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Die poeliesman het ŉ gun: Die prestasie
van Kaapssprekende plattelandse
leerders op ŉ Afrikaans-medium
taaltoets wat dialek-neutraal sou wees
Frenette Southwood, Ondene van Dulm
Universiteit van Stellenbosch

Abstract
Most child language tests are based on their developers’ knowledge of
mainstream language varieties, which can lead to misdiagnosis of speakers of
non-mainstream dialects. The accurate diagnosis of language problems is of
utmost importance in a country like South Africa, where languages and dialects
often reflect socio-ethnic boundaries, and where access to clinical intervention is
limited in certain communities. This article discusses the translation and
adaptation of an American test, which has been proven to be dialect-neutral, for
use with child speakers of a non-standard dialect of Afrikaans. The items, picture
material and target responses of the Diagnostic Evaluation of Language Variation
– Norm Referenced ( Seymour, Roeper en De Villiers 2005a) (hereafter
Diagnostic Evaluation of Language Variation) were adapted so as to be culturally
appropriate for use with South African children. Attention was also given to
dialectal differences in order to prevent discrimination against speakers of nonstandard dialects of Afrikaans. This test was administered to 48 rural coloured
speakers of "Kaaps" Afrikaans who were deemed typically developing by their
parents, in order to determine whether it would diagnose their language as
typically developing. Previous research had shown that an established Afrikaansmedium test, namely the Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets “Afrikaans
Receptive Vocabulary Test” (Buitendag 1994), classifies the language
development of typically developing learners from this community as delayed. It
was predicted that the adapted and translated version of the Diagnostic
Evaluation of Language Variation would yield a more accurate diagnosis than the
Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets. However, it was found that the Afrikaans
version of the Diagnostic Evaluation of Language Variation, despite careful
attention to cultural and dialectal aspects, still diagnosed the language of these
learners as deviant. Further testing with the adapted and translated version of
the Diagnostic Evaluation of Language Variation on coloured speakers of
Afrikaans from other communities, both urban and rural, will indicate whether the
language of the learners in this study was indeed deviant, or whether further
adaptation of the testing instrument is required.
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Opsomming
Die meeste kindertaaltoetse is op die opstellers se kennis van hoofstroomtaalvariëteite
gebaseer,
wat
tot
wandiagnose
van
sprekers
van
niehoofstroomdialekte kan lei. Die akkurate diagnosering van taalprobleme is van
uiterste belang in ’n land soos Suid-Afrika, waar tale en dialekte dikwels sosioetniese grense weerspieël en waar toegang tot kliniese intervensie in sekere
gemeenskappe beperk is. Hierdie artikel bespreek die vertaling en aanpassing
van ’n Amerikaanse toets, wat as dialek-neutraal bewys is, vir gebruik met
kindersprekers van ’n niestandaarddialek van Afrikaans. Die items, prentmateriaal
en teikenresponse van die Diagnostic Evaluation of Language Variation – Norm
Referenced (Seymour, Roeper en De Villiers 2005a) (hierna Diagnostic Evaluation
of Language Variation) is aangepas om kultuur-toepaslik vir gebruik met SuidAfrikaanse kinders te wees. Aandag is gegee aan dialekverskille om te verseker
dat daar nie teen kindersprekers van niestandaarddialekte van Afrikaans
gediskrimineer word nie. Hierdie toets is met 48 plattelandse kleurlingkindersprekers van Kaaps wat deur hul ouers as tipies-ontwikkelend beskou
word, uitgevoer om vas te stel of dit wel hul taal as tipies-ontwikkelend
diagnoseer. Vorige navorsing het getoon dat ’n gevestigde Afrikaans-medium
toets, naamlik die Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets (Buitendag 1994), die
taalontwikkeling van tipies-ontwikkelende leerders uit hierdie spesifieke
gemeenskap as vertraagd klassifiseer. Daar is voorspel dat die aangepaste en
vertaalde weergawe van die Diagnostic Evaluation of Language Variation ’n meer
akkurate diagnose as die Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets sou maak. Daar
is egter gevind dat die Afrikaanse weergawe van die Diagnostic Evaluation of
Language Variation, ten spyte van noukeurige aandag aan kulturele en dialektale
aspekte, steeds die taal van hierdie leerders as afwykend diagnoseer. Verdere
toetsing met die aangepaste en vertaalde weergawe van die Diagnostic
Evaluation of Language Variation met kleurlingsprekers van Afrikaans uit ander
gemeenskappe, beide stedelik en landelik, sal aandui of die leerders in hierdie
studie wel taalgestremd was en of verdere aanpassings aan die toetsinstrument
eerder nodig is.

