
Terselfdertyd word die tradisionele begrip van die militêre domein en
oorlogvoering ook toenemend bevraagteken as gevolg van internasionale
integrasie en tegnologiese ontwikkeling (Darnton 2006:141). Soos inligting al hoe
meer ‘n integrale deel van produksie, bestuurstrategieë en modusse van
magsprojeksie word, word dit ’n kritieke onderdeel van die 21ste-eeuse opvatting
van mag (Kilibarda 2003:10).

2. Definisie van konsepte relevant tot inligtingsoorlogvoering
Data, inligting, kennis en oorlogvoering is die basiese konsepte wat eers
gedefinieer moet word voordat ’n definisie vir inligtingsoorlogvoering bespreek
kan word.
As vertrekpunt word die verskille tussen data, inligting en kennis ondersoek.
Data, inligting en kennis is in ‘n mate meerduidige terme wat tot gevolg het dat
daar nie altyd duidelike grense tussen hulle aangedui kan word nie. Ten spyte
van dié probleem bestaan daar tog ’n geïmpliseerde hiërargie tussen die konsepte
met data as die mees basiese eenheid, kennis op ‘n hoër vlak as inligting, en om
dit selfs verder te neem, wysheid wat dui op ’n hoë vlak van geleerdheid met
genoegsame ondervinding en die vermoë om albei oordeelkundig toe te pas
(Webster 2005:187).
Die konvensionele manier om data, inligting en kennis te definieer is liniêr. Sien
Illustrasie 1.1 ter illustrasie van hierdie konsepte en moontlike uitdagings.
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Illustrasie 1.1 Kontinuum van data, kennis,
inligting en intelligensie (Bron: Gebaseer op
Hutchinson en Warren 2001: 2)
Data beskryf eienskappe van dinge (Hutchinson en Warren 2001:1), insluitend
individuele waarnemings, metings en basiese boodskappe. Databronne sluit in
menslike kommunikasie, teksboodskappe, elektroniese navrae en die resultate
van wetenskaplike instrumente wat metings neem (Waltz 1998:1–2).
Inligting is georganiseerde en ingesorteerde datastelle in konteks (Hutchinson en
Warren 2001:1). Dit is ’n hulpbron bestaande uit twee elemente: fenomene
(data) wat waargeneem word, saam met die instruksies (stelsels) wat nodig is
om die data te ontleed ten einde dit betekenis te gee (Wilson 2007:2). Die
organiseringproses mag insluit sortering, klassifisering, of indeksering en die
onderliggende skakeling van data met die doel om die verbande in konteks te
plaas vir latere soektogte en ontleding (Waltz 1998:1-2).
‘n Verwante maar breër definisie van inligting, naamlik "inhoud of betekenis van
‘n boodskap" (Mader 1974:3) word in hierdie artikel gebruik. Inligting bly ‘n
sentrale hulpbron vir kompetisie, konflik en oorlog in state en dit bly van kritieke
belang dat hierdie hulpbron akkuraat gedefinieer, gemeet en beoordeel moet
word (Waltz 1998:49).
Nadat inligting ontleed en geïnterpreteer word in die lig van ondervinding en
begrip, word dit kennis (Hutchinson en Warren 2001:1). Kennis sluit beide die
statiese inhoud en die dinamiese prosesse in. In die nasionale-veiligheid-konteks
word na hierdie mate van begrip verwys as intelligensie (Waltz 1998:1-2).
Intelligensie is verwerkte inligting en kennis waarvolgens ‘n staat spesifieke
voorkomende aksies kan neem. Dit stel sodanige regering in staat om met
redelike akkuraatheid te bepaal wat in die toekoms mag gebeur (Johnson 2004).
Verduideliking van hierdie konsepte wat onderliggend aan inligtingsoorlogvoering
is, begin reeds dui op die kwesbaarhede wat die vernietiging en/of manipulasie
van inligting vir magsprojeksie inhou. Hierdie aksies teen data, inligting, kennis
en intelligensie sluit in ’n verskeidenheid direkte en indirekte aksies wat kan lei
tot die degradering van inligting en inligtingstelsels.
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Oorlogvoering is ’n reeks dodelike en niedodelike aktiwiteite wat onderneem word
om die wil van ’n teenstander of vyand te onderdruk. In hierdie sin is
oorlogvoering nie sinoniem met oorlog nie. Oorlogvoering vereis nie ’n
oorlogsverklaring of ’n toestand alom bekend as ‘n “staat van oorlog” nie.
Oorlogvoering kan onderneem word deur, of teen, staatsbeheerde,
staatsondersteunde of niestaatsgroepe. Dit is die vyandige aktiwiteit gerig teen ’n
teenstander
of
vyand
(Szafranski
1995).
In
die
konteks
van
inligtingsoorlogvoering is dié direkte dodelike gevolge van oorlogvoering
uitgesluit.
Tydens oorlogvoering beskou die partye in die konflik mekaar se doelwitte as
wedersyds uitsluitend en pas hulle druk en ander metodes toe om oorwinning te
behaal. Inligtingsoorlogvoering plaas die kollig veral op operasies wat die
genoemde “ander metodes” gebruik (Waltz 1998:1). Terwyl hierdie standpunt
bydra tot die afbakening van inligtingsoorlogvoering, sluit dit steeds ’n
beduidende reeks aksies in, wat die identifikasie van inligtingsoorlogvoering
verwante aksies problematies maak.
Terwyl inligtingsoorlogvoering ’n spesifieke betekenis in die konteks van hierdie
studie het (wat hier onder gedefinieer word), is inligting reeds sedert die begin
van die geskiedenis deel van oorlogvoering. Dit is dus ook belangrik om in die
definiëring van die konsep duidelik ’n verband, maar ook verskille, te toon tussen
nuwe, inligtingseeu- en historiese manifestasies van elemente van
inligtingsoorlogvoering.

3. Soeke na ‘n definisie van inligtingsoorlogvoering
3.1 Uitdagings in die soektog na ‘n definisie
Alhoewel inligtingsoorlogvoering ’n onlangse konsep is, word ’n wye
verskeidenheid betekenisse, sowel as verwante konsepte, soos inligtingsoorlog,
kuberoorlogvoering,
netoorlog,
inligtingsoperasies,
bevel-en-beheeroorlogvoering, kuberaktivisme, netwerkgesentreerde oorlogvoering, operasionelenetwerk-waardering, kuberterrorisme, kubervandalisme en kennisoorlog daaraan
geheg. Die verskillende, en somtyds oorvleuelende, aard van al hierdie konsepte
het ook bygedra tot die verwarring oor die werklike omvang van die
inligtingsoorlogvoeringsfenomeen.
In
hierdie
artikel
word
die
konsep
inligtingsoorlogvoering gebruik vir ’n oorkoepelende beskrywing van verskillende
maar
verwante
manifestasies
en
gebruike
van
inligting
in
’n
magsprojekteringskonteks. (In die VSA word in plaas van inligtingsoorlogvoering
'n term verkies wat as inligtingsoperasies vertaal kan word.) Sekere konsepte of
dele van konsepte sal egter uitgesluit word in ’n poging om op die betekenis van
inligtingsoorlogvoering te fokus.
Daar is nie ‘n enkele algemeen aanvaarbare definisie van inligtingsoorlogvoering
nie (Candolin 2003). Dit is so omdat inligtingsoorlogvoering ’n vinnigontwikkelende
en
tot
nou
toe
onnoukeurig-gedefinieerde
onderwerp
verteenwoordig wat van groter wordende belang vir vakkundiges, beplanners en
beleidsmakers betrokke by nasionale veiligheidsake is. Die belangrikste bronne
van beide die belangstelling in en die gebrek aan konsensus oor hierdie terrein is
die inligtingsrevolusie gelei deur die vinnige ontwikkeling van die kuberruimte,1
mikrorekenaars en meegaande inligtingtegnologieë (Molander, Riddile en Wilson
1996:xi).
Een van die doelwitte van oorlogvoering was nog altyd om die inligtingstelsels
van die opponent te vernietig, te ontwrig of te beïnvloed. In die breedste konteks
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omsluit inligtingstelsels alle metodes waardeur ’n teenstander sekere kennis en
opvattings bekom. Volgens ’n enger beskouing word geglo dat inligtingstelsels die
middel is waarmee ’n teenstander beheer oor magsprojeksies uitoefen en dit rig.
Saamgevat is inligtingstelsels ’n omvattende stel kennis, denkraamwerke en
besluitnemingsprosesse van die teenstander. Die uitkoms wat deur
inligtingsaanvalle op alle vlakke bereik wil word, is vir die teenstander om die
boodskap te ontvang wat hom sal oortuig dat hy weerstand moet staak
(Szafranski 1995).
Die algemene begrip van die belangrikheid van inligtingsoorlogvoering het
verander en dit word nie meer net as ‘n primêr militêre instrument beskou nie.
Inligtingsoorlogvoering hou veel wyer implikasies vir die gemeenskap in die
geheel in, veral in die genetwerkte tydvak beide as ’n veiligheidsbedreiging en as
’n instrument vir magsprojeksie. Inligtingsoorlogvoering het ook ’n gewilde
konsep in die korporatiewe/ekonomiese, gemeenskaps-/sosiale en persoonlike
sfere geword. Sekere inligtingsoorlogvoering-konsepte, -strategieë en aanwendings is gemeenskaplik tot al hierdie siviele omgewings én die militêre
omgewing. Daar is wel vertolkingsverskille, sowel as verskille in die
waarneembare wettigheid, etiek en sosiale wenslikheid van die uitkomste wat
onder verskillende omstandighede deur die onderskeie spelers nagejaag word
(Cronin en Crawford 1999:258).
’n Verdere probleem met die definiëring is verwant aan die omvang van
inligtingsoorlogvoering. Verwys inligtingsoorlogvoering na die taktiese of die
strategiese domein (Taipale 2006, skyfie 30)?
Bestaande definisies van inligtingsoorlogvoering het tekortkominge. Die
omvattende aard van sommige definisies, sowel as die vaagheid van definisies, is
van die vernaamste probleme. Ongelukkig het inligtingsoorlogvoering so ‘n
omvattende term geword dat dit amper ‘n toutologie is wat byna alle vorme van
konflik insluit (Dinardo en Hughes 1995:4). Die oorheersing van VSA
militêrgesentreerde definisies in die bestaande literatuur is ook ’n hindernis in
pogings om ‘n geskikte definisie te vind.
3.2 Breë definisies
‘n Breë definisie wat fokus op die sentrale rol van inligting as deel van die proses
om ‘n strategiese posisie in te neem word deur Stein (1995:32) voorsien,
naamlik: “[I]nformation warfare, in its largest sense, is simply the use of
information to achieve our national objectives.” Indien dié definisie gebruik word,
sal geen diplomatieke, militêre of internasionale interaksie uitgesluit word van die
begrip inligtingsoorlogvoering nie. Selfs roetine-aksies en -optrede in
ooreenstemming met historiese praktyk sou volgens hierdie definisie as deel van
inligtingsoorlogvoering beskou kon word.
Denning (1999:12) se poging om die definisie van inligtingsoorlogvoering te
verdiep deur dit te beskryf as “information in any form and transmitted over any
media, from people and their physical environments to print to telephones to
radio and television to computers and computer networks”, identifiseer die
moderne tegnologiese omgewing waarbinne inligtingsoorlogvoering kan floreer.
Hierdie definisie onderskei egter nie tussen wat beskou kan word as ‘n normale
boodskap wat bloot oor dié instrumente gekommunikeer word en dit wat as
inligtingsoorlogvoering geïnterpreteer kan word nie.
Libicki (1995:1) is meer spesifiek oor wat as inligtingsoorlogvoering beskou kan
word. Hy sluit egter uiteenlopende taktiese en strategiese elemente onder die
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konsep in wat enige konstruktiewe poging om die gemeenskaplike elemente van
inligtingsoorlogvoering te identifiseer, prakties onmoontlik maak. Volgens hom
omsluit inligtingsoorlogvoering sewe verskillende soorte oorlogvoering:
1. Bevel-en-beheer-oorlogvoering, wat die doelwit het om die vyand se
bevelstruktuur se vermoë om bevele te kommunikeer, te verhoed of te
belemmer.
2. Intelligensiegebaseerde oorlogvoering, wat plaasvind wanneer
intelligensie direk in militêre operasies ingevoer word (veral teikeninligting
en gevegskadebepalings) eerder as wat dit ingevoer word vir oorhoofse
beheer en bevel.
3. Elektroniese oorlogvoering – die gebruik van operasionele tegnieke,
naamlik radio- en elektroniese uitsendings en kriptografie, om die fisiese
oordrag van inligting te belemmer.
4. Sielkundige operasies, wat inligting teen die menslike brein gebruik.
5. Krakeroorlog – sagtewaregebaseerde aanvalle op inligtingstelsels en
wat rekenaarverwante ontwrigting van inligtingstegnologienetwerke en toepassings tot gevolg het.
6. Ekonomiese-inligtingsoorlogvoering, wat
inligtingsoorheersing probeer bewerkstellig.