1. Inleiding
Tot onlangs is toetse wat moet onderskei tussen normale en afwykende
kindertaalontwikkeling meestal gebaseer op taalkundiges se kennis van
hoofstroom-taalvariëteite – vergelyk byvoorbeeld die Test for the Reception of
Grammar (Bishop 1983) wat ontwikkel is vir 4- tot 12-jarige Britse kinders, die
Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (Hammill, Mather en Roberts 2001) vir 5tot 12-jarige wit Amerikaners, en die Afrikaanse Semantiese Taalevalueringsmedium (Pretorius 1994) vir sprekers van sogenaamde Standaardafrikaans (kyk
ook Miller 1984:104; Seymour 1086:53; Taylor 1986:1). Soms is daar pogings
aangewend om sulke toetse toepaslik te maak vir gebruik met nie hoofstroomsprekers: bestaande toetse wat oorspronklik vir hoofstroomsprekers ontwikkel is,
is byvoorbeeld op niehoofstroomsprekers gestandaardiseer, of ’n klein groepie
niehoofstroomsprekers is in die normbevolking van nuut-ontwikkelde toetse
ingesluit (kyk Damico 1991:167; Peňa en Quinn 1997:325). Hierdie pogings is
egter onvoldoende, aangesien niehoofstroomsprekers sonder taalprobleme steeds
gereeld as taalgestremd gediagnoseer word met sulke toetse. Die rede hiervoor is
linguisties en kultureel van aard: teikenstrukture wat in die toetse ingesluit word,
word hoofsaaklik, of uitsluitlik, uit die hoofstroomdialek geselekteer; slegs
response wat deur sprekers van die hoofstroomdialek gegee sou word, word as
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aanvaarbare response beskou; en prentmateriaal wat aan sprekers van die
hoofstroomdialek bekend sal wees, word gebruik.
Een manier om hierdie probleem te oorkom is om dieperliggende aspekte van taal
eerder as oppervlakseienskappe te toets1– dit wil sê eerder aspekte wat dieselfde
kennis in elke dialek voorveronderstel of vereis (soos die vermoë van
Engelssprekende kinders om passiefsinne te interpreteer) as aspekte wat onderling tussen dialekte verskil (soos die wyse waarop besit aangedui word,
byvoorbeeld sy boek teenoor hom se boek). ’n Dialek-neutrale toets sou dan
sulke dieperliggende aspekte evalueer sonder om tussen sprekers van verskillende dialekte te diskrimineer. Só ’n dialek-neutrale toets, die Diagnostic
Evaluation of Language Variation – Norm Referenced (hierna Diagnostic
Evaluation of Language Variation) is deur ’n Amerikaanse navorsingspan
(Seymour, Roeper en De Villiers 2005b) opgestel om die probleem aan te spreek
onder kindersprekers van Hoofstroom Amerikaanse Engels, Afrikaan-Amerikaanse
Engels en Latino-Engels. Daar is bevind dat hierdie toets wel daarin slaag om,
deur op dieperliggende taalvaardighede te fokus, te differensieer tussen normale
en afwykende taalvaardighede sonder om ’n onderskeid te tref op grond van die
kind se dialekstatus.
Die taallandskap in Suid-Afrika word gekenmerk deur nie net verskeie tale nie,
maar ook meer as een dialek van die meeste van hierdie tale. In die geval van
Afrikaans word daar byvoorbeeld onderskei tussen onder meer sogenaamde
Standaardafrikaans, Oranjerivier-Afrikaans en Kaaps (kyk onder meer Hendricks
1996; Ponelis 1987; Stone 1995; Van Rensburg 1989). In teenstelling met die
geval in baie ander lande (soos Brittanje), het wandiagnose van sprekers van
Niestandaardafrikaans meer as net kliniese implikasies (waar ’n voorbeeld van
laasgenoemde oordiagnose sou wees, wat weer lei tot die onnodige dreinering
van reeds beperkte opvoedkundige hulpbronne); in die Suid-Afrikaanse konteks,
soos dikwels in die Amerikaanse konteks, het sodanige wandiagnose ook
etnopolitiese implikasies, aangesien spesifieke dialekte dikwels met spesifieke
etniese groepe geassosieer word. Om die taal van kindersprekers van ’n
spesifieke etniese groep verkeerdelik as afwykend te diagnoseer is diskriminerend
teenoor sodanige groep. ’n Geval waar wandiagnose meer in een etniese groep as
in ’n ander voorkom, is dié van Afrikaan-Amerikaners: volgens die 2000jaarverslag van die Amerikaanse departement van onderwys word AfrikaanAmerikaanse kinders drie maal so dikwels as blanke kinders as verstandelik
gestremd gediagnoseer, twee maal so dikwels as emosioneel versteurd, en 1,3
maal so dikwels as leergestremd (Hornsby in Seymour et al. 2005b: xxi).2
Wanneer daar oor moontlike wandiagnose van ’n bepaalde etniese groep se
kinders gepraat word, is Kaaps ’n pertinente geval. Hierdie dialek van Afrikaans
word grootliks, maar nie uitsluitlik nie, deur die middel- en werkersklasse van die
kleurlingbevolking3 gebesig. Die drie taaltoetse wat ontwikkel is vir gebruik met
Afrikaanssprekende kinders, naamlik die Toets vir Mondelinge Taalproduksie
(Vorster 1980), Afrikaanse Semantiese Taalevalueringsmedium (Pretorius 1989)
en Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets (Buitendag 1994), asook Afrikaanse
vertalings van Amerikaanse en Britse taaltoetse, is nie vir sprekers van Kaaps
ontwikkel nie en ook nie op sprekers van Kaaps gestandaardiseer nie. Dit bring
mee dat die taal van tipies-ontwikkelende kindersprekers van Kaaps verkeerdelik
as afwykend gediagnoseer kan word wanneer hierdie toetse met hulle uitgevoer
word.
Een oplossing sou wees om bestaande taaltoetse op groot skaal op sprekers van
Kaaps toe te pas om sodoende norme vir hierdie bevolking te ontwikkel. Dit is
egter nie ’n sinvolle oplossing nie, want die norme sal dan wel toepaslik wees,
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maar die toets self sal steeds ontoepaslik wees (aangesien dit steeds net sal
fokus op dit wat in Standaardafrikaans aangetref word).
Om hierdie dilemma op ’n sosiaal verantwoordelike manier aan te spreek kan
nuwe taaltoetse ontwikkel word spesifiek vir gebruik met sprekers van ’n
bepaalde niestandaarddialek, soos Kaaps. Alternatiewelik kan dialek-neutrale
Afrikaans-medium toetse (d.i., toetse wat toepaslik is vir gebruik met sprekers
van enige dialek van Afrikaans) ontwikkel word, soortgelyk aan bogenoemde
Amerikaanse Diagnostic Evaluation of Language Variation.4 Die voordeel van
toetsontwikkeling is dat toetsitems en -instruksies daargestel kan word wat wel
deur die teikenpopulasie as toepaslik beskou word (kyk Muňoz-Sandoval 2001).
Toetsontwikkeling het egter een groot nadeel, naamlik dat dit ’n duur proses is.
Weens finansiële beperkings is die ontwikkeling van splinternuwe, omvattende
taaltoetse vir gebruik met Afrikaanssprekendes nie aangedui nie (Pakendorf en
Alant 1997:11; Penn 1998). Toetsaanpassing is eerder aangedui; volgens
Hambleton en De Jong (2003:127) kan daar trouens in die toekoms aansienlik
meer toetsvertalings en –aanpassings te wagte wees, onder andere omdat die
internasionale uitruil van toetse ’n algemene verskynsel geraak het.
Toetsaanpassing behels meer as bloot die vertaling van ’n toets; aanpassing moet
die ganse kulturele konteks waarin die toets gebruik gaan word, in ag neem
(Bartram 2001). Tydens toetsaanpassing word instrumente wat oorspronklik in ’n
spesifieke taal en vir gebruik in ’n bepaalde nasionale konteks ontwikkel is, geskik
gemaak vir gebruik in een of meer ander tale en/of nasionale kontekste
(Hambleton en De Jong 2003:131). Waar toetsvertaling presies dieselfde inhoud
in twee tale oplewer (waar die twee weergawes van die toets dus slegs in terme
van taalmedium verskil en nie in terme van inhoud nie), is die inhoud van ’n
aangepaste toets in ’n mate anders as dié van die oorspronklike weergawe
(Stansfield 2003:195–6). Weens die aard van sommige toetse en sommige
toetsitems, mag aanpassing nodig wees tydens of na vertaling voordat die
vertaalde toets toepaslik sal wees. Hierdie aanpassing behels gewoonlik dat
sommige items verwyder word en vervang word met ander wat meer toepaslik is
vir die taal waarin die toets vertaal is en/of wat meer geldig is vir die
teikentoetspopulasie (Stansfield 2003:196). Toetsaanpassing kan dus plaasvind
sonder dat toetsvertaling plaasvind (Bartram 2001), soos in die geval waar ’n
Britse Engels-medium toets in Australië gebruik gaan word, maar toetsvertaling
vind in die praktyk selde sonder ’n mate van toetsaanpassing plaas (kyk
Hambleton 1996:3), want selfs vertaalde toetse benodig gewoonlik geringe
aanpassings voordat hulle toepaslik sal wees (Stansfield 2003:196).
Een van die nadele van toetsaanpassing (waaronder toetsvertaling ingesluit is)5 is
dat hierdie proses bykans altyd ’n instrument oplewer wat van die oorspronklike
een verskil. Volgens Hambleton en De Jong (2003:128) behoort die
toetsaanpasser hom- of haarself juis ten doel te stel om hierdie verskille tot
aanvaarbare vlakke te minimaliseer. ’n Verdere nadeel van toetsaanpassing is dat
enige veranderinge in toetsinhoud vrae oor die geldigheid van die aangepaste
instrument laat ontstaan, veral as ’n aansienlike aantal toetsitems verander is
(Stansfield 2003:196). Toetsaanpassing, maar veral toetsvertaling, is ook duur –
duurder as die vertaling van ander tipes dokumente, onder andere weens die vele
addisionele stappe en uitgebreide hersienings waarvoor daar begroot moet word
(Auchter en Stansfield 1997:1920).
Nogtans is toetsvertaling meer koste-effektief as toetsontwikkeling. Om onder
andere hierdie rede is die Amerikaanse Diagnostic Evaluation of Language
Variation (wat, soos genoem, kan onderskei tussen normale taal en taalpatologie
sonder dat die diagnose deur dialekstatus beïnvloed word) in hierdie studie in
Afrikaans vertaal. Die bewoording van die toetsitems, sowel as die prentmateriaal
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en aanvaarbare response, is ook aangepas om kultuur- en linguisties toepaslik te
wees vir gebruik met kindersprekers van alle dialekte van Afrikaans. Kyk Van
Dulm en Southwood (2008) vir inligting oor die vertaling en aanpassing van die
Amerikaanse weergawe; die riglyne vir die aanpassing van opvoedkundige en
psigologiese toetse van die Internasionale Toetskommissie, spesifiek dié rakende
instrumentontwikkeling en -aanpassing, is deurgaans gevolg (of is nog in die
proses daarvan om deurgevoer te word). Die ontwikkeling van die Amerikaanse
weergawe van die Diagnostic Evaluation of Language Variation was ’n goedbefondste projek wat minstens sewe jaar geneem het om te voltooi; om
finansiële redes is dit onrealisties om hierdie proses van voor af vir Afrikaans te
herhaal.
Die Diagnostic Evaluation of Language Variation ondersoek fonologie, sintaksis,
semantiek en pragmatiek van 4- tot 9-jariges. In terme van fonologie word die
kenmerkende eienskappe wat ’n spreker van Hoofstroom Amerikaanse Engels
onderskei van sprekers van ander dialekte van Amerikaanse Engels, vermy
(Seymour, Roeper en De Villiers 2004:111). So word die produksie van
konsonantklusters nie in die woordfinale posisie getoets nie, aangesien
klusterreduksie gereeld in hierdie woordposisie in Afrikaan-Amerikaanse Engels
plaasvind ( Bland-Stewart 2005:7; kyk ook Seymour 2004:91–2).
In terme van sintaksis word dieperliggende eienskappe wat fundamenteel vir die
volle begrip van taal is, ondersoek (Seymour et al. 2004:111). Spesifiek items
oor w-vraagwoorde, passiefvorme en lidwoorde is in die toets ingesluit (Roeper
2004:41). Die rede waarom w-vrae en passiefvorme ingesluit is, is dat daar ’n
beduidende verskil gevind is tussen tipies-ontwikkelende kinders en kinders met
’n taalafwyking se prestasie op hierdie konstruksies, maar geen beduidende
verskil tussen die prestasie van sprekers van Hoofstroom Amerikaanse Engels en
Afrikaan-Amerikaanse Engels nie (Roeper 2004:45, 50). Lidwoorde is weer
ingesluit omdat daar bevind is dat sprekers van Hoofstroom Amerikaanse Engels
en Afrikaan-Amerikaanse Engels die Engelse lidwoordsisteem op dieselfde wyse
leer en dat hul prestasie beter is as dié van taalgestremde kinders, ongeag hul
dialek (Roeper 2004:52).
Om ’n taal te kan verstaan, te praat en daaroor te dink moet ’n persoon kennis
van die woordeskat van daardie taal hê (Miller 1984). Woorde is afhanklik van
toevoer, en toevoer is weer afhanklik van kultuur. Kinders wat in verskillende
kulture en omstandighede grootword, sal verskillende tipes toevoer van hul ouers
ontvang, en hul woordeskat (veral ten opsigte van naamwoorde) sal gevolglik
verskil (J.G. de Villiers 2004:74). Dikwels word kinders se lae tellings op
woordeskattoetse toegeskryf aan swak kognitiewe vaardighede, swak
woordeskatkennis of woordvindingsprobleme. Hierdie interpretasies neem egter
nie die bewyse in ag dat woordeskatontwikkeling deur ’n verskeidenheid
sosialiseringsondervindings beïnvloed word nie (Lidz en Peňa 1996). In die
Diagnostic Evaluation of Language Variation word die probleem dat verskillende
kulturele omstandighede woordeskatontwikkeling beïnvloed, vermy deur te fokus
op die basiese prosessering en organisering in semantiek (Seymour et al.
2004:113) eerder as op spesifieke woordeskat-items (J.G. de Villiers 2004:73).
Aspekte wat neutraal is oor verskillende kulture heen en essensieel is vir
geletterdheid, word in die Diagnostic Evaluation of Language Variation gebruik om
pragmatiek te evalueer (Seymour et al. 2004:113). Wanneer funksionele
taalvaardighede geassesseer word, is dit belangrik om onsydig te wees teenoor
alle etniese en sosio-ekonomiese groepe. Dit kan gedoen word deur tydens
evaluasie te fokus op vaardighede aangaande vraagstelling, kommunikatiewe
beurtname en narratiewe (Peter de Villiers 2004:58, 70). In terme van hierdie
drie vaardighede is daar geen beduidende verskille opgemerk tussen
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kindersprekers van Hoofstroom Amerikaanse Engels en kindersprekers van
Afrikaan-Amerikaanse Engels nie; daar was wel beduidende verskille tussen
tipies-ontwikkelende en taalgestremde kinders (Peter de Villiers 2004:69).
Aangesien die Diagnostic Evaluation of Language Variation weens die aard van sy
items bewese dialek-neutraliteit het, is die instrument in Afrikaans vertaal en
daarna aangepas. ’n Voorbeeld van ’n item wat nie bloot direk in Afrikaans vertaal
kon word nie, is een wat begrip van passiefkonstruksies toets. Hier word daar in
die oorspronklike Diagnostic Evaluation of Language Variation vasgestel of
Engelssprekende kinders tussen die betekenis van die werkwoordagtervoegsels ed en –ing kan onderskei. Die kinders word byvoorbeeld gevra om die een
prentjie uit drie moontlikes te kies wat pas by die stelling The plant was dropping
by the boy, waar die korrekte keuse die een sou wees waar ’n potplant besig is
om van ’n vensterbank af langs ’n seuntjie te val, en nie die een van die seuntjie
wat die plant laat val nie (The plant was dropped by the boy). Die direkte
Afrikaanse vertaling van hierdie item, naamlik Die plant was besig om by die seun
te val, sou nie op só ’n wyse met Die plant is deur die seun laat val kontrasteer
dat dit begrip al dan nie van passiewe sou toets nie. Om wel hierdie begrip te kan
toets is die item vervang met Die man het deur die venster geslaan wat dan in
kontras is met Die man is deur die venster geslaan. Verder kon die tipe response
op items wat as korrek aanvaar kan word, ook nie bloot uit Engels vertaal word
nie, maar moes hulle uitgebrei en aangepas word om voorsiening te maak vir
korrekte maar niestandaardtaal. Byvoorbeeld, waar kinders (na aanleiding van ’n
prent van ’n seun wat in die nag met ’n leer na ’n kat in ’n boom klim) die sin
Hierdie seun klim nie in die oggend nie, hy klim … moet voltooi, is in die
aand/nagin as korrek aanvaar naas die standaard in die aand/nag. ’n Voorbeeld
van genoodsaakte veranderinge aan prentmateriaal is waar ’n stalletjie waar ’n
seun in die oorspronklike weergawe gaan limonade haal, vervang is met ’n kraan
waar ’n seuntjie gaan water haal in die Afrikaanse weergawe, aangesien die
spesifieke tipe limonadestalletjie nie bekend sal wees aan die meeste SuidAfrikaanse kinders nie.
Hierdie vertaalde en aangepaste Afrikaanse weergawe van die Diagnostic
Evaluation of Language Variation is toegepas op plattelandse kleurling-leerders
wat moedertaalsprekers van ’n niestandaarddialek van Afrikaans is. Die leerders
is afkomstig uit ’n gemeenskap wat deel vorm van ’n longitudinale studie van
Stellenbosch
Universiteit
se
Afdeling
Spraak-Taalen
Gehoorterapie
[Departement Interdissiplinêre Gesondheidswetenskappe] (kyk Klop en Tuomi
2007). Wanneer een van die gestandaardiseerde Afrikaans-medium taaltoetse
(die Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets) met leerders uit hierdie bevolking
uitgevoer word, blyk dit dat hierdie leerders ’n taalagterstand het (Klop en Tuomi
2007). Soos voorheen genoem, is die Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets
egter nie opgestel vir gebruik met, of genormeer op, sprekers van
Niestandaardafrikaans nie.6 Om hierdie rede, asook omdat hierdie leerders tipiesontwikkelend is volgens die norme van hulle eie gemeenskap, en omdat hulle
sonder spesiale ondersteuning (soos spraak-taalterapie of remediërende
onderrig) in ’n hoofstroomskool vorder, is daar aanvaar dat die Afrikaanse
Reseptiewe Woordeskattoets hierdie leerders wandiagnoseer (d.i., dat die tipiesontwikkelende maar niestandaardtaal van hierdie leerders as vertraagd
gediagnoseer word omdat die toetsinstrument ontoepaslik vir gebruik met hierdie
leerders is). Die hipotese vir die huidige studie was dat die Afrikaanse weergawe
van die Diagnostic Evaluation of Language Variation, in teenstelling met die
Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets, die taal van leerders uit hierdie
gemeenskap as normaal sal diagnoseer, aangesien dié Afrikaanse weergawe
dialek-neutraal en kultuur-toepaslik sou wees. Hier onder word daar verslag
gelewer oor die toetsing van hierdie hipotese.
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2. Metodologie
Die doel van hierdie studie was om vas te stel of die aangepaste Afrikaanse
weergawe van die Diagnostic Evaluation of Language Variation die taal van
leerders wat volgens hul gemeenskap se norme tipies-funksionerend is, as tipiesontwikkelend sal identifiseer. Agt-en-veertig kleurling-moedertaalsprekers van
Afrikaans afkomstig uit eentalige Afrikaanssprekende ouerhuise het aan die studie
deelgeneem. Die leerders se ouderdomme het van 6 tot 9 jaar gewissel. Alle
deelnemers het volgens hul ouers normale gehoor en taalontwikkeling asook
bevredigende vordering op skool getoon. Geen deelnemer het enige vorige
verwysing na of behandeling deur ’n fisioterapeut, arbeidsterapeut,
kindersielkundige, oor-, neus- en keelarts, neuroloog, oudioloog, remediërende
onderwyser of spraak-taalterapeut gehad nie. Verder was alle deelnemers
afkomstig uit die gemeenskap wat in die Klop en Tuomi-studie (2007) lae tellings
op die Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets behaal het, d.i., ’n gevestigde,
lae- tot middelklas, bykans uitsluitlik Afrikaanssprekende gemeenskap, woonagtig
in ’n voorheen kleurlingbuurt net buite Stellenbosch.
Toestemming vir die uitvoer van die studie by ’n laerskool in die gemeenskap is
van die skoolhoof sowel as van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement verkry.
Toestemmingsbriewe, asook gevalsgeskiedenisvorms, is aan die ouers van alle 6tot 9-jariges in die skool uitgegee. Uit die gevalsgeskiedenisvorms is
agtergrondsinligting verkry oor byvoorbeeld die vroeë ontwikkeling en
gehoorstatus van die kind (na die ouers se mening) en die tale wat in die huis
gepraat word. Uit dié leerders wie se ouers die toestemmingsbriewe en
gevalsgeskiedenisvorms aan die skool terugbesorg het en wat aan die
seleksiekriteria voldoen het, is tien 6-jariges, tien 7-jariges, nege 8-jariges en
twintig 9-jariges ewekansig gekies. Elk van dié leerders moes dan ’n
gehoorsiftingstoets slaag; leerders wat nie geslaag het nie, is op ’n ewekansige
wyse met ander vervang. Die voorlopige Afrikaanse weergawe van die Diagnostic
Evaluation of Language Variation is vervolgens individueel uitgevoer op die 48
leerders; toetsafname het ongeveer 45 minute per kind geneem. Hierdie
weergawe word "voorlopig" genoem, omdat dit nog nie op die Afrikaanssprekende
bevolking gestandaardiseer is nie; soos hier onder sal blyk, word die Amerikaanse
norme nog vir die doeleindes van hierdie studie gebruik (’n praktyk soortgelyk
aan die een in Amerika waarin die tellings wat niemoedertaalsprekers van Engels
verkry op vertaalde weergawes van die General Educational Development-toets
van opvoedkundige prestasie, vergelyk word met die norme vir die oorspronklike,
Engelse weergawe – kyk Stansfield 2003:197). Aangesien die Diagnostic
Evaluation of Language Variation7 egter dieperliggende taalvaardighede toets, is
daar met die aanname gewerk dat Amerikaanse en Suid-Afrikaanse kinders van
dieselfde ouderdom grootliks ooreen sal stem in terme van die spesifieke
taalvaardighede wat hier getoets word.
Na afloop van die data-insameling is die data soos volg geanaliseer (die
voorskrifte van Seymour et al. 2005b is hier gevolg): Elke kind se routelling op
drie van die vier domeine van die toets, d.i. die sintaksis-, pragmatiek- en
semantiekdomeine, is met behulp van tabelle in die toetshandleiding omgeskakel
na ’n geskaalde telling wat weer na ’n persentielrang omgeskakel is. Die
fonologiedomein se routelling is na ’n persentielband omgeskakel.
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3. Resultate
Volgens die Diagnostic Evaluation of Language Variation word persentielrange van
minder as 16 as ’n aanduiding van ’n taalprobleem beskou. In die
fonologiedomein kon 44 van die 48 leerders al 25 woorde korrek uitspreek en het
hulle gevolglik persentielrange van 25 tot 100 vir hierdie domein behaal. Vier 6jariges het elk óf een óf twee konsonantklusters verkeerd uitgespreek, maar hul
persentielrange was steeds bo 16, met ander woorde binne normale perke.
Vir die ander drie domeine (sintaksis, pragmatiek en semantiek) was die
prestasies van die deelnemers egter verspreid: slegs ses van die 48 leerders het
persentielrange van 16 of meer vir al drie hierdie domeine behaal; 23 leerders
het 16 of meer vir twee van die domeine behaal; 14 leerders het 16 of meer vir
slegs een van die domeine behaal; en die oorblywende vyf leerders het ’n
persentielrang van minder as 16 vir al drie domeine gehad. In terme van
spesifieke domeine het 24 van die 48 leerders ’n persentielrang van 16 of meer
vir die sintaksisdomein behaal, 16 leerders vir die pragmatiekdomein en 30
leerders vir die semantiekdomein.

4. Bespreking
Dit blyk dat die voorlopige Afrikaanse weergawe van die Diagnostic Evaluation of
Language Variation slegs ongeveer 13 persent van die leerders in hierdie studie
as tipies-ontwikkelend gediagnoseer het.8 Onthou dat hierdie leerders volgens die
norme van hulle gemeenskap tipies-ontwikkelend is, maar dat leerders uit hierdie
gemeenskap grootliks met ’n taalagterstand gediagnoseer word met die
Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets (kyk Klop en Tuomi 2007). Daar is
verwag dat hierdie leerders as tipies-ontwikkelend gediagnoseer sou word met
die Afrikaanse weergawe van die Diagnostic Evaluation of Language Variation,
aangesien dit eerstens dieperliggende taalvaardighede toets en tweedens
aangepas is om dialek-neutraal en kultuur-toepaslik vir Afrikaanssprekendes te
wees.
Dit is veral die persentielrange wat vir die semantiekdomein behaal is (waar slegs
62 persent van die leerders binne normale perke presteer het) wat vir die
doeleindes van hierdie artikel van belang is. In teenstelling met die Diagnostic
Evaluation of LanguageVariation is die Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets ’n
tradisionele woordeskattoets in die sin dat dit van kinders verlang om prente van
objekte, aksies en beskrywende woorde uit te wys en sodoende kennis van
woorde (insluitende naamwoorde) uit ’n verskeidenheid semantiese velde toets.
So ’n toets is egter nie noodwendig kultuur-regverdig nie, want die woordeskat
waaroor ’n kind beskik, hang af van watter woorde gereeld in die kind se
omgewing gebruik word (Lidz en Peňa 1996). As die kind nie gereeld blootgestel
word aan sommige van die woorde wat in die woordeskattoets opgeneem is nie,
word die kind op ’n onregverdige wyse daardeur benadeel. Om hierdie rede toets
die semantiekdomein van die Diagnostic Evaluation of Language Variation
spesifiek nie woordeskat-items per se nie, maar eerder die semantiese
vaardighede onderliggend aan die aanleer, gebruik en begrip van woordeskat.
Verder fokus die Diagnostic Evaluation of Language Variation nie op naamwoorde
nie, maar eerder op werkwoorde, voorsetsels en kwantifiseerders, om die
volgende redes:
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i. Dit is meer waarskynlik dat werkwoorde eerder as naamwoorde oor dialekte
heen ekwivalent sal wees.
ii. Aangesien voorsetsels ’n baie beperkte stel woorde is, is daar min ruimte vir
variasie tussen dialekte. (Let daarop dat daar nie ontken word dat dialekverskille
in voorsetselgebruik bestaan nie; alhoewel voorsetsels op verskillende maniere
deur sprekers van verskillende dialekte gebruik kan word, word ’n beperkte
aantal voorsetsels uit een en dieselfde poel moontlike voorsetsels deur alle
sprekers van Engels gebruik, aangesien voorsetsels ’n geslote klas woorde is.)
iii. Die bestek wat ’n kwantifiseerder binne ’n bepaalde sin het, moet vir elke
kwantifiseerder apart aangeleer word, en kinders se sukses al dan nie hiermee
word nie deur dialekstatus beïnvloed nie, maar wel deur taalgestremdheid
(Seymour et al. 2005b:83–85).
Verder toets die Diagnostic Evaluation of Language Variation, soos reeds genoem,
nie soseer woordeskat nie, maar wel semantiese prosessering en organisering.
Volgens J.G. de Villiers (2004:76) leer kinders met taalgestremdheid moeilik
nuwe woorde aan deur alledaagse blootstelling daaraan; hulle het gewoonlik
meer blootstelling aan woorde nodig voordat dié woorde aangeleer word. Hierdie
kinders vind dit ook moeilik om leidrade aangaande die betekenis van ’n woord
vanuit die sinskonteks te gebruik, en ervaar verder probleme met die herroeping
van woorde. Gegee die probleme wat kinders met taalgestremdheid ervaar, fokus
die semantiekdomein van die Diagnostic Evaluation of Language Variation – in ’n
poging om tussen hierdie kinders en tipies-ontwikkelendes te onderskei – op drie
kernvaardighede, naamlik vinnige kartering van regte en onsinwerkwoorde, die
produksie van werkwoord- en voorsetselkontraste, en die begrip van
kwantifiseerders (J.G. de Villiers 2004:82-5).
Vinnige kartering verwys na die proses waardeur ’n kind die betekenis van ’n
nuwe woord verstaan deur gebruik te maak van sy/haar kennis van woordorde en
agtervoegsels (Seymour et al. 2005b:85). Wanneer die Diagnostic Evaluation of
Language Variation vinnige kartering toets, word daar byvoorbeeld aan die kind
drie opeenvolgende prente gewys waarin ’n seun sap gooi in ’n glas wat op ’n
tafel staan. Onder die tafel kruip ’n baba. Vier aparte prentjies – een elk van die
seun, die baba, die glas en die beker met die sap – kom onder mekaar aan die
regterkant van die bladsy voor. Tydens die uitvoer van die Afrikaanse weergawe
van die Diagnostic Evaluation of Language Variation is die opdrag aan die kind
soos volg: "Die seun skink die sap in. Hierdie is die goed in die prentjies [hier wys
die toetsafnemer na die vier klein prentjies regs]. Wys vir my watter een is
geskink? Watter een is die skinker? Watter een is skinkbaar?" Die aanname is dat
skinker en skinkbaar nuwe woorde vir die kind sal wees en dat die konteks waarin
skink voorgekom het, gebruik sal moet word om die betekenis van hierdie twee
afleidings van skink uit te werk.
Onsinwoorde word op ’n soortgelyke wyse getoets. Die kind word aan ’n nuwe
aksie (byvoorbeeld lel) blootgestel en moet dan bepaal watter van die objekte in
die prentjies die leller, lelbaar en gelel is. Die deelnemers in hierdie studie het
beter gevaar met die vinnige kartering van bestaande werkwoorde as met
onsinwerkwoorde, maar het oor die algemeen baie lae tellings vir albei
werkwoordtipes behaal.
By werkwoord- en voorsetselkontraste word daar tydens die uitvoer van die
Diagnostic Evaluation of Language Variation aan die kind ’n prentjie gewys
waaroor hy/sy ’n sin moet voltooi. Die kind kyk byvoorbeeld na ’n prent van ’n
man wat by trappies afkruip en moet dan die sinne Die man loop nie, hy … en Hy
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gaan nie in die gebou in nie, hy gaan … voltooi. Die deelnemers aan hierdie studie
kon wel hier antwoorde verskaf, maar het gereeld response gelewer wat minder
spesifiek was as wat verwag is. In plaas van kruip en uit die gebou uit het die
leerders response soos onderskeidelik loop op die grond en kruip op die grond
gegee.
Vir kwantifiseerders word kennis van die bereik van die woord elke getoets deur
byvoorbeeld vir die kind ’n prent te wys van drie honde wat ’n been eet en een
haas wat ’n wortel eet en dan te vra: "Eet elke hond ’n been?' Van die leerders in
hierdie studie kon nie ’n korrekte respons op hierdie tipe vraag gee nie.
Omdat semantiek beskou word as meer as bloot begrip van sekere woordeskatitems, evalueer die Diagnostic Evaluation of Language Variation bostaande
kernvaardighede rakende semantiek. Ten spyte hiervan word die leerders in
hierdie studie, wat volgens die norme van hul gemeenskap tipies-ontwikkelend is,
steeds deur die voorlopige Afrikaanse weergawe van die Diagnostic Evaluation of
Language Variation met taalprobleme gediagnoseer – net soos die geval vir ander
leerders uit hierdie gemeenskap was met die Afrikaanse Reseptiewe
Woordeskattoets, wat bloot verworwe woordeskat toets.
In die lig van hierdie resultaat moet die hipotese dat die Afrikaanse weergawe
van die Diagnostic Evaluation of Language Variation, in teenstelling met die
Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets, die taal van leerders uit hierdie
gemeenskap as normaal sal diagnoseer, verwerp word.