‘n

inligtingsblokkade

en

7. Kuberoorlogvoering – konflik in die virtuele wêreld van die kuberruimte.
Alhoewel byvoorbeeld bevel–en-beheer-oorlogvoering, intelligensiegebaseerde
oorlogvoering, elektroniese oorlogvoering en ekonomiese-inligtingsoorlogvoering
sekere aksies insluit wat deel uitmaak van inligtingsoorlogvoering, sluit dit ook
spesifieke militêre en strategiese fenomene in wat veel breër is as bloot
inligtingsverwante aktiwiteite. Mededingende intelligensie kan byvoorbeeld, indien
dit binne die etiese reëls bedryf word, nie as inligtingsoorlogvoering beskou word
nie. Mededingende intelligensie kan beskou word as ‘n besigheidsverwante
aktiwiteit, gemik op beter besigheidsbesluitneming ten opsigte van die
mededingende omgewing (Society for Competitive Intelligence Professionals
2009).
Nog ‘n breë definisie wat spesifiek geformuleer is om ook ‘n niemilitêre
perspektief te verteenwoordig, word voorgestel deur Jones, Kovacich en Luzwick
(2002:5), naamlik dat inligtingsoorlogvoering
is a coherent and synchronized blending of physical and virtual actions to
have countries, organizations, and individuals perform, or not perform,
actions so that your goals and objectives are attained and maintained,
while simultaneously preventing competitors from doing the same to you.
Hierdie definisie sluit potensieel die meeste aksies in wat deur hierdie akteurs
uitgevoer word, en dus ook aksies wat ten doel het om wedersyds voordelige
uitkomste te bewerkstellig – nouliks iets wat as inligtingsoorlogvoering beskou
kan word.
Curran, Concannon en McKeever (2008:6) beskryf inligtingsoorlogvoering as
gemeenskapsvlak-konflik wat deels deur die wêreldwye interverweefdheid van
inligting en kommunikasie gevoer word. Hierdie definisie bied ‘n bruikbare insig in
die breër siening van inligtingsoorlogvoering, maar bied nie ‘n verwysing na die
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doel van die konflik nie. Dit sou dus moeilik wees om aangeleenthede soos
besigheidskompetisie en kriminele aktiwiteite wat nie direk relevant is vir
nasionale veiligheid nie, uit te sluit.
3.3 Definisies beperk tot die ITK-komponent
Sommige definisies van inligtingsoorlogvoering is beperk, of grootliks beperk, tot
die terrein van aanslae op die inligtingstegnologie-en-kommunikasie- (ITK-)
infrastruktuur en -vermoëns van state en/of entiteite. Volgens Elbirt (2003:2-3)
kan inligtingsoorlogvoering gedefinieer word as ‘n ongemagtigde en doelbewuste
aanval op ‘n opponent se inligtingsinfrastruktuur deur gebruik te maak van
rekenaarindringingstegnieke terwyl die opponent terselfdertyd verhinder word (of
dit ten minste so moeilik as moontlik vir hom gemaak word) om soortgelyke
aanvalle op die inisieerder se inligtingsinfrastruktuur te doen. Hierdie aanvalle
sluit inligtingsmisbruik, weerhouding van diens, en die modifikasie, manipulasie,
korrupsie of vernietiging van data in. Hierdie definisie benadruk slegs die
tegnologiese aspekte van inligtingsoorlogvoering, en sluit die potensiële
strategiese implikasie van sodanige aksies met die meer omvangryke doelwit om
die besluitnemingsvermoë, en dus mag, van ‘n opponent te ondermyn, uit. Die
ITK-verwante konseptualisering van inligtingsoorlogvoering sal vir die doel van
die artikel beskou word as kuberoorlog.
3.4 Militêre definisies
Volgens Kuehl (2007:10) word inligtingsoperasies (die voorkeurterm vir
inligtingsoorlogvoering in die VSA-weermag) in die Oktober 2003-gepubliseerde
Information Operations Road Map gedefinieer as die geïntegreerde ontplooiing
van die kernvermoëns van elektroniese oorlogvoering, rekenaarnetwerkoperasies,
militêre misleiding en operasionele sekerheid in samewerking met spesifieke
ondersteunende en verwante vermoëns, met die doel om vyandelike menslike en
geoutomatiseerde besluitneming te beïnvloed, ontwrig of korrupteer en
terselfdertyd jou eie besluitnemingsvermoë te beskerm. Alhoewel dié definisie
ietwat meer gefokus is as dié van Libicki, bly sodanige definisie steeds primêr ‘n
militêre definisie en sluit ‘n reeks aksies in wat buite die veld van
inligtingsverwante aktiwiteite lê.
Alger (1996:12) beskryf inligtingsoorlogvoering as
actions taken to achieve information superiority by affecting adversary
information, information based processes, and information systems, while
defending one's own information, information based processes and
information systems".
Hierdie definisie beskryf die strategiese doelwit van die inligtingsoorlogvoering op
‘n duidelike en samevattende wyse. Die definisie se beperking is egter dat dit nie
die genoemde aksies duidelik omskryf nie. Selfs met die beperkinge wat die
politieke en militêre leiers in die verlede in die gesig gestaar het, was
inligtingsoorheersing uiters belangrik vir suksesse in strategiese posisionering
tydens oorlogvoering. Wat dus benodig word, is om verder te bepaal wat hierdie
aksies behels.
In dié verband voeg Widnall en Fogelman (1997) ’n aksie-element by deur
inligtingsoorlogvoering te definieer as
any action to deny, exploit, corrupt or destroy the enemy’s information
and its functions; protecting ourselves against those actions and exploiting
our own military information functions.
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Hutchinson
en
Warren
(2001:2–4)
lewer
ook
‘n
bydrae
deur
inligtingsoorlogvoering te konseptualiseer as ‘n aanval op die elemente data,
konteks, inligting en kennis (sien Figuur 2.1). Inligtingsoorlogvoering word deur
hulle verduidelik as inligtingsoperasies wat gedurende die tyd van krisis of konflik
gedoen word met die doel om spesifieke doelwitte ten koste van teenstanders te
behaal. Dit is aksies gemik op die beïnvloeding van siviele of militêre
besluitneming, operasionele vermoë en die publieke mening deur gebruik te
maak van inligting en inligtingsprosessering beide as teiken en as wapen, asook
om
jouself
teen
sodanige
beïnvloeding
te
beskerm.
Dus
het
inligtingsoorlogvoering beide ‘n offensiewe en ’n defensiewe dimensie.
Inligtingsoorlogvoering kan uitgevoer word deur siviele, politieke, sielkundige,
sosiale, ekonomiese en militêre metodes op strategiese, operasionele, of taktiese
vlakke (Candolin 2003).
Inligtingsoorlogvoering is dus ‘n poging om alle fasette van magsprojeksie saam
te voeg, gerig teen ‘n teenstander op ‘n sinergistiese wyse om doelwitte te bereik
(Armistead 2004:18). Die meeste van die militêr-georiënteerde definisies verwys
na die niemilitêre omgewings waarin inligtingsoorlogvoering kan manifesteer.
3.5 Verband tussen inligtingsoorlogvoering en mag
‘n Belangrike aspek wat in baie inligtingsoorlogvoering definisies nie aangespreek
word nie, is die verband tussen inligtingsoorlogvoering en mag. Verskeie
praktiese en teoretiese aktiwiteite gerig op die manipulasie van data, inligting en
kennis dra nie direk by tot die vermindering van ‘n regering of regerende elites se
politieke, sosio-ekonomiese en militêre mag nie. Sodanige aktiwiteite, wat
ekonomiese, sosiale en kriminele doelwitte het, kan nie as inligtingsoorlogvoering
in ’n nasionaleveiligheidskonteks gereken word nie.
Nasionale mag is toenemend afhanklik van wye deelname en kompetisie in die
skepping en gebruik van dominante tegnologieë (Gompert 1999:59). Die
vooruitgang in veral die telekommunikasie-, informasietegnologie- en mediavelde
het die magsparadigma oor die afgelope twee dekades verander. Die
belangrikheid van inligting as ‘n element van mag is in die gebruik van inligting
en verbruikbaarheid, wat dit anders maak as in die verlede. Die vermoë om
inligting te transformeer, om dit te verskuif, of vir dit om sy mag te vertoon,
verwys alles na inligting se oordraagbaarheid. Dit is hiermee dat tegnologie die
magstruktuur revolusionêr verander het. Die samevoeging van wat eers
afsonderlik gefunksioneer het, het deelname vir almal moontlik gemaak deur
toegang tot mag deur die gebruik van inligting en het ook aan mense die
geleentheid voorsien om dit wêreldwyd te versprei (Armistead 2004:13).
Inligting het gevolglik enersyds ontwikkel as volwaardige element van nasionale
mag saam met diplomatieke militêre en ekonomiese mag, maar andersyds het
inligting terselfdertyd interverweef geraak met genoemde ander magselemente
(Murphy 2006:vii). Die verbintenis van inligtingsoorlogvoering met die vermoë
van die staat om sy magsprojektering in stand te hou en te vergroot, is een van
die faktore wat ’n onderskeid maak tussen inligtingsoorlogvoering as ’n
nasionaleveiligheidsvraagstuk en inligtingsoorlogvoering as ’n sosiale fenomeen.
3.6 Definisie van inligtingsoorlogvoering
Gebaseer op die bostaande evaluasie van verskillende definisies van
inligtingsoorlogvoering word die volgende definisie vir die konsep voorgestel:
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Inligtingsoorlogvoering is aksies gefokus op die destabilisering of
manipulasie van sentrale inligtingsnetwerke van ’n staat of entiteit in ‘n
gemeenskap met die doel om die vermoë en wil om mag te projekteer, te
beïnvloed, asook die pogings om sodanige aanvalle van ’n opponerende
staat en/of entiteit teen te staan.
Die fokus van inligtingsoorlogvoering is dus op die ontwrigting en manipulasie van
’n opponent se besluitnemingsprosesse (Wilson 2007:2). Dit kan op twee vlakke
plaasvind, naamlik die kognitiewe en tegnologiese vlakke. Voortspruitend hieruit
manifesteer inligtingsoorlogvoering op twee verskillende maar tog ook verwante
maniere (sien Tabel 1.1). Een manifestasie, wat beide netoorlog en sielkundige
operasies insluit, is verwant tot die staat se vermoë en kwesbaarheid ten opsigte
van netwerke, persepsies, misleiding, besluitneming, beïnvloeding en kennis. Die
tweede, kuberoorlog, verwys na die tegniese infrastruktuur wat die staat se
magsvermoë ten opsigte van digitale netwerke, kritieke informasietegnologieinfrastruktuur, sagteware en hardeware aantas. Daar is wel ooreenkomste tussen
die twee manifestasies van inligtingsoorlogvoering, maar die belangrikste
verskille kom voor op die kognitiewe–tegnologie-kontinuum binne die breër
konsep van inligtingsoorlogvoering (sien Illustrasie 1.2).
Tabel 1.1 Manifestasie van inligtingsoorlogvoering
Veranderlikes