5. Slotopmerkings
Tydens die vertaling en aanpassing van die Afrikaanse weergawe van die
Diagnostic Evaluation of Language Variation is dieselfde riglyne gevolg as dié wat
deur die opstellers van die oorspronklike, Amerikaanse Diagnostic Evaluation of
Language Variation gevolg is. Soos genoem, onderskei die Amerikaanse
weergawe van die toets suksesvol tussen tipies-ontwikkelende en taalgestremde
kinders ongeag die kinders se dialekstatus. Dit is daarom teleurstellend dat die
Afrikaanse weergawe van die toets leerders wat in hul gemeenskap tipies
funksioneer, as taalgestremd diagnoseer.
Op grond van hierdie bevinding kan daar een van twee moontlike gevolgtrekkings
gemaak word. Die eerste is dat die leerders in hierdie studie wel taalprobleme
het, al dink hul ouers en onderwysers nie so nie. Soms kan taalgestremdhede wel
subtiel wees en nie opgelet word totdat formele toetsing gedoen word nie (Cohen,
Barwick, Horodezky, Vallance en Im 1998). Kaler and Kopp (1990) en Evans
(1996) het byvoorbeeld bevind dat sommige kinders wat lyk asof hulle skaam of
teruggetrokke is, of wat sukkel om aan portuurgroepgesprekke deel te neem en
gevolglik uitgesluit word, in der waarheid taalgestremd is. Taalgestremdheid het
dus nie net opvoedkundige implikasies nie, maar ook verreikende psigososiale en
emosionele implikasies (Cohen 2006).
Om vas te stel of die leerders in hierdie studie wel (subtiele) taalprobleme het,
word daar beplan om beide die Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets en die
Afrikaanse weergawe van die Diagnostic Evaluation of LanguageVariation op
ander kleurlingsprekers van Afrikaans (uit beide stedelike en landelike gebiede)
toe te pas en die verkreë tellings te vergelyk met dié van die leerders in hierdie
studie.
’n Tweede moontlikheid is dat die leerders in hierdie studie nie taalgestremd is
nie, maar dat die huidige Afrikaanse weergawe van die Diagnostic Evaluation of
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Language Variation alle kleurlingsprekers van Afrikaans verkeerdelik as
taalgestremd diagnoseer. Indien bogenoemde toetsing van ander groepe
kleurlingsprekers soortgelyke resultate oplewer, moet daar aangeneem word dat
die fout by die toets self lê, omdat die hele kleurling-Afrikaanssprekende
bevolking nie taalgestremd kan wees nie.
Indien kleurlingsprekers van Afrikaans op groot skaal met taalprobleme
gediagnoseer word deur hierdie toets, moet die toets self weer onder oë geneem
word. Die moontlikheid moet ondersoek word dat die teikenstrukture, die soort
response wat as aanvaarbaar beskou word en die prentmateriaal steeds
linguisties en/of kultureel ontoepaslik vir hierdie sprekers is en dus verder
aangepas moet word. ’n Verdere oorweging is dat sekere itemtipes wat ’n
bepaalde vaardigheid suksesvol teiken in een kultuurgroep, nie hierdie selfde
vaardigheid suksesvol teiken in ’n ander nie. Dit sou meebring dat die tipe items
waarmee elke kernvaardigheid deur die Afrikaanse weergawe van die Diagnostic
Evaluation of Language Variation getoets word, heroorweeg moet word.
’n Aspek wat egter in gedagte gehou moet word vóór grootskaalse aanpassing
van die bestaande Afrikaanse weergawe van die Diagnostic Evaluation of
Language Variation, is dat sosio-ekonomiese status taaltoetstellings beïnvloed
(kyk Buitendag, Uys en Louw 1998). Tot dusver het hierdie studie net op
dialekgroepe gefokus; leerders uit verskillende sosio-ekonomiese groepe (ongeag
hul etniese en dialekstatus) sal met mekaar vergelyk moet word om vas te stel of
daar vir die Afrikaanse weergawe van die Diagnostic Evaluation of Language
Variation, soos wat daar vir die Amerikaanse weergawe gedoen is, verskillende
standaardtellings vir verskillende sosio-ekonomiese groepe ontwikkel moet word.
Ten spyte van die feit dat hierdie studie nog nie gelei het na ’n klinkklare manier
om die taalvaardighede van sprekers van Kaaps op ’n toepaslike manier te toets
nie, word die vertaling en aanpassing van ’n bestaande buitelandse taaltoets, om
finansiële en praktiese redes, steeds as die ideale manier beskou om Penn (1998)
se voorstel vir die ontwikkeling van kultuur-toepaslike toetsinstrumente vir die
Suid-Afrikaanse konteks na te volg.
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Eindnotas
1