Tipe 1: Netoorlog /
Sielkundige operasies

NasionaleveiligheidsJa
bedreiging

Tipe 2:
Kuberoorlog
Ja

Sfeer

Genetwerkte verhoudings /
Kuberruimte- /
kognitiewe vlak
tegnologiese vlak
Menslikebesluitnemingsvlak

Teiken

Genetwerkte verhoudings,
besluitnemingsprosesse,
persepsies beïnvloed

Inligtingstelsels
deur die
verandering van
data en inligting

Doelwit

Ontwrig besluitneming /
Fokus diverse magte op
geselekteerde teikens

Ontwrig/korrupteer
infrastruktuur van
moderne
bestuursprosesse

Metode

Invloed binne genetwerkte
gemeenskappe en
propaganda

Kubermetodes

Benadering

Misleiding

Ontwrigting/
vernietiging

Strategie

Ongelykmatige /
gelykmatige strategie

Kuberruimteoperasies

Middele

Massamedia / genetwerkte
verhoudings

Internet-/ITKnetwerke

Teenwig

Sosiale netwerke;
teenpropaganda en
openbare verhoudinge

Netwerksekuriteit

186
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

Tegnologie
aangewend

Uitsaaiwese / ITK / sosiale
netwerke

ITK

Tydlyn

Geskiedenis/Huidige/
Toekoms

Huidige (vroeë
stadium) /
Toekoms

Omvang

Grootliks strategies, maar
ook takties

Grootliks takties
(met strategiese
implikasies)

Geografiese
dimensie

Plaaslik – Globaal

Globaal

Akteurs

Staat en niestaat

Individueel,
niestaat en staat

Primêre drywers

Menslike verstand

Tegnologie

Opleidingsgebied

Hoër onderwys /
ondervinding

Tegniese opleiding
en onderwys /
tegniese
ondervinding

Gevegsruimte

Verstandruimte

Kuberruimte

Bron: Eie samestelling

1.2: 1.2: Komponente van inligtingsoorlogvoering
(Bron: Eie samestelling)
3.7 Netoorlog, sielkundige operasies en kuberoorlog gedefinieer
Netoorlog word soos volg deur Arquilla en Rondfeldt (1997) beskryf:
Netwar refers to an emerging mode of conflict at societal levels, involving
measures short of traditional war, in which the protagonists use network
forms of organization and related doctrines, strategies, and technologies
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attuned to the information age. These protagonists are likely to consist of
dispersed small groups who communicate, coordinate, and conduct their
campaigns in an internetted manner, without a precise central command.
Die omvang van netoorlog lyk ook op die eerste oogopslag wyd te wees, maar
daar is ’n onderliggende patroon wat gemeenskaplik is ten opsigte van die
manifestasie van netoorlog. Dit is die gebruik van genetwerkte organisasie,
strategieë en tegnologieë ingestel op die inligtingseeu (Arquilla, Ronfeldt en
Zanini 1999:83).
Nou verbind met die netwerkmodel van netoorlog is die konsep van sielkundige
operasies. Dit verwys na ’n nietasbare sfeer in essensie, die konflikarea in die
mens se verstand. Die kriteria vir wen en verloor is grootliks kultuurgebonde en
bied ’n geleentheid vir manipulasie (Eriksson 1999:58). Strategiese voordeel is
nie noodwendig geleë in ‘n fokus op feite en getalle nie, maar in “the
complementarily and singularity of the brains who interpret them”. Nasionale
sinmakende vermoë is van groter belang as die elektroniese inligtingshoofweg,
volgens Baumard (1996). Die beïnvloeding van die sinmaking behels meer as
slegs die gebruik van elektroniese en digitale metodes, in terme van beide
netoorlog en sielkundige operasies. Beide van die manifestasies is so oud soos
oorlog en konflik, en verskeie historiese voorbeelde bestaan. Die vooruitgang op
die tegnologiese terrein, veral ten opsigte van ITK, het ’n impak op effektiwiteit
en invloed van beide netoorlog en sielkundige operasies in die 21ste eeu versterk.
Kuberoorlog is ’n term wat gebruik word om die konflik wat in die kuberruimte
(die virtuele wêreld en die internet) plaasvind, in plaas van die fisiese wêreld, te
omskryf. Dit kan insluit:
• Aanvalle op regerings- en/of militêr-beheerde webtuistes deur toegang
te bekom tot vertroulike of geklassifiseerde inligting, deur ontwrigting van
funksies, en/of deur agterdeure te skep vir toekomstige ontwrigting.
• Aanvalle op webtuistes met die doel om die webtuistes ontoeganklik te
maak.
• Aanvalle op die hoof-diensbedrywe soos krag-, water- en
kommunikasiestelsels, wat ontwrigting of totale onderbreking van dienste
tot gevolg het.
• Aanvalle op finansiële instellings soos banke en aandelebeurse, wat
ontwrigting, onderbreking en/of vals informasie tot gevolg het.
• Aanvalle op sentrale ruggraatinfrastruktuur, bedieners, of ander dele van
die
internet
wat
ontwrigting
van
internetverkeer
meebring
(Computerhope.com 2007).
Terwyl inligtingsoorlogvoering nog in sy aanvangstadium is, skep dit
moontlikhede, tegnieke en instrumente wat toekomstige teenstanders in ’n groter
mate teen mekaar se nasionale strategiese bates gaan aanwend. Hierdie bates
sluit in die nasionale politieke wil, besluitnemingsprosesse, vermoë om te
kommunikeer en die funksionering van die nasionale-infrastruktuur-sektore. Die
risiko verbonde aan inligtingsoorlogvoering is nie fisiese vernietiging nie, maar
potensieel grootskaalse ontwrigting (Molander, Wilson, Mussington en Mesic
1998:3). Aangesien die moderne beskawing toenemend afhanklik word van
genetwerkte ITK-tegnologieë, kan verwag word dat die nasionaleveiligheidskwesbaarhede van die moderne staat aansienlik gaan toeneem. Hoewel
inligtingsoorlogvoering as drie verskillende maar ook verwante manifestasies
gedefinieer kan word, is dit moontlik om ’n gemeenskaplike grondslag wat alle
vorme van inligtingsoorlogvoering onderlê, te identifiseer.
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4. Grondslag van inligtingsoorlogvoering
Deur kennis te neem van die definisie van inligtingsoorlogvoering as ‘n oorhoofse
term, asook die kritiek op bestaande definisies, word die volgende
gemeenskaplike grondslae en karaktertrekke van dié fenomeen geïdentifiseer:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Die bewerkstelliging van inligtingsuperioriteit, veral in die konteks van
genetwerkte
inligting,
is
sentraal
tot
die
konsep
van
inligtingsoorlogvoering.
Inligtingsoorlogvoering is ten nouste verbind met die gebruik van inligting
as ‘n instrument vir manipulasie, magsprojeksie, hefvermoë, en die skep
van ‘n voordeel.
Eksponensiële groei van tegnologie, globalisasie en die groeiende
belangrikheid van genetwerktheid verhoog die toekomstige belangrikheid
van inligtingsoorlogvoering.
Inligtingsoorlogvoering verwys na die kognitiewe en tegnologiese
ontwrigting verbind met oorlog en konflik, maar nie na die direkte
kinetiese aspekte wat met oorlog en terroristiese aktiwiteite geassosieer
word nie.
Die inligtingsrevolusie verleen momentum aan die versterking van
netwerke, terwyl die invloed van hiërargiese vorme van mag taan (Arquilla
en Ronfeldt 2001:1).
Die globale netwerk-ekologie is besig om te transformeer van ‘n suiwer
kommunikasiemedium na ‘n sosiale omgewing van groeiende politieke en
veiligheidsbelang (Vlahos 1998:77).
Inligtingsoorlogvoering is in essensie ‘n transdissiplinêre konsep wat
belange insluit vanuit die politieke, regerings-, tegnologiese, sielkundige,
sosiale, media-, ekonomiese en militêre velde.
Beide
offensiewe
en
defensiewe
rolle
word
voorsien
vir
inligtingsoorlogvoering.
Inligtingsoorlogvoering word nie gebind deur geografiese beperkings nie.
Die koste verbonde aan inligtingsoorlogvoering is heelwat laer as vir ander
vorme van magsprojeksie.
Dit is wydverspreid en beskikbaar aan enige land en in die meeste gevalle
ook aan enige individu of groep wat daaroor wil beskik (McLendon 2008).
Enkele tegnologiesevaardigheidshindernisse mag in die geval van
kuberoorlog bestaan.
Die toenemende dubbeldoel-aard van inligtingstegnologie het tot gevolg
dat verskeie tegnologieë beide militêre en siviele toepassings het
(Schneier 2008).
Inligtingsoorlogvoering is ongelykmatig van aard. Ongelykmatigheid het
betrekking op die kwalitatiewe verskille in die middele, waardes en styl
van opponerende magte. Sodra ’n staat of entiteit oor ‘n
meerderwaardigheid in magsprojeksie beskik, is dit die benadeelde
opponente wat hulle wend tot onkonvensionele ongelykmatige metodes
om dit teen te staan deur die opponent se sterkpunte te vermy en op sy
kwesbaarhede te konsentreer (Bishara 2001).

5. Die makroraamwerk waarbinne inligtingsoorlogvoering
manifesteer
Inligtingsoorlogvoering moet egter in die konteks van die makroraamwerk van die
veranderende aard van oorlogvoering beskou word. Oorlogvoering en die vorme
wat dit potensieel en reëel aanneem, kan gesien word as ŉ produk van bepaalde
politieke, ekonomiese en sosiale strukture en dinamikas. In die informasie-eeu
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het die veranderende makrokonteks (polities, ekonomies en sosiaal) ŉ bepaalde
invloed op oorlogvoering in die geheel. So verduidelik Toffler en Toffler (1993:3)
byvoorbeeld dat "(a) revolutionary new economy is arising based on knowledge,
rather than conventional raw materials and physical labor. This remarkable
change in the world economy is bringing with it a parallel revolution in the nature
of warfare."
Oorlogvoering is die bestuur van geweld, nie slegs die uitvoering daarvan nie. Op
enkele uitsonderings na behels oorlogvoering die organisasie en bestuur van ‘n
uiteenlopende stel vermoëns om definieerbare en meestal meetbare effekte te
behaal. Skares en terroriste, daarenteen, ignoreer die reëls in hul soeke na die
onbeheerste uitdrukking van passie om die skepping van ’n spektakel amper as ’n
doel op sigself te beskou (Libicki 2007:95). Terwyl sodanige groeperinge selde
opweeg teen ’n professionele militêre mag, kan verwag word dat dit in die
toekoms mag verander.
Net soos die ontwikkeling van tegnologie sentraal was tot die ontstaan van die
drie tydvakke, naamlik die landbou-, industriële en inligtingstydvakke, het dié
tydvakke die manifestasie van konflik en oorlog beïnvloed. Elkeen van dié
tydvakke word gedefinieer deur die primêre bron van welvaart (Toffler en Toffler
1993:21). Die landbou-, industriële- en inligtingsbasisse van welvaart bepaal ook
hoe konflik bestuur word. Dit is so omdat die manier waarop welvaart geskep
word, grootliks ook bepaal hoe dit versprei word en hoe ’n gemeenskap
gestruktureer word (Hammes 2004:10). Verbind aan eienaarskap van welvaart is
gemeenskappe se magstrukture en dus ook potensiële foutlyne vir toekomstige
konflikte.
Gedurende die landbou-eeu is oorlog gevoer vir die beheer van plaaslike
hulpbronne. Die soldate was óf van plaaslike gemeenskappe direk in beheer van
die hulpbronne, óf in die geval van feodalisme, opgekommandeerde huurboere.
In teenstelling met stamstelsels het die begin van die beskawing aanleiding gegee
tot die ontstaan van ’n professionele klas oorlogvoerders. Hierdie klas
oorlogvoerders het kenners geword in die toepassing van geweld om die welvaart
wat landbou kan produseer, te beskerm. ’n Ander plig was om die heersende klas
te beskerm teen die res van die samelewing (Hammes 2004:10-11). Ten spyte
van militêre innovasie soos die gebruik van metaal, mobiliteit en masjiene, was
militêre vermoëns grootliks beperk tot dit wat in ’n landbougemeenskap
geproduseer en onderhou kon word. Hierdie beperkinge het nie die grootste
militêre verowerings in die geskiedenis, soos die Romeinse en Mongoolse ryke,
verhoed nie, maar gebrekkige tegnologie en beheer het tog die aanwending van
militêremagsprojektering aan bande gelê.
Gedurende die industriële eeu, wat in die middel van die 17de eeu begin het, het
industrialisasie aanleiding gegee tot die groei van welvaart, terwyl terselfdertyd
die vermoë geskep is om wapens op groot skaal te vervaardig. Die industriële
tydvak het aanleiding gegee tot prosesse wat massaproduksie moontlik gemaak
het. Hulpbronne en bates word daarna ook deur groter gedeeltes van die
algemene bevolking beheer. Dit was ook die gevolg met oorlog. Oorlog het nou
die aanval van ’n gemeenskap op ’n ander gemeenskap geïmpliseer, somtyds met
die betrokkenheid van miljoene individue, insluitend burgerlikes (Toffler en Toffler
1993:21).
Terselfdertyd was daar ’n toename in die gevorderdheid, vernietigende mag en
trefafstand van wapenstelsels, sowel as die professionele bestuur van die
logistieke steun van militêre magte. Die hoogtepunt van die industriële eeu was
die kernwapenvernietiging van Hirosjima en Nagasaki. Dit het die massavernietigingspotensiaal van hierdie eeu onderstreep.
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Die inligtingseeu het die effektiwiteit van bestuur verhoog en het ook die gebruik
van twee nuwe domeine vir magsprojekteringsaktiwiteite, naamlik die
kuberruimte en die buitenste ruim, daar gestel. Hammond (2001) argumenteer
dat as gevolg van globalisasie en die beskikbaarstelling van nuwe wapenstelsels,
die essensie van oorlog besig is om op ’n revolusionêre wyse te verander. Hierdie
verandering is nie net beperk tot die nuwe areas van oorlog, naamlik die
kuberruimte en buitenste ruimte, nie, maar ook die manier waarop dit plaasvind,
asook die spoed van aksie en wapentuig, het getransformeer. Volgens Hammond
(2001:3), "we are in the process of transforming space, time, energy, matter and
information of war and warfare".
Siviele teikens is ook toenemend besig om die fokus van oorlogvoering te word.
Dit sal waarskynlik ook meer opvallend tydens toekomstige konflikte wees waar
inligtingsoorlogvoering na verwagting meer prominent sal wees. Terwyl die kern
van oorlogvoering nie verander nie, is die karakter van oorlog wel besig om te
verander (Tuck 2008:116).
Terwyl insigte oor die implikasie van die inligtingseeu waardevol is om die
veranderende aard van oorlog te verstaan, bly dit misleidend om slegs ’n enkele
fokus, of slegs een militêre doktrine, as die resep vir toekomstige sukses te
aanvaar. Militêre effektiwiteit mag meer te wyte wees aan nietasbare faktore
(soos die vermoë om aan te pas relatief tot jou opponent) as aan tegnologiese
tasbaarhede soos inligtingstelsels of presisie teikeningsvermoë. Militêre
effektiwiteit, in terme van die vermoë om die vyand se konvensionele vermoë te
verslaan, kan nie liniêr gelykgestel word met uiteindelike politieke sukses, wat in
wese die finale doel van enige konflik behoort te wees, nie (Tuck 2008:118-9).
Die idee van ‘n revolusie in militêre aangeleenthede (RMA) is reeds sedert die
vroeë 1990's populêr veral binne VSA strategiese geledere. Die RMA, word
beweer, is die resultaat van interaksie tussen tegnologiese verandering,
stelselontwikkeling, operasionele innovasie en organisatoriese aanpassing. Hierdie
ontwikkelinge word saamgevoeg om die karakter en uitvoering van oorlog
fundamenteel uit te daag (Larsdotter 2005:135).
RMA is ‘n wyer konsep as inligtingsoorlogvoering, maar tog verwant daaraan.
Volgens die paradigma van RMA, veral as gevolg van die impak van die
inligtingsrevolusie, soos die deursigtigheid van gebeure en die globale
onmiddellikheid van verslaggewing, verhoog die belang van konsepte soos
inligtingsoorlogvoering. Vir sommiges is “the most - perhaps only – effective
weapon in this battlespace (…) information” (Kuehl 2004:4). Een van die
veranderings ten opsigte van oorlogvoering en konflik is ook die vervaging van
die grense tussen die militêre en burgerlike terreine (Cavelty en Brunner 2007:7),
veral ten opsigte van die infosfeer.
Indien die aard van oorlog in die afgelope vyftig jaar in ag geneem word, sal
toekomstige oorloë hoofsaaklik sogenaamde lae-intensiteit-konflikte wees. Die
term lae-intensiteit-konflik is egter misleidend, aangesien sodanige konflikte
grootskaalse lewensverlies en infrastruktuurskade tot gevolg kan hê. Die Sri
Lanka-offensief gedurende 2009 teen die Tamil Tiere kan as voorbeeld dien.
Beide die organisatoriese en toerusting-behoeftes van weermagte wêreldwyd is
besig om te verander (van Creveld 1999:33). Sedert 1945 was 90 persent van
militêre konflikte burgeroorloë waartydens relatief ongesofistikeerde wapens
gebruik is (Tuck 2008:116). Die netwerk- en sielkundige-operasie-element van
inligtingsoorlogvoering sal egter toenemend ’n prominente deel van toekomstige
konflik vorm.