’n Ander manier is om geen gestandaardiseerde toetse uit te voer nie, maar
eerder gebruik te maak van gespreksvoorbeeldanalise of informele toetsing wat
geskoei is op die terapeut se kennis van die taalkenmerke van volwasse sprekers
van ’n bepaalde dialek (kyk American Speech-Language-Hearing Association
2003:2). Ander benaderings tot assessering sluit dinamiese assessering en
narratief-assessering in (American Speech-Language-Hearing Association 2004).
Indien gestandaardiseerde toetse wel gebruik word, moet die terapeut vooraf die
inhoud van die toetse ondersoek om vas te stel of dit toepaslik is vir gebruik met
die betrokke kind; indien nie, kan die toets steeds toegepas word, maar behoort
die tellings wat die kind sou behaal, nie bereken te word nie, aangesien
toetsresponse dan net as ’n informele aanduiding van die kind se taalvermoëns
beskou kan word (American Speech-Language-Hearing Association 2004).

2

’n Meer onlangse verslag van hierdie aard blyk nie beskikbaar te wees nie; dit
mag wees dat die frekwensie waarteen Afrikaan-Amerikaanse kinders as
verstandelik gestremd, emosioneel versteurd, en leergestremd gediagnoseer
word, sedert 2000 verander het. Verder is frekwensie van verskillende diagnoses
per etniese groep nog nie op hierdie wyse vir die Suid-Afrikaanse kinderbevolking
opgeteken nie.

3

Die term kleurling word algemeen gebruik om na persone van “gemengde ras”
te verwys. Die term word deur sommige as kontroversieel beskou en is al as kru
en onverfynd bestempel. Alhoewel dit nie noodwendig die term van voorkeur is
nie, is daar nog geen algemeen aanvaarde alternatief tot op hede voorgestel nie,
en daarom word die term hier gebruik, met die nodige omsigtigheid.

4

Wanneer ’n kultureel-sensitiewe en -regverdige toets ontwikkel word, is dit belangrik om kennis te dra van elke gemeenskap se definisie van normaliteit in
terme van taal en kommunikasie (Pakendorf en Alant 1997). Sonder hierdie
kennis sal die inhoud van die toets nie geldig wees vir gebruik met sodanige
gemeenskap nie.

5

Toetsaanpassing en –vertaling is in der waarheid in so ’n mate verweef dat daar
algemeen na toetsaanpassing verwys word as “toetsvertaling” (Hambleton
1996:1). Aanpassing is egter die voorkeurterm van die Internasionale
Toetskommissie, aangesien dit ’n breër term as vertaling is en aangesien
aanpassing blyk ’n beter weerspieëling te gee van die proses waardeur daar
gegaan word om ’n toetsinstrument gereed te kry vir gebruik in ’n ander taal of in
’n ander kulturele konteks (Hambleton 1996:3).
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6

Daar is geen algemeen aanvaarde protokol waarmee taalgestremdheid by Afrikaanssprekende kinders geïdentifiseer kan word nie. Een voor die hand liggende
rede hiervoor is die tekort aan evalueringsinstrumente wat ontwikkel is vir
gebruik met Afrikaanssprekende kinders. Soos voorheen genoem, is daar tot op
hede slegs drie sulke instrumente ontwikkel, naamlik die Toets vir Mondelinge
Taalproduksie (Vorster 1980), Afrikaanse Semantiese Taalevalueringsmedium
(Pretorius 1989) en Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets (Buitendag 1994).
Eersgenoemde instrument word nie wyd gebruik nie, onder andere omdat dit as
verouderd beskou word, nie ondersteun word deur enige onlangse ontwikkeling in
die veld van sintaksis nie en swak toets-hertoets-betroubaarheid het (ook volgens
die outeur self). Die Afrikaanse Semantiese Taalevalueringsmedium is ’n
omvattende toets wat betreklik lank neem om uit te voer en dan min riglyne vir
terapie gee. Ten spyte daarvan dat die Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets,
in teenstelling met die Afrikaanse Semantiese Taalevalueringsmedium, geen
inligting verskaf oor die ekspressiewe semantiese vaardighede van die toetsling
nie en, soos die Afrikaanse Semantiese Taalevalueringsmedium, min riglyne vir
terapie gee, word die Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets gereeld deur
terapeute gebruik en wel omdat dit vinnig uitvoerbaar is en die naaste beskikbare
Afrikaanse ekwivalent aan die baie gewilde Peabody Picture Vocabulary Test–
reeks (Dunn en Dunn 2007) is. Die redes waarom spraak-taalterapeute ten spyte
van die tekortkominge van hierdie toetse steeds van gestandaardiseerde toetsing
gebruik maak, hang saam met die algemene voordele verbonde aan
gestandaardiseerde toetsing: dit is maklik om te leer hoe om gestandaardiseerde
toetse uit te voer en te bepunt; sodanige toetsing neem korter om uit te voer as
natuurlike observasie of gespreksvoorbeeldontlokking, -transkripsie en -analise;
en die tellings wat ’n kind behaal, kan direk vergelyk word met dié van ander
kinders of, na verloop van tyd, met dié van dieselfde kind mid- en
postintervensie.
7

Soos die volledige naam van die toets aandui, word hier gebruik gemaak van
normgerigte assessering. Hierdie tipe assessering verskil van kriteriumgerigte
assessering, wat behels dat die kind gemeet word aan die hand van ’n stel
duidelik gedefinieerde en objektiewe kriteria. In normgerigte assessering word die
kind se toetsprestasie nie vergelyk met sekere kriteria nie, maar wel met dié van
ander (soortgelyke) kinders (Virginia Tech 2009). Dit is ook moontlik om die
Diagnostic Evaluation of Language Variation – Norm Referenced op ’n ipsatiewe
wyse te gebruik, deur een en dieselfde kind se prestasie op die toets op twee
verskillende toetsgeleenthede te vergelyk.
8

In die ontwikkeling van die oorspronklike Diagnostic Evaluation of Language
Variation is kinders wat vir slegs een domein ’n persentielrang van minder as 16
behaal het, as tipies-ontwikkelend beskou (persoonlike kommunikasie met Tom
Roeper en Harry Seymour, November 2008). In hierdie studie het ons egter
vereis dat 16 of meer vir alle domeine behaal moes word voordat ’n betrokke kind
as tipies-ontwikkelend beskou is. Die rede waarom ons strenger was as die
ontwikkelaars van die oorspronklike toets, is dat ons nog besig is om vas te stel
of die inhoud van ons toets wel dialek-neutraal en kultuur-toepaslik is; ons wou
dus soveel as moontlik potensiële probleme met ons weergawe van die toets
identifiseer.
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“Te hel met heling, Niggie!”1: Wanneer
traumanarratiewe tekort skiet
Thys Human
Universiteit van Johannesburg

Abstract
Until the late nineteenth century, trauma was a strictly medical term referring to
physiological wounds or scars. Due to the work of Charcot and Freud, amongst
others, the meaning of the word trauma was moved from physiology to
psychotherapy, eventually indicating psychological wounds rather than
physiological scars. In the 1980s trauma became an official psychotherapeutic
diagnosis. What followed was a plethora of research on how to heal from trauma
by talking it out, by facing it down. The tools deployed to help trauma survivors
were largely verbal and emphasised narrative reconstruction and reflection. In
this article these tenets of trauma treatment, which have at their centre the
healing power of narratives (stories), are critically examined using Ingrid
Winterbach’s novel Niggie (translated in 2005 as To hell with Cronjé), which was
set in the Anglo-Boer War (1899-1902). Attention is given to the ways in which
characters use verbal and written narratives in an attempt to come to terms with
their traumatic pasts, as well as the level of success they achieve in the process.
The discussion is based on the sceptical assumption that mere narrative
reconstruction and/or reflection do not necessarily guarantee recovery or healing.
The different trauma narratives in Niggie, but also Niggie as a trauma narrative,
confirm, rather, the idea that traumatic experiences may in some instances resist
or seriously undermine narrative representation.

Opsomming
Tot in die laaste kwart van die negentiende eeu was trauma ’n streng mediese
term wat uitsluitlik na liggaamlike verwonding en fisieke letsels verwys het. In die
omgangstaal het trauma aan die einde van die negentiende eeu ’n psigologiese
betekenis verkry en veral na psigiese wonde en geestelike letsels begin verwys.
Aan hierdie “psigologisering” van trauma het Charcot en veral Freud ’n reuseaandeel gehad. Nadat trauma in die 1980’s ’n amptelike psigoterapeutiese
diagnose geword het, is talle studies oor die helende krag van stories en
narratiewe (re)konstruksie gepubliseer. In hierdie artikel word op kritiese wyse
besin oor die helende funksie van traumanarratiewe aan die hand van Ingrid
Winterbach se roman Niggie, wat teen die agtergrond van die Anglo-Boereoorlog
(1899-1902) afspeel. Daar word ondersoek ingestel na die wyse waarop
karakters hulle ervarings van traumatiese verlies (veral aan die hand van verbale
en geskrewe narratiewe) probeer hanteer, asook die sukses, al dan nie, wat hulle
in dié poging behaal. Die skeptiese uitgangspunt dat die blote verwoording van
trauma nie noodwendig heling of genesing impliseer nie, lê die betoog ten
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grondslag. Uiteindelik word aangevoer dat die traumanarratiewe in Niggie, maar
ook Niggie as traumanarratief, dikwels juis die gedagte van die onverwerkbaarheid en onverwoordbaarheid van trauma bevestig.