191
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

6. Gevolgtrekking
Terwyl sommige dimensies van inligtingsoorlogvoering so oud soos die mensdom
en konflik self is, het die inligtingseeu unieke en nuwe geleenthede geskep vir dit
om te manifesteer as ’n opkomende nasionaleveiligheidsbedreiging in die 21ste
eeu. Ten spyte van diverse en somtyds teenstrydige definisies wat aan die
konsep verleen is, het die inligtingsrevolusie en groeiende globale integrasie
verseker dat dit een van die mees betekenisvolle nasionaleveiligheidsbedreigings
van ons tyd sowel as die toekoms word. Inligtingsoorlogvoering word gedefinieer
as aksies gefokus op die destabilisering of manipulasie van sentrale
inligtingsnetwerke van ’n staat of entiteit in ‘n gemeenskap met die doel om die
vermoë en wil om mag te projekteer, asook die pogings om sodanige aanvalle
van ’n opponerende staat en/of entiteit teen te staan. Die kern van hierdie
siening is dat inligting as ’n magsinstrument aangewend kan word, beide in
offensiewe en in defensiewe kontekste.
Die konteks van konflik waarbinne inligtingsoorlogvoering manifesteer, is ook
besig om te verander. Moderne oorloë vind ook toenemend binne die konteks van
die inligtingseeu plaas. Dit is so ten spyte van die steeds hoofsaaklik industriëleeeu- en selfs landbou-eeu-manifestasie van konflik in veral die ontwikkelende
wêreld. Dominansie en oorwinning ten opsigte van die inligtingsoorlogvoeringdimensie gaan toenemend bepalend word in die toekoms. Die interafhanklikheid
en genetwerkte aard van vandag se samelewing gaan dit moeilik, indien nie
onmoontlik nie, maak om dié dimensie van toekomstige konflik te ignoreer.
Met hierdie definisie van inligtingsoorlogvoering word gepoog om die kognitiewe
en tegniese aspekte van inligtingsoorlogvoering enersyds te onderskei, maar om
ook, andersyds, die verband tussen die uitvoering van sielkundige operasies,
kuberoorlog en netoorlog te stel. Uiteraard is deeglike analise van die
manifestasie van inligtingsoorlogvoering in die huidige konflikte in Afrika, maar
ook wêreldwyd, ’n noodsaaklikheid om konflik en oorlog in sy moderne en
toekomstige konteks te verstaan. Enige besluitnemer verantwoordelik vir
nasionaleveiligheidsbeleid sowel as die uitvoering van strategiese en taktiese
aksies om nasionale veiligheid te verseker, gaan toenemend in die toekoms deur
hierdie opkomende bedreiging gekonfronteer word.

Bibliografie
Alger, J.I. 1996. Introduction. In Schwartau 1996.
Armistead, L. (red.). 2004. Information Operations: Warfare and the Hard Reality
of Soft Power. Washington DC: Brassey’s.
—. 2007. Information Warfare: Separating Hype from Reality. Washington DC:
Potomac Books.
Arquilla, J. en D. Ronfeldt. 2001. The Advent of Netwar (Revisited). In Arquilla en
Ronfeldt 2001.
—. 1997. Information, Power and Grand Strategy. In Arquilla en Ronfeldt (reds.)
1997.
Arquilla J. en D. Ronfeldt, D. (reds.). 1997. Athena’s Camp: Preparing for Conflict
in the Information Age. Santa Monica: RAND Corporation. MR-880.

192
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

Arquilla, J., D. Ronfeldt en M. Zanini. 1999. Networks, Netwar, and InformationAge Terrorism. In Khalilzad en White (reds.) 1999.
Baumard, P. 1996. From InfoWar to Knowledge Warfare: Preparing for the
Paradigm Shift. Universiteit van Paderborn. http://gcc.unipaderborn.de/www/WI/WI2.htm (6 April 2005 geraadpleeg).
Bennett, T., L. Grossberg en M. Morris (reds.). 2005. New Keywords: A Revised
Vocabulary of Culture and Society. Malden: Blackwell Publishing.
Bishara, M. 2001. An enemy with no forwarding address. Le Monde Diplomatique,
3 Oktober. http://mondediplo.com/2001/10/03asymmetry (12 Januarie 2004
geraadpleeg).
Campen, A.D. en D.H. Dearth (reds.). 1998. Cyberwar 2.0: Myths, Mysteries and
Reality. Fairfax: AFCEA International Press.
Campen A.D. 2008. Cyberwar, Anyone? SIGNAL Magazine, Januarie 2008.
http://www.afcea.org/signal/articles/templates/Signal_Article_Template.asp (3
Januarie 2008 geraadpleeg).
Candolin, C. 2003. A study of infrastructure warfare in relation to information
warfare, net warfare, and network-centric warfare. Artikel bekom van die skrywer
op 7 Januarie 2004. Voordrag gelewer tydens die 4th Australian Information
Warfare & IT Security Conference, Adelaide, Australië, November 2003.
Cavelty, M.D. en E.M. Brunner. 2007. Introduction: Information, Power, and
Security: an Outline of Debates and Implications. In Cavelty, Mauer en KrishnaHensel 2007.
Cavelty, M.D., V. Mauer en S.F. Krishna-Hensel. 2007. Power and Security in the
Information Age: Investigating the Role of the State in Cyberspace. Aldershot:
Ashgate Publishing Company.
Computerhope.com, 2007. Cyberwar. Computerhope.com.
http://www.computerhope.com/jargon/c/cyberwar.htm (11 Desember 2007
geraadpleeg).
Cronin, B. en H. Crawford. 1999. Information Warfare: Its Application in Military
and Civilian Contexts. The Information Society, 15(4) :257-63.
Curran, K., K. Concannon en S. McKeever. 2008. In Janczewski en Colarik (reds.)
2008.
Darnton, G. 2006. Information Warfare and the Laws of War. In Halpin,
Trevorrow en Webb (reds.) 2006.
De Landa, M. 1991. War in the Age of Intelligent Machines. New York: Swerve
Press.
Denning, D.E. 1999. Information Warfare and Security. Reading MA: AddisonWesley.
Dinardo, R.L. en D.J. Hughes. 1995. Some Cautionary Thoughts on Information
Warfare. Airpower Journal, Winter 1995:1-10.
Duyvesteyn, I. en J. Angstrom (reds.). 2005. Rethinking the Nature of War.
Londen: Frank Cass.

193
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

Elbirt, A.J. 2003. Information Warfare: Are You At Risk? IEEE Technology and
Society Magazine, 22(4):13-9.
Eriksson, E.A. 1999. Viewpoint: Information Warfare: Hype Or Reality? The
Nonproliferation Review, 6(3):57-64.
Gompert, D.C. 1999. Right Makes Might. Freedom and Power in the Information
Age. In Khalilzad en White (reds.) 1999.
Halpin, E., P. Trevorrow en D. Webb (reds.). 2006. Cyberwar, Netwar and the
Revolution in Military Affairs. New York: Palgrave Macmillan.
Hammes, T.X. 2004. The Sling and the Stone: On War in the 21st Century. St
Paul: Zenith Press.
Hammond, G.T. 2001. Globalization, Technology and the Transformation of the
Security Environment: The Real Revolution in Military Affairs. Voordrag tydens ‘n
byeenkoms van die American Political Science Association in San Francisco,
Augustus 2001.
Hauschild, E. 1999. Modern and Information Warfare, a Conceptual Approach,
Studies in Contemporary History and Security Policy. Vol. 3. Bern: PeterLang.
Hutchinson , W. en M. Warren. 2001. Principles of Information Warfare. Journal of
Information Warfare, 1(1):1-10.
Janczewski, L. en A.M. Colarik (reds.). 2008. Cyber Warfare and Cyber Terrorism.
New York: Hershey.
Ji, Y. 1999. The Revolution in Military Affairs and the Evolution of China’s
Strategic Thinking. Contemporary Southeast Asia, Nr. 21, Desember 1999.
Johnson, A.R. 2004. The Top 12 Priorities for Competitive Intelligence.
Aurorawdc.com http://www.aurorawdc.com/arj_cics_priorities.htm (1 Junie 2009
geraadpleeg).
Jones, A., G. Kovacich en P. Luzwick. 2002. Global Information Warfare: How
Businesses, Governments, and Others Achieve and Attain Competitive
Advantages. Boca Raton: Auerback Publications.
Jordan, D., J.D. Kiras, D.J. Lonsdale, I. Speller, C. Tuck en C.D. Walton. 2008.
Understanding Modern Warfare. Cambridge: Cambridge University Press.
Kilibarda, K. 2003. Defining Information Warfare. Infowar Monitor. 2 Junie.
http://www.infowar-monitor.net/modules.php (30 Junie 2004 geraadpleeg).
Khalilzad, Z.M. en J.P. White (reds.). 1999. The Changing Role of Information in
Warfare. Washington D.C: RAND Project Air Force.
Kuehl, D. 2004. Foreword. In Armistead (red.) 2004.
—. 2007. Information Operations: the Policy and Organizational Evaluation. In
Armistead (red.) 2007.
Larsdotter, K. 2005. New Wars, Old Warfare? Comparing US tactics in Vietnam
and Afghanistan. In Duyvesteyn en Angstrom (reds.) 2005.

194
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

Libicki, M.C. 2007. Conquest in Cyberspace: National Security and Information
Warfare. Cambridge: Cambridge University Press.
—. 1995. What is information warfare? Strategic Forum. Washington, DC:
National Defense University, Institute for National Strategic Studies.
Mader, C. 1974. Information Systems: Technology, Economics, Applications.
Chicago: Science Research Associates, Inc.
McLendon, J.W. 2008. Information Warfare: Impacts and Concerns. War and
Game Webjoernaal. 24 Februarie.
http://warandgame.wordpress.com/2008/02/24/information-warfare-impactsand-concerns/ (2 Maart 2008 geraadpleeg).
Molander, R.C., A.S. Riddile en P.A. Wilson. 1996. Strategic Information Warfare:
A New Face of War, Santa Monica: National Defense Research Institute.
Molander, R.C., P.A. Wilson, D.A. Mussington en R.F. Mesic. 1998. Strategic
Information Warfare Rising. Santa Monica: Rand Corp.
Murphy, D. 2006. Preface. In Murphy, Groh, Smith en Ayers (reds.) 2006.
Murphy, D., J.L. Groh, D.J. Smith en C.E. Ayers (reds.). 2006. Information as
Power: An Anthology of Selected United States Army War College Student Papers.
Vol. 1. Carlisle: US War College.
Patman, R.G. (red.). 1999. Security in A Post-Cold War World. Basingstoke:
Macmillan Press.
Schneier, B. 2008. America's Dilemma: Close Security Holes, or Exploit Them
Ourselves. Wired. 1 Mei.
http://www.wired.com/politics/security/commentary/securitymatters/2008/05/bl
og_securitymatters_0501 (4 Mei 2008 geraadpleeg).
Schwartau, W. (red.) 1996. Information Warfare. Cyberterrorism: Protecting your
Personal Security in the Electronic Age. 2de uitgawe. New York: Thunder’s Mouth
Press.
Society for Competitive Intelligence Professionals. 2009. Frequently Asked
Questions. scip.com
http://www.scip.org/resources/content.cfmitemnumber601&nav (1 Junie 2009
geraadpleeg).
Stein, G.J. 1995. Information Warfare. Airpower Journal, 9(1):30-39.
Szafranski, R.A. 1995. Theory of Information Warfare: Preparing For 2020.
iwar.org Gepubliseer in Airpower Journal. Lente.
http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/airchronicles/szfran.htm (10 Januarie
2008 geraadpleeg).
Taipale, K.A. 2006. Deconstructing Information Warfare. Voordrag deur die
direkteur van die Center for Advanced Studies in Science and Technology Policy
aan die Committee on Policy Consequences and Legal/Ethical Implications of
Offensive Information Warfare, Washington D.C. 30 Oktober.

195
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(2) – Augustus 2009

Toffler, A. en H. Toffler. 1993. War and anti-war: Survival at the dawn of the 21st
century. New York: Little, Brown.
Tuck, C. 2008. Land Warfare. In Jordan, Kiras, Lonsdale, Speller, Tuck en Walton
2008.
Van Creveld, M. 1999. The Future of War. In Patman (red.) 1999.
Vlahos, M. 1998. The emergence of the Infosphere and its Impact on Military
Operations. In Campen en Dearth (reds.) 1998.
Waltz, E. 1998. Information Warfare: Principles and Operations. Boston: Artech
House.
Webster, F. 2005. Information. In Bennett, Grossberg en Morris (reds.) 2005.
Widnall S.E. en R.R. Fogelman. 1997. Cornerstones of Information Warfare.
Doctrine/Policy Document, United States Air Force.
Wilson, C. 2007. Information Operations, Electronic Warfare, and Cyberwar:
Capabilities and Related Policy Issues. CRS verslag vir die Kongres. 20 Maart.
Washington DC: Congressional Research Service (CRS).

Eindnotas
1

Arquila en Ronfeldt (1997:41) beskryf die kuberruimte as ‘n bio-elektroniese
omgewing wat letterlik universeel is, aangesien dit bestaan oral waar daar
telefoonlyne, koaksiale kabels, optiese lyne of elektromagnetiese golwe bestaan.
Hierdie omgewing bestaan uit kennis in elektroniese vorm. Die kuberruimte
bestaan uit twee meetbare elemente: verbinding en inhoud. Verbinding sluit in
die fisiese hardeware, sagteware en kabel- of elektromagnetiese infrastruktuur
wat die skepping, oordrag, stoor en deel van data moontlik maak. Die tweede
element van die kuberruimte is inhoud wat optrede en besluitneming beïnvloed
(Campen 2008).
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Abstract
Peter Blum and the Commonwealth Mycological Institute: From poet to
abstractor
It is known that the acclaimed Afrikaans poet Peter Blum was employed by the
Commonwealth Mycological Institute (CMI) in London for a number of years after
his sudden departure from South Africa in 1960. Blum was, however, unwilling to
disclose the nature of his work at that fungal research institute to correspondents
in South Africa, and what precisely he as a literator occupied himself with at the
CMI has remained a mystery. Even J.C. Kannemeyer, in his authoritative
biographical work Wat het geword van Peter Blum? (What happened to Peter
Blum?), and in his later Briewe van Peter Blum (Letters of Peter Blum) could shed
no further light on this aspect of Blum’s life. It has now become known that Blum
was employed as an abstractor for the CMI’s abstract journals, Review of Applied
Mycology and Review of Medical and Veterinary Mycology, from 1961 to 1967. A
possible example of Blum’s work as an abstractor is referred to and the reason for
his termination of service at the CMI is contemplated.

Opsomming
Peter Blum en die Commonwealth Mycological Institute: Van digter tot
abstraheerder
Dit is bekend dat die bekroonde Afrikaanse digter Peter Blum na sy skielike
vertrek uit Suid-Afrika in 1960 vir ‘n tyd lank aan die Commonwealth Mycological
Institute (CMI) in Londen verbonde was. Blum was egter ongeneë om die aard
van sy werk aan hierdie swamnavorsingsinstituut aan korrespondente in SuidAfrika bekend te maak, en wat sy rol as letterkundige daar behels het, het
onbekend gebly. Selfs J.C. Kannemeyer kon in sy gesaghebbende biografiese
werk Wat het geword van Peter Blum? en in die latere Briewe van Peter Blum nie
meer lig op hierdie aspek van Blum se lewe werp nie. Dit het nou aan die lig
gekom dat Blum as abstraheerder vir die CMI se abstrakjoernale, Review of
Applied Mycology en Review of Medical and Veterinary Mycology, werksaam was.
Daar word na ‘n moontlike voorbeeld van Blum se werk as abstraheerder verwys
en ook kortliks oor die rede vir sy diensbeëindiging bespiegel.
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1. Inleiding
In ‘n stap wat selfs vriende en kollegas onverhoeds sou betrap, verlaat die
bekroonde Afrikaanse letterkundige en digter Peter Blum – oorspronklik van
Oostenrykse afkoms – en sy Suid-Afrikaans-gebore eggenote, Hetta, Suid-Afrika
onverwags en onaangekondig op 18 Mei 1960 ten einde ‘n nuwe heenkome in
Engeland te vind. Die aanloop tot Blum se skielike vertrek, en veral die rede(s)
waarom hy sy aangenome land en taal op daardie vroeë stadium van sy literêre
loopbaan die rug gekeer het, was reeds die onderwerp van breedvoerige analise
en bespreking (Kannemeyer 1993). Dit kan egter opsommenderwys grootliks
toegeskryf word aan sy ontnugtering met en bitterheid oor die destydse regering
se weiering van sy aansoek om Suid-Afrikaanse burgerskap. Vir meer agtergrond
oor die lewe en werk van Blum in Suid-Afrika dien die biografie van Kannemeyer
(1993) as gesaghebbende verwysing.
Die Blums se vertrek uit Suid-Afrika kan tereg as ‘n tragiese gebeurtenis beskou
word. Nie net het dit Hetta permanent aan haar land en familie ontwortel nie
(sover bekend sou die Blums Suid-Afrika nooit weer besoek nie), maar dit het ook
die einde van Blum se letterkundige uitset in Afrikaans beteken. Met die
uitsondering van enkele reissketse in 1964–6 oor België en Nederland in die
Vlaamse tydskrif Ons Erfdeel (Kannemeyer 2009a) sou daar in die meer as dertig
jaar vanaf 1960 tot en met sy dood in 1990 geen skeppende Afrikaans weer uit
die pen van Peter Blum vloei nie. ‘n Engelse vertaling in 1966 van J.J. Slauerhoff
se Ziekentroost, wat ook in Ons Erfdeel verskyn het, blyk dan ook sy laaste
gepubliseerde gedig en enigste bekende werk in Engels uit daardie tyd te wees
(Kannemeyer 2009a).
Die Blums het ‘n asosiale, bykans kluisenaarsbestaan, in Londen gevoer en was
nie geneë om besoekers te ontvang nie (Kannemeyer 1993:154), klaarblyklik nie
eens familie uit Suid-Afrika nie (Slabber 1992:4). Blum se korrespondensie aan
kennisse, oudkollegas en ander in Suid-Afrika – dikwels kras en soms uiters
beledigend (Boshoff 1992:6; Kannemeyer 1993; Kannemeyer 2009b) – wek die
indruk dat hy ‘n verbitterde en ongelukkige mens moes gewees het wie se wrewel
en afkeer van Suid-Afrika en die Afrikaanse letterkundige establishment oor die
jare net in intensiteit en venynigheid toegeneem het.
Na ‘n beroerte is Peter Blum op 5 Desember 1990 in die ouderdom van 65 jaar in
Londen oorlede. Op sy doodsertifikaat is sy beroep as “klerk” aangeteken
(Kannemeyer 1993:155), en vir ’n intellektueel en skeppende gees soos Blum,
wat vroeër reeds sy werk as bibliotekaris as onvervullend ervaar het
(Kannemeyer 1993:145), moes klerklike werk sekerlik ook sieldodend en
bydraend tot sy oënskynlike misère gewees het. Kannemeyer (1993:155)
verwoord die tragedie van Blum se lewe na sy vertrek uit Suid-Afrika baie
akkuraat: “Van watter hoek af ‘n mens die saak ook al beskou, was die laaste
dertig jaar van Peter Blum se lewe ‘n leë, sinlose bestaan.”
As mikoloog (mikologie: “die studie van swamme”) is die huidige outeur se
belangstelling in die doen en late van Peter Blum in Engeland aanvanklik deur ‘n
berig van Tobie Boshoff in Rapport van 5 Januarie 1992 geprikkel. Daarin noem
Boshoff dat hy, in sy naspeuring van Blum se voetspore in Londen, ontdek het
dat die digter op ‘n stadium aan die Commonwealth Mycological Institute (CMI)
verbonde was. Dit het onwillekeurig die vraag laat ontstaan: Wat sou die verband
kon wees tussen die Afrikaanse letterkundige en ‘n wetenskaplike instituut
gemoeid met swamnavorsing? Blum self was onwillig om die aard van sy werk
aan die CMI aan korrespondente bekend te maak (Kannemeyer 1993:145–6;
2009b:310, 317) en Kannemeyer (1993) kon geen verdere lig op hierdie vraag
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werp nie. Alhoewel laasgenoemde ook slegs na Boshoff (1992) se artikel verwys,
word die Blum-CMI-verbintenis darem verder bevestig uit die inligting dat Blum
sy pos by die CMI op ‘n stadium weens rasionalisering en die gevolglike
verkleining van die personeel kwyt is (Kannemeyer 1993:153). Alle vrae met
betrekking tot Blum se verbintenis aan die CMI, en in besonder wat sy werk daar
behels het, het egter onbeantwoord gebly.