1. Inleiding
Koninginnedag word in Nederland gewoonlik met groot gebaar en geesdrif gevier.
Promosieveldtogte skep die indruk dat die hele land op 30 April in ’n reusestraatparty verander en dat alles en almal in oranje (die kleur van die
koningshuis – Het Huis Oranje-Nassau) getooi is. Of dié soms uitspattige
feesvieringe egter deur partytjielus of deur lojaliteit aan die koningshuis ingegee
word, is nie altyd duidelik nie.
In Apeldoorn sal die Koninginnedagvieringe van 2009 om ’n sombere rede onthou
word. Omstreeks 11:50 dié Donderdagoggend jaag die 38-jarige Karst Tates teen
’n hoë snelheid in sy swart Suzuki Swift af op die oop bus waarin die koninklike
familie vervoer word. Aangesien hy deur twee stelle padversperrings en ’n deel
van die groot skare ry, verloor hy beheer oor sy motor en kom uiteindelik teen
die monument De Naald op die hoek van Loo-/Jachtlaan tot stilstand. Sewe van
die omstanders word gedood en tientalle beseer. ’n Swaarverwonde Tates word
deur die polisie uit sy motor gesny en in hegtenis geneem. Onderweg na die
hospitaal erken hy dat sy “aanslag” teen die koningshuis gerig was. Hy beswyk
later die aand aan sy beserings. Vanweë dramatiese beeldmateriaal van die
aanslag word nie net die direkte omstanders nie, maar ook ’n hele internasionale
televisiegehoor, “toeskouers” van dié traumatiese gebeure.
’n Week later, gedurende die naweek van 8 tot 10 Mei, word drie verskillende
herdenkingsgeleenthede in Apeldoorn gehou. In Trouw van Maandag 11 Mei 2009
word verslag gedoen oor ’n herdenkingsdiens vir kinders in die Grote Kerk wat
deur ds. Rob Visser gelei is. Naas sang en musiek het die byna vier honderd
kinders teenwoordig ook die geleentheid gekry om hul (traumatiese) ervarings in
tekste en tekeninge weer te gee. “Op deze manier werd de aanslag verwerkt,”
merk die skrywer van die berig met stellige optimisme op.
Tydens ’n ander herdenkingsbyeenkoms benadruk die burgemeester van
Apeldoorn, Fred de Graaf, dit dat die inwoners van die dorp nou vóóruit (moet)
kyk: “Er is geen Apeldoorn van vóór en geen Apeldoorn van ná deze
Koninginnedag. Er is maar één Apeldoorn dat ten voorbeeld ons land de
veerkracht zal tonen om in het reine te komen met deze zwarte bladzijde in haar
geschiedenis” (metro 11 Mei:4).
Sonder om te insinueer dat alle traumas dieselfde omvang of intensiteit het, of
noodwendig met mekaar vergelyk kan word, is hierdie twee opmerkings, deur die
berigskrywer en die burgemeester onderskeidelik, sprekend van ’n algemene
opvatting ten opsigte van trauma en die verwerking daarvan, naamlik dat
i. trauma ’n ongewenste, of selfs afwykende, “toestand” verteenwoordig wat so
spoedig moontlik uit die weg geruim moet word;
ii. hierdie “uit-die-weg-ruim” of “uitwissing” van die trauma wél moontlik is;
iii. die verwerking in ’n beduidende mate berus op die verhaal (narratief) wat ’n
getraumatiseerde persoon oor sy/haar trauma te vertel het.
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Inwoners van Apeldoorn kan dus “met die swart bladsy in hul geskiedenis” in die
reine kom slegs deur aan hulself die storie te vertel dat die gebeure van
Koninginnedag 2009 geen breuk bewerkstellig het tussen die Apeldoorn van voor
die aanslag en die Apeldoorn van ná die aanslag nie, maar dat dit eerder ’n dorp
gebly het wat met buitengewone deursettingsvermoë die hele Nederland tot
voorbeeld sal wees. Die onderliggende aanname is dus dat ’n traumaslagoffer tot
verhaal (genesing/heling) kan kom slegs deur tot verhaal (’n geskrewe of verbale
vertelling van die trauma) te kom (maar ook die enigsins optimistiese opvatting
dat trauma inderdaad uit ’n mens uit geskryf of vertel kan word, soos die
opmerking dat die kinders in Apeldoorn die aanslag “verwerk” het deur tekeninge
daaroor te maak en stories daaroor te skryf).
Dié geloof in die helende krag van narratiewe is nouliks nuut of kultuurspesifiek.
In die 1990’s is die terapeutiese waarde van narratiewe in talle literêre artikels in
Afrikaans vermeld (vgl. bv. Burger 1995, Erasmus 1995, Van Heerden 1995, Van
Coller 1997 en Visagie 1997).
In ’n artikel getiteld “Versoening, Aufarbeitung, Renaissance, Verligting: Wat eis
die Suid-Afrikaanse verlede van ons?” is John (2000:43-61) egter veel minder
optimisties oor die helende krag van die literatuur. Hy is van mening dat die
vertroue wat genoemde kritici in die terapeutiese werking van literatuur stel, “op
’n wankele basis staan” (2000:50) en dat Afrikaanse skrywers tot dusver gedwaal
het in hul eie geloof dat die literatuur ’n helende rol binne ’n getraumatiseerde
gemeenskap kan speel. In antwoord op John toon Van Coller (2005:117-33) in sy
artikel “Anderkant die stilte (André P. Brink) en die verwerking van trauma” aan
dat daar genoeg bewyse voor bestaan dat die vertel van stories traumas help
genees; dat terme soos onderdrukker, geweldenaar, slagoffer en skuld nie maar
vae, metafisiese begrippe is nie, maar ook narratief betekenisvol kan wees; en
dat die vertel van stories nie slegs vir skrywers sinvol is nie, maar dat die
lees/aanhoor daarvan ook vir die ontvangers waarde het of kan hê.
Die debat tussen John en Van Coller is in twee verdere artikels voortgesit2 waarin
die klem verskuif is van “die vraag of ‘stories’ ’n helende of terapeutiese werking
het, of nie” na wat dit sou beteken “wanneer ’n (Afrikaanse) literêre kritikus sê
dat ‘stories’ betrokke is by die verwerking van psigiese traumas wat mense in die
verlede gely het”, asook die sinvolheid van “die verbandlegging tussen ‘stories’ en
die verwerking van trauma, wanneer dit deur ’n (Afrikaanse) literêre kritikus
gedoen word” (John 2006:156).
In reaksie op John se tweeledige kritiek op die sogenaamde “terapeutiese
imperatief” – naamlik die “eis” van literêre kritici dat die letterkunde terapeutiese
waarde moet hê en die “kolonisering” van die geesteswetenskappe deur die
sielkunde – skryf Chris van der Merwe in “’n ‘Terapeutiese perspektief’ op Etienne
van Heerden se In stede van die liefde (2005)” dat die bedoeling van die
sogenaamde “terapeutiese benadering” hoegenaamd nie die propagering is van
“narratiewe wat mooi sluit en minder ontstellend is” (John 2006:165) nie.
Volgens hom sal tekste met verontrustende temas en onbeantwoorde vrae vir
getraumatiseerde lesers meer outentiek wees en groter geldigheid aan hul
ervarings verleen. Hy noem ook dat die belangstelling in die verwerking van
trauma deur literêre narratiewe nie ’n “naïewe geloof in ’n kitsgenesing van alle
traumas deur alle literêre narratiewe vir alle lesers” impliseer nie, “maar eerder
dat ’n bepaalde boek vir ’n bepaalde leser op ’n bepaalde tyd ’n terapeutiese
werking kan hê” (Van der Merwe 2007:104).
In hierdie artikel word op kritiese wyse besin oor die helende funksie van
traumanarratiewe aan die hand van Ingrid Winterbach se roman Niggie (2002),
waarin ’n ander vorm van trauma, te wete oorlogstrauma, sentraal staan. Daar
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word ondersoek ingestel na die wyse waarop karakters hulle ervarings van
traumatiese verlies (veral aan die hand van verbale en geskrewe narratiewe)
probeer hanteer, asook die sukses, al dan nie, wat hulle in dié poging behaal. Die
enigsins skeptiese uitgangspunt dat die blote verwoording van trauma nie
noodwendig heling of genesing impliseer nie, lê die betoog ten grondslag.
Uiteindelik word aangevoer dat die traumanarratiewe in Niggie, maar ook Niggie
as traumanarratief, dikwels die gedagte van die onverwerkbaarheid van trauma
en die behoud van kompleksiteit bevestig eerder as ’n abstrahering van
ooroptimistiese terapeutiese riglyne, metodes en oplossings waardeur heling en
genesing bewerkstellig of gewaarborg (kan) word.