2. Agtergrond tot Blum se werkgewer, die Commonwealth
Mycological Institute
Die CMI het sy ontstaan gehad uit die Imperial Bureau of Mycology (IBM), wat in
1920 te Kew, in die London Borough of Richmond upon Thames, vir die
“identifikasie van swamsiektes van plante, diere en mense, asook die
abstrahering van die mikologiese literatuur” gestig is (Anoniem, sonder datum).
In 1933 het die IBM die Imperial Mycological Institute (IMI) geword en in 1947 is
die naam na die Commonwealth Mycological Institute (CMI) verander. Dit sal
egter maar sukkel om die CMI vandag op te spoor, aangesien dit intussen weer
herdoop is tot die International Mycological Institute (dus weer IMI!), wat in 1998
weer met verskeie ander institute saamgesmelt het om die huidige CABI
Bioscience te vorm (Anoniem, sonder datum). Die mikologie-afdeling van CABI is
ook nie meer te Kew nie, maar in Egham, enkele kilometer suidoos van die dorp
Windsor, gesetel. Ten tye van Blum se verbintenis aan die CMI was Kew egter
nog die standplaas, in Ferry Lane, direk aangrensend aan die wêreldbekende Kew
koninklike botaniese tuin.
Dit is nie duidelik uit Kannemeyer (1993) wanneer die Blums na Windmillweg 119
(Pevensey House) in Brentford verhuis het nie, maar indien dit tydens Blum se
verbintenis aan die CMI was, sou dit ‘n baie logiese besluit gewees het, aangesien
die betrokke adres, soos die kraai vlieg, nie veel verder as 1,5 km van Blum se
werkplek sou gewees het nie. Kannemeyer noem Northfields as die naaste
Underground-stasie aan die Blum-woning, maar volgens ‘n kaart van die
Londense vervoerstelsel (Anoniem 2000) sou dit nie prakties gewees het om met
die Underground tussen Brentford en Kew te pendel nie. Die Brentford-treinstasie
was egter min of meer ewe ver van die Blum-woning af as die Undergroundstasie, en per trein daarvandaan is Kew Bridge, die logiese afklimpunt vir
pendelaars na die CMI te Kew, ‘n enkele stop ver. Die rit tussen Brentford en Kew
Bridge duur presies twee minute, en te voet vanaf die Blum-woning na die
Brentford-stasie, en dan weer vanaf Kew Bridge-stasie na Ferry Lane, behels ‘n
totale pendeltyd van slegs 20 minute (gemeet deur die outeur tydens ‘n onlangse
besoek). Brentford sou dus ‘n baie praktiese adres vir enige werknemer van die
destydse CMI wees.

3. Blum en die CMI: nuwe feite
Aangesien die CMI direk aangrensend aan die mikologieherbarium te Kew-tuine
geleë was, was daar noue skakeling tussen die mikoloë verbonde aan die twee
instansies, en by geleentheid van ‘n onlangse besoek aan die mikologieherbarium
te Kew het ‘n terloopse navraag na Blum dan ook, na al die jare, steeds ‘n
positiewe reaksie ontlok. Dr. E. Punithalingam, afgetrede CMI-mikoloog, maar
deesdae nog ’n aktiewe navorsingsgenoot te Kew, kon Blum steeds as die
“abstractor” met die knaende luide hoes in herinnering roep. Alhoewel dr.
Punithalingam self nie veel meer inligting kon verskaf nie, kon hy tog ‘n bundel
deur Aitchison en Hawksworth (1993), waarin die geskiedenis van die IMI
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opgeteken is, onder die outeur se aandag bring. Een kort inskrywing in Aitchison
en Hawksworth (1993) het die antwoord op ‘n paar van die onbeantwoorde vrae
verskaf ten opsigte van Blum se verbintenis aan die CMI, naamlik wat hy daar
gedoen het, presies wanneer en vir hoe lank. Op die genoemde bladsy verskyn,
onder meer, die kort inskrywing: “Blum, P. 1961–1967” en word hy as ‘n
“Abstractor/Editor” gelys.
Soos reeds genoem, was die abstrahering van die mikologieliteratuur een van die
primêre funksies van die CMI, en is dit dan ook wat Blum se werk daar behels
het. Vanaf 1961 tot 1967 was hy gemoeid met die skandering van die
wêreldliteratuur vir artikels oor swamme en veral swamsiektes, asook die
opsomming daarvan vir publikasie in die CMI se abstrakjoernale, Review of
Applied Mycology (tans bekend as Review of Plant Pathology) en Review of
Medical and Veterinary Mycology. Ten opsigte van hierdie werk, en presies wat hy
in Engeland gedoen het, skryf Blum op 6 Desember 1963 in ‘n brief aan Barend J.
Toerien: “... is ek op die oomblik nie gewillig om te verstrek nie: iets wonderliks
sal dit seker nie wees nie” (Kannemeyer 1993:145–6; 2009b:317). Daaruit blyk
dit duidelik dat Blum maar min entoesiasme vir sy werk as abstraheerder moes
gehad het – in so ‘n mate dat hy, as eens gerekende literêre figuur, selfs
onwillig/verleë (?) was om te erken waarmee hy hom moes bemoei om die
Londense skoorsteen aan die rook te hou.
In die gedeelte “Reminiscences” in Aitchison en Hawksworth (1993) skryf “clerical
assistant” Mollie Samuels soos volg oor die abstraheerders: "Later other
abstractors joined the staff and were closeted away in any small corner that was
spare. On the top floor, I can remember Dr Churchich (Serbo-Croat languages)
and Mr Blum who worked in a large mohair pullover (before mohair became
fashionable) and carpet slippers."
Uit die opmerking dat hulle nie eens oor kantoorruimte beskik het nie en in enige
beskikbare hoekie ingedruk is, kan afgelei word dat die abstraheerders nie juis
hoë status of aansien in die CMI-hiërargie kon geniet het nie. Tot die middel van
1965 is daar dan ook nooit eens enige erkenning aan die abstraheerders in die
CMI se twee abstrakjoernale gegee nie. Dit gebeur vir die eerste keer eers in
Junie 1965, toe “P. Blum, B.A.” as een van ses abstraheerders in volume 44(6)
van Review of Applied Mycology en as een van vyf abstraheerders in volume 5(6)
van Review of Medical and Veterinary Mycology verskyn. Vanaf Junie 1967, die
jaar waarin Blum die CMI verlaat het, word daar in beide joernale na die
abstraheerders as “Scientific Information Officers” verwys. Hierdie “verhoogde
status” was Blum egter nie beskore nie – sy naam verskyn vir die laaste keer in
die Maart 1967-uitgawe (volume 6(1)) van Review of Medical and Veterinary
Mycology en in die Mei 1967-uitgawe (volume 46(5)) van Review of Applied
Mycology. Hieruit kan dan ook afgelei word dat hy die CMI reeds vroeg in 1967
moes verlaat het.