2. Trauma in Niggie
Soos in Belemmering (1990) en Buller se plan (1999), speel die AngloBoereoorlog (1899-1902) in Niggie – ’n roman wat in 2004 met die Hertzogprys
vir prosa bekroon is – ’n beduidende rol. Niggie is egter die eerste roman in die
Viljoen/Winterbach-oeuvre wat in sy geheel teen die agtergrond van dié oorlog
afspeel. Winterbach erken self dat die roman ’n “klein antwoord” op Christoffel
Coetzee se Op soek na generaal Mannetjies Mentz (1998) is, terwyl Botha en Van
Vuuren (2006:2) ook ooreenkomste tussen Niggie en Klaas Steytler se Ons oorlog
(2000) aantoon.
In ’n artikel “Afstand en belewenis: liminale ruimtes en oorlewing in Niggie deur
Ingrid Winterbach” voer Du Plooy (2006:2) aan dat dié roman, ten spyte van ’n
sterk historiese inslag, geen gewone historiese roman is nie, “omdat die fokus
verplaas word weg van die geskiedenis as sodanig op die belewenisse van
beproewing en oorlewing van spesifieke individue, wat juis nie tipiese karakters is
nie, maar mense wat sowel persoonlike as kollektiewe trauma op ’n spesifieke
manier ervaar en hanteer” (my kursivering – TH). Vanweë die historiese situering
van die roman staan die belewenis van trauma inderdaad sentraal. Soos in die
novelles Klaaglied vir Koos (1984) en Erf (1986), tree die dood van ’n geliefde –
nou nie soseer meer van mans en minnaars nie, maar van vroue en kinders –
weer op die voorgrond: Reitz Steyn se vrou het haar kort voor die uitbreek van
die oorlog oor die onverwagse verlies van hul kind “doodgetreur” (190), terwyl
Ben Maritz reeds ’n geruime tyd van sy vrou en dogters geskei is en nie weet of
hulle nog leef nie. Ben en Reitz se traumatiese verlieservarings vind weerklank in
die verhaal van die bedroefde boer wat onlangs sy vrou verloor het, Kosie Rijpma
wat vir Bettie Loots in die vrouekamp moes begrawe, en Anna wat afskeid moes
neem van haar suster, Marta, en haar “twee jong kinders” (187). Die meeste
karakters in die roman dra liggaamlike of geestelike letsels van die oorlog:
Abraham Fouché raak letterlik én figuurlik van sy sinne beroof nadat sy broer
langs hom doodgeskiet word tydens die slag van Droogleegte; Japie Stilgemoed
kan nie meer goed hoor nie, aangesien ’n bom langs hom ontplof het; Kosie
Rijpma was predikant in ’n vrouekamp, maar het die kluts kwytgeraak en malkop
in die veld rondgedool totdat Gert Smal-hulle hom gevind het; en Ruieben het sy
been by Dwarslêersbos verloor. Selfs die titelkarakter, Niggie, bekla by
geleentheid haar ervarings van verlies en verdriet teenoor Ben en Reitz:
“God help my,” sê sy, “want ek het eintlik alles verloor wat vir my kosbaar en
dierbaar was. My ouers lê in die Boland begrawe. Broers en susters het ek nie
meer nie. Die familieplaas is onder ons uitverkoop. Ek is aangewys op
andermansbrood. (...) Ek het by baie sterfbedde gesit in die kamp, (...) [m]aar
ook daarvóór, en daarna. (...) Ek het by Marta, Anna se suster, ook gesit. Sy het
in my arms gesterf en ek het haar uitgelê. (199)
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3. Trauma en traumatiese verlies
Die woord trauma is, via Nederlands, ontleen aan die Oudgriekse woord trauma,
wat “wonde” beteken (Odendal en Gouws 2005:1198). Etimologies verwys die
term trauma enersyds na ’n fisiese besering – ’n wond of verwonding – maar
andersyds ook na ’n geestelike steurnis veroorsaak deur buitengewone geestelike
of emosionele inspanning (Cloete et al. 2003:498). Volgens Draaisma (2001:31)
was trauma tot in die laaste kwart van die negentiende eeu ’n mediese term wat
uitsluitlik na liggaamlike verwonding en fisieke letsels verwys het. In die
omgangstaal het trauma aan die einde van die negentiende eeu ’n psigologiese
betekenis verkry en veral na psigiese wonde en geestelike letsels begin verwys.
Aan hierdie “psigologisering” van trauma het Freud ’n reuse-aandeel gehad.
Miskien sou dit ook nie vergesog wees om te beweer dat Freud se beskouing van
“the talking cure” (ook genoem “chimney sweeping”) tans die psigoterapie van
traumaverwerking en traumahantering oorheers nie.
Volgens Rando, Horowitz en Figley is alle vorme van (lewens)verlies ook
voorbeelde van trauma. Soos Stroebe, Schut en Finkenauer (2001:185-201), is
Worden (2009:7) egter die mening toegedaan dat daar duidelik onderskei moet
word tussen
i. trauma sonder (lewens)verlies - wanneer ’n persoon ’n traumatiese ervaring
beleef wat traumasimptome tot gevolg het sonder dat daar sprake van enige
lewensverlies is;
ii. (lewens)verlies sonder trauma - waar ’n persoon iemand verloor, maar geen
traumasimptome vertoon nie; en
iii. traumatiese verlies - waar ’n persoon iemand verloor en daar iets traumaties
aan die ontvalling self (soos in die geval van geweld) of aan die persoon se
belewenis daarvan is.
Dié gedagte van persoonlike belewenis is vir Van der Hart et al. (1995)
deurslaggewend. Gevolglik onderskei hulle tussen “skokkende gebeurtenisse” en
“traumatiese ervarings”, aangesien eersgenoemde nie noodwendig tot
laasgenoemde aanleiding gee nie. Hierdeur suggereer hulle dat gebeurtenisse nie
sonder meer as traumaties beskou kan word nie, maar dat dit in ’n beduidende
mate van slagoffers se persoonlike belewenis afhang. ’n Gebeurtenis moet dus as
traumaties ervaarword voordat dit as traumaties geklassifiseer kan word. Volgens
Van der Hart et al. (1995:29-30) is trauma ’n ingrypende gebeurtenis of ervaring
wat ’n intense gevoel van magteloosheid én ’n akute ontwrigting in die lewe van
die persoon wat daardeur getref is, veroorsaak.
Janoff-Bulman (1992) lê weer ’n verband met verlieservarings wanneer hy
traumas definieer as buitengewone gebeurtenisse wat ’n verlies vir die individu
inhou, byvoorbeeld die dood, die ontbinding van ’n huwelik of verhouding, die
verlies van liggaamsdele of -funksies, werksverlies en die verlies van besittings.
Om die slagoffer van (oorlogs)geweld of vooroordeel te wees of om jou vertroue
in ander of die veiligheid van die wêreld te verloor, verteenwoordig ook
traumatiese verlieservarings.
Ten einde verwarring te voorkom, sal daar in dié artikel na traumatiese verlies
verwys word.

20
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

4. Traumatiese verlies as “siektetoestand”
’ n Beduidende aantal studies wat die afgelope paar jaar oor traumatiese verlies
gepubliseer is, vertoon ’n psigoterapeutiese inslag en word gekenmerk deur ’n
konseptualisering van trauma ooreenkomstig bepaalde “mediese metafore”.
Volgens dié opvattings gee trauma aanleiding tot uitkomste wat op die duur óf as
“gewens” en “genesend” óf as “skadelik” en “patologies” getipeer kan word. Die
hoofdoelwit van talle psigoterapeutiese beskouings is dus ’n sorgvuldige
beskrywing van die “simptomatologie” van trauma aan die hand van ’n baie
deeglike kategorisering en sistematisering van die oorsake, omvang en gevolge
daarvan ten einde toepaslike en effektiewe terapeutiese intervensies van stapel
te kan stuur (met die oog daarop om sodoende “beheer” oor die “siektetoestand”
uit te oefen en uiteindelik genesing of heling te bewerkstellig).
Hierdie “mediese model” lei volgens Bradbury (1999:172-81)
wanopvattings ten opsigte trauma en verlies, naamlik dat

tot

talle

i. alle vorme van trauma met mekaar vergelyk of aan mekaar gelykgestel kan
word;
ii. traumatiese ervarings dieselfde reaksies by slagoffers ontlok;
iii. daar “gesonde” en “ongesonde” maniere is om te treur;
iv. tyd alle wonde genees;
v. sogenaamde “treurwerk” noodwendig tot beterskap en genesing/heling lei; en
vi. alle mense dieselfde (progressiewe) verdrietreaksies ná ’n traumatiese
ervaring behoort te vertoon.

5. Die narratiewe verwerking van traumatiese verlies
Binne die konteks van die psigoterapie het verskeie narratiewe benaderings ten
opsigte van traumatiese verlies die afgelope aantal dekades prominensie begin
verkry. Dié benaderings word veral onder die noemer narratiewe terapie
tuisgebring en is gebaseer op die aanname dat mense sin gee aan traumatiese
ervarings deur die opname daarvan in ’n koherente en verstaanbare narratief met
’n oorsaaklike struktuur en betekenis.
Die fokus word in hierdie benaderings geplaas op die “stories”3 wat bedroefde
persone oor hulle traumatiese verlieservarings en hul reaksie(s) daarop vertel:
“the accounts they construct to 'make sense' of the traumatic transitions in their
lives by fitting them into a meaningful plot structure” (Neimeyer 2002:3), maar
ook die veranderinge wat aangebring kan word deur die oor- en hervertel van dié
stories, met ander woorde deur alternatiewe “stories” en plots te oorweeg.
Volgens Neimeyer (2002:1) daag ’n traumatiese verlieservaring die basiese
aannames waarop ’n bedroefde persoon se lewensnarratief gebaseer is, wesenlik
uit, met die gevolg dat die persoon ’n gevoel van diskontinuïteit ervaar en dikwels
worstel om ’n sinvolle en koherente lewensnarratief te (her)konstrueer. Deur
alternatiewe “stories” tydens ’n narratiewe singewingsoefening te oorweeg, kry
die getraumatiseerde persoon, aldus White en Epston (1990, 1992), die
geleentheid om meer realistiese veronderstellings te vorm en sodoende vrede te
maak met die onvoorspelbaarheid, onregverdigheid en betekenisloosheid van
verlieservarings en die verpletterde opvattings wat daardeur veroorsaak word.
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Ricoeur (1991:435) se voorbeeld van iemand wat ’n psigiater besoek in verband
met die konflikterende episodes van sy lewensverhaal, word dikwels deur
voorstanders van dié benadering aangehaal. Volgens Ricoeur is dit die analis
(psigoterapeut) se taak om die analisant (getraumatiseerde) te help om sy/haar
versplinterde verhaal te herskep tot “a story that is both more intelligible and
more bearable”. Binne die terapeutiese opset bied narratiewe benaderings aan
getraumatiseerde persone die geleentheid om, in die teenwoordigheid van ’n
simpatieke en geïnteresseerde toehoorder, ondersoek in te stel na die stories wat
hulle oor hul verlies en verdriet vertel; die invloed wat dié stories op hulle
lewensnarratiewe het; en die konteks(te) waarbinne die stories tot stand kom
(White 1995, 2000). Volgens Epston en White is die uitdaging vir die bedroefde
persoon om aan die narratief te bly werk totdat hy/sy die gevoel het dat dit
“volledig” is. Voltooiing vind plaas in die mate waarin die persoon aanvaar wat
met hom/haar gebeur het, asook die mate waarin hy/sy sin van die gebeurtenis
kan maak. In dié opsig merk Harvey (2000:35) op: “An account that is conducive
to healing will involve a relatively complete story that embodies acceptance of the
event and possibly a perspective on how the survivor has learned from the
event.”
Snyman (2007:9), en later ook Burger (2007:12), wys in hul besprekings van
Narrating our healing – Perspectives on working through trauma deur Van der
Merwe en Gobodi-Madikizela (2007) dat die “weergee van trauma in ’n vertelling”
nie altyd ’n helende uitwerking het nie, ten spyte daarvan dat die outeurs van die
boek juis dié bewering maak. In sy reaksie op Burger vat Van der Merwe
(2008:12) die sentrale argument van hulle boek – waarin die uitgangspunte van
veral Ricoeur weerklink – soos volg saam:
Mense is geneig om hul lewe te sien as ’n verhaal waarin lyne van oorsaak en
gevolg voorkom en herhaalde patrone waarneembaar is. Uit die magdom van
gegewens wat deel van die mens se ervaring uitmaak, word sekere gegewens
geselekteer en tot verhaal omvorm om sin en samehang aan die lewe te verleen.
(…) Trauma [verlies] vernietig die samehang van die lewensverhaal. In die
deurwerk van trauma is dit nodig dat die stukkies en brokkies van die gebroke
verhaal herskep word tot ’n verhaal waarin die traumatiese ervarings opgeneem
word in ’n nuwe verhaal, wat (…) “more intelligible and more bearable” is.
Burger (2007:12) maak egter die belangrike opmerking dat die vertellings van
getraumatiseerdes en bedroefdes by die terapeut ingrypend verskil van dié van ’n
verteller; dat “narratiewe benaderings in sielkunde, sosiologie, politiek of die reg
(…) voortdurend na vereenvoudiging, na die abstrahering van riglyne, na
metodes, na oplossings” neig, terwyl romans, daarenteen, dikwels meer gerig is
op “die behoud van kompleksiteit” en derhalwe “sluiting en metode” vermy.
Ten spyte daarvan dat daar altyd ’n mindere of meerdere mate van narratiewe
betekenisvorming as ’n natuurlike en spontane reaksie op ’n verlieservaring
plaasvind, wil ek John (2000:43-61), Brand (2004:2) en Burger (2007:12) gelyk
gee dat daar gewaak behoort te word teen ’n ooroptimistiese terapeutiese
ingesteldheid ten opsigte van die verwoording van verlies en trauma. Die
wankelbare aannames waarop sodanige ingesteldheid kan berus, word vervolgens
aan die hand van Niggie toegelig.
Meer spesifiek word daar binne die konteks van narratiewe traumabenaderings
besin oor:
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•
•
•
•
•

die aanname dat getraumatiseerdes oor die vermoë beskik om hul
traumatiese ervarings te verbaliseer (of in narratiewe vorm weer te gee)
die aanname dat getraumatiseerdes oor hul traumatiese ervarings wil of
behoort te praat (of narratiewe vorm daaraan wil gee)
die veronderstelling dat diegene wat wel oor hul trauma wil praat, teen
vergoeding of andersins, toegang het tot ’n persoon wat geïnteresseerd
genoeg is dit aan te hoor
die oordrewe klem wat daar op die terapeutiese (en by name “helende”)
waarde van die verwoording en die uitpraat van verlieservarings geplaas
word
die onderliggende beskouing dat taal ’n onskuldige, “deursigtige” en
onproblematiese medium is waardeur traumatiese verlies weergegee of
gerepresenteer kan word, of ten minste dat daar by wyse van taal ’n
verset of verweer teen traumatiese verlieservarings gebied kan word.

5.1 Wanneer woorde ontbreek
Nadat die twintigjarige Abraham Fouché tydens die Slag van Droogleegte moes
toekyk hoe sy broer se kop en bors langs hom weggeskiet word en hy vir ure lank
met sy broer se liggaam in sy arms gesit het, “was sy toestand besonder sleg; hy
het opgekrul in die tent langs Reitz en Ben se tentjie gelê. Hy het nie weer
samehangend gepraat nie – hy het onverstaanbaarhede geuiter, los frases,
verwarde krete; snags het hy angsdrome en hallusinasies gehad” (18). Hy kon
dus nie weer ’n “verstaanbare sin sê nie” (13). Hoewel Abraham af en toe ’n
“snerp”, “beref”, “bogte”, “petoeter”, “gotsnoot”, “verknou”, “betoek” of
“glibbering” uiter, is hy duidelik nie in staat om sy trauma in narratiewe vorm te
verwoord, wat nog te sê van verwerk, nie.
Hoewel John (2004:29) beweer dat die aanbieding van Abraham se inkoherente
"taalvoortbrengsels” tegelykertyd “’n representasie [is] van algehele taalverlies,
[maar ook] van die gronde waarop taal geskep word” (2004:29) – met ander
woorde die kreatiewe moontlikhede wat taal bied – hou dit vir die jong Abraham
weinig troos in: hy is nie net sy sinne nie, maar ook enige hoop op sin, kwyt. Dit
wil voorkom asof dit slegs Willem Boshoff se vertroostings en die vooruitsig van ’n
hereniging met sy moeder in Ladybrand is wat ’n mate van hoop vir hom inhou.
Dan is daar Seun, die maer jongeling oor wie die galbrakende Gert Smal hom
onverklaarbaar ontferm, en wat weens ’n gesplete verhemelte “nie net nie
behoorlik praat nie, maar ook effens traag van begrip voorkom. Hy kommunikeer
– net met Esegiël en Gert Smal – en dan deur middel van handgebare en
onverstaanbare geluide” (40).
Ben Maritz is aanvanklik ’n prater wat veel meer teenoor sy reisgenoot Reitz
Steyn beken as andersom, dikwels gereed is met ’n woord van onderskraging of
stigting, en met groot ywer meedoen aan die taalspeletjies wat hy en Reitz
tydens hul omswerwinge in die veld speel. Nadat hy tydens ’n hinderlaag swaar in
die keel verwond word, lyk dit asof Ben “nie weer sal kan praat nie”, trouens hy
kan nie eens fluister nie. Boonop wil dit voorkom asof hy aan geheueverlies ly.
Een van Reitz se eerste gedagtes na die skietvoorval is: “As Ben net weer kan
praat. As Ben net weer homself is.” Later probeer hy aan Anna beken “hoe bitter
swaar dit vir hom is dat Ben verander het, en dat hulle nie soos voorheen kan
praat nie” (234). Daarom praat Reitz maar namens hulle albei. Hy praat om sy
eie pynlike gevoelens af te weer. Hy praat omdat hy bang is vir Ben se
goedaardige, maar verslae, stilte: "Om Ben (darem) só te sien – sonder woorde,
sonder voorneme, sonder verweer!” (186). Ironies is daar in Ben se geval dus wel
’n geïnteresseerde ander wat maar alte gretig is om simpatiek te luister. Dit is
Reitz egter nie beskore om onder dié omstandighede as klankbord vir Ben op te
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tree nie. Na die oorlog korrespondeer Ben met Reitz, maar dan wil dit lyk asof dit
eerder Niggie se uitnemende verpleegvaardighede is, haar helende hande wat vir
niks verkeerd staan nie, asook haar vermoë om as ’n substituutmoeder vir sy
enigste oorlewende dogter op te tree wat hom onderskraag, veel eerder as die
flardes van verhale wat by hom spook.

5.2 Stiltes en swye
In ’n artikel in die New York Times Magazine getiteld “Repress Yourself”
bevraagteken Lauren Slater (2003:48) die tradisionele psigoterapeutiese
paradigma ten opsigte van traumatiese verlies waarin die genesende krag van
narratiewe (stories), verbale reaksies en narratiewe rekonstruksie vooropgestel
word. Sy wys daarop dat traumatiese verlies volgens dié paradigma beskou word
as “a rupture in the long line of language that constructs who we are” (Slater
2003:51). Die doel van narratiewe verdrietterapie is dus volgens haar om die
bedroefde persoon se “storie/verslag” op só ’n wyse uit te brei dat dit ’n hele
reeks onvoorsiene en ontwrigtende gegewens kan akkommodeer: “The goal of
trauma treatment has been to move memories from nonverbal brain regions to
verbal ones, where they can be integrated into the life story” (Slater 2003:51).
Slater baseer haar aannames op navorsing wat deur verskeie Amerikaanse en
Israeliese psigoloë onderneem is wat bevind het dat mense wat nie veel oor hul
probleme gesels nie en vermyding as verdedigingsmeganisme ten opsigte van
pyn en verdriet volg, oor die algemeen vinniger herstel na ’n verlies, vinniger by
traumatiese gebeure aanpas en gelukkiger lewens lei. Verdringing (repression)
(wat in eksperimentele psigologie, anders as in psigoanalise, na handelinge van
ontwyking, minimalisering en ontkenning verwys) is in sekere gevalle dus meer
geslaagd as wat die verwoording (expression) van die ervaring is. Dié navorsing
het proefpersone ingesluit wat beduidende traumatiese verlieservarings soos
seksuele mishandeling, hartaanvalle en selfs die dood van ’n geliefde moes
trotseer.
Ofskoon Anna Baines haar verlieservarings nie heeltemal ontken nie, verkies sy
om nie daaroor te praat nie, ’n keuse wat op die duur tot ’n verdringing van haar
trauma aanleiding gee. Teenoor Reitz noem Niggie dat Anna dit moeilik vind “om
haar gevoelens te wys” (197), dat “sy twee jong kinders aan die dood moes
afstaan” en dat “sy nooit daaroor praat nie, al is dit ’n groot hartseer in haar
lewe” (187). Wanneer Reitz Anna se bed snags opsoek, het hy ’n behoefte
daaraan om sy verlieservarings in haar