4. Blum en die CMI: enkele bespiegelinge
Benewens Duits en Engels, was Peter Blum ten minste ook ‘n Oos-Europese
Slawiese taal magtig (Kannemeyer 1993:9) en was hy goed met Italiaans
vertroud (Kannemeyer 1993:9, 146). Volgens Kannemeyer (1993, verskeie
bladsye) en Breuer (2005:14) was hy ook ‘n bedrewe vertaler van Franse werke.
Geen duidelike aanduiding bestaan egter ten opsigte van die tale waarvoor Blum
aan die CMI verantwoordelik sou gewees het nie. Ten tye van sy aanstelling was
ene Buhler reeds met die Duits gemoeid (persoonlike mededeling, dr. E.
Punithalingam, afgetrede CMI-mikoloog, Londen, Oktober 2008), en Blum sou
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waarskynlik eers na Buhler se vertrek in 1963 groter verantwoordelikheid vir die
Duits kon oorgeneem het. Soos reeds hier bo geblyk het, was dr. Churchich ook
reeds vir die Slawiese tale verantwoordelik. Benewens bogenoemde tale sou
Nederlands uiteraard ook een van Blum se verantwoordelikhede kon gewees het.
Afrikaans moet natuurlik ook nie uit die oog verloor word nie.
Natuurwetenskaplike artikels in Afrikaans was destyds (soos steeds die geval is)
egter maar yl gesaai, en dit is hoogs onwaarskynlik dat Blum se
Afrikaansvaardigheid ‘n rol by sy aanstelling sou gespeel het. By ‘n vlugtige
deurblaai van die 3 419 abstrakte in volume 44 (1965) van Review of Applied
Mycology en die 3 610 abstrakte in volume 45 (1966) is slegs een Afrikaanse
publikasie raakgelees, naamlik dié van Beyers en Roach (1965) oor die beheer
van kopertekort in die gronde van die Kaapse winterreënstreek (Anoniem
1966:481).
Alhoewel Beyers en Roach se artikel wel oor ‘n Engelse opsomming beskik, kom
daar nêrens in hulle publikasie ‘n Engelse vertaling van die titel voor nie en
iemand by die CMI sou die titel dus vir die abstrakjoernaal uit Afrikaans na Engels
moes vertaal het. Hiervoor sou Blum na alle waarskynlikheid die logiese persoon
gewees het. Die opsomming soos opgeneem in Review of Applied Mycology is ook
nie dieselfde as dié in die oorspronklike artikel nie en is oorgeskryf. Die
oorspronklike opsomming in Beyers en Roach (1965) verwys byvoorbeeld na
“... sandy soils west and east of the main mountain scarp running parallel to the
coast ...”, terwyl die opsomming in die abstrakjoernaal bloot na “... acid sandy
hinterland soils ...” verwys. Die gebruik van die woord hinterland suggereer ‘n
gemakliker vertroudheid met die fisiese geografie en relatiewe afgesonderdheid
van die streek as wat normaalweg van ‘n buitelandse abstraheerder verwag sou
kon word. Alhoewel hinterland ‘n algemeen erkende Engelse woord is (Anoniem
1995:676),
verleen
die
gebruik
daarvan
tog
ook
so
‘n
effense
Germaanse/Blumiaanse (?) geurtjie aan die opsomming in die abstrakjoernaal.
Die laaste sin in die abstrak: “The best results are obtained only when other
factors are favourable to plant growth” is ook duidelik nie aan Beyers en Roach se
Engelse opsomming nie, maar aan die Afrikaanse teks ontleen. Sou abstrak 2738
van 1966 dalk ‘n voorbeeld van Blum se werk as abstraheerder aan die CMI kon
wees? Hieroor kan maar net bespiegel word.
Dit is interessant dat Hetta Blum, in ‘n ongedateerde brief aan haar suster,
personeelvermindering as rede vir Blum se diensbeëindiging aan die CMI aanvoer
(Kannemeyer 1993:153, 169), waaruit met redelike sekerheid afgelei kan word
dat hy nie vrywillig uit sy pos bedank het nie. Alhoewel dit wel waar is dat die
CMI se personeelgetal van 1966 tot 1967 effens verminder het, was dit nie as
gevolg van ‘n besnoeiing in die getal abstraheerders nie. Tussen 1966 en 1967
het die getal mikoloë en plantpatoloë in diens van die CMI wel effens gedaal,
maar die getal Abstractors/Editors het onveranderd gebly (Anoniem 1967, verso
van titelbladsy). Blum is dus bloot deur iemand anders vervang, soos die
volgende aanhaling uit die 1967–1968-CMI jaaroorsig ook getuig:
During the year two Scientific Information Officers, Mr P. Blum and Mrs A. Grant,
left and one was appointed, Mrs I.M. Ross. Mr S.R.K. Sharma joined the staff in
August as a temporary Scientific Officer under the Executive Council’s training
scheme. (Anoniem 1968:1–4)
Die oorsig noem ook: “Another development was the start of an attempt to build
up a small panel of outside abstractors to supplement the resident SIOs and one
established SIO post was relinquished for this purpose.” In effek het dit egter nie
gebeur nie, en mnr. Sharma sou sy “tydelike” aanstelling tot en met 1970 beklee,
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in welke jaar die getal abstraheerders ook al tot nege aangegroei het (Anoniem
1970, verso van titelblad). Volgens dr. Punithalingam was mev. Ross van Duitse
afkoms en is sy aangestel om die Duitse werk te hanteer. Hieruit blyk dit dat
Blum se vertrek ‘n leemte in die vermoë van die abstraheringsdepartement gelaat
het en gevolglik is dit moeilik verstaanbaar waarom juis hý dan die slagoffer van
die sogenaamde rasionaliseringsproses sou gewees het. Was daar dalk ‘n ander
rede – wat Hetta nie wou noem of dalk kennis van gedra het nie? Volgens dr.
Punithalingam sou hy nie verbaas wees indien Blum se gesondheid en chroniese
hoes dalk ‘n rol kon gespeel het nie, maar dit is blote bespiegeling. Dit was egter
ook interessant om te verneem dat Blum sy gebruik van die stuur van snedige en
beledigende kaartjies aan prominente literêre figure in Suid-Afrika – soos W.E.G.
Louw en D.J. Opperman (Kannemeyer 1993) – ook in die werkplek voortgesit het,
met sy medewerknemers aan die CMI, en veral dan ook die Duitse abstraheerder
Buhler, as teikens van sy aanslae (persoonlike mededeling, dr. E. Punithalingam,
Oktober 2008). Volgens dr. Punithalingam was die “degrading and offending”
aard van die kaartjies dan ook die oorsaak van groot ongelukkigheid onder die
ontvangers daarvan en het dit Blum die gramskap van sy kollegas op die hals
gehaal. Of hierdie gedrag van hom dalk ‘n rol by sy diensbeëindiging kon gespeel
het, is nie bekend nie. Dr. Punithalingam was nie geneë om die onderwerp verder
aan te roer nie en het die gesprek afgesluit met ‘n simpatieke: “The man’s gone.
Let him rest in peace now.” Interessant is egter die feit dat daar tot en met 1975
steeds op ‘n gereelde grondslag van mev. Grant, wat ook in 1967 die diens van
die CMI verlaat het, se dienste as vryskut-abstraheerder gebruik gemaak is,
terwyl Blum nooit weer in dieselfde hoedanigheid betrokke was nie. Aangesien
Peter Blum se personeelrekord nie behoue gebly het nie (persoonlike mededeling,
mnr. N. MacIntosh, direkteur: Menslike hulpbronne, CABI, Wallingford, 6
November 2008), is dit onwaarskynlik dat meer duidelikheid ooit oor die ware
rede vir sy diensbeëindiging aan die CMI verkry sal word.

5. Erkennings
Dank is verskuldig aan dr. E. Punithalingam vir sy waardevolle hulp; die
personeel van die mikologieherbarium aan die koninklike botaniese tuine te Kew
vir die warm ontvangs wat die outeur telkens daar ontvang het; die Universiteit
van Stellenbosch vir toegang tot die J.S. Gericke Biblioteek; die Mediese
Navorsingsraad in Tygerberg vir toegang tot die biblioteek van die
Navorsingsinstituut vir Voedingsiektes; asook die sentrale navorsingskomitees
van die destydse Skiereilandse Technikon en die huidige Kaapse Skiereiland
Universiteit van Tegnologie vir navorsingsbefondsing.
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Ruth Baitsewe, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Andries Bezuidenhout, Universiteit van die Witwatersrand – Suid-Afrika
Gerrit Brand, Boekeredakteur by Die Burger – Suid-Afrika
Naomi Bruwer, Inhoudsbestuurder by www.litnet.co.za – Suid-Afrika
Joel Claassen, Universiteit van Kaapstad – Suid-Afrika
Neil Cochrane, Universiteit van Pretoria – Suid-Afrika
Scarlett Cornelissen, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Darryl David, Universiteit van KwaZulu-Natal – Suid-Afrika
Heilna du Plooy, Noord-Wes Universiteit - Suid-Afrika
Hans Ester, Radboud Universiteit Nijmegen – Nederland
Eep Francken, Universiteit Leiden – Nederland
Thys Human, Universiteit van Johannesburg – Suid-Afrika
Ena Jansen, Vrije Universiteit van Amsterdam – Nederland
Jerzy Koch, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznań – Pole
Catharina Loader, Universiteit van Wenen - Oostenryk
Jean Meiring, Universiteit van Cambridge – Engeland
Desmond Painter, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Vasti Roodt, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Alfred Schaffer, Uitgeverij De Bezige Bij – Nederland
Christo van der Rheede, Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans – Suid-Afrika
Etienne van Heerden, Universiteit van Kaapstad – Suid-Afrika
Ian van Rooyen, Universiteit van Kaapstad – Suid-Afrika
Helize van Vuuren, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit – Suid-Afrika
Steward van Wyk, Universiteit van die Wes-Kaap – Suid-Afrika
Rudi Venter, Universiteit van Pretoria – Suid-Afrika
Louise Viljoen, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Andries Visagie, UNISA – Suid-Afrika
Hein Willemse, Universiteit van Pretoria – Suid-Afrika
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LitNet Akademies – stylriglyne
Medewerkers word vriendelik versoek om asseblief die volgende
voorskrifte te volg by voorleggings aan LitNet Akademies, aangesien dit
aansienlik tyd en moeite sal bespaar by die redigering en oplaai daarvan
op die webtuiste. Baie dankie.
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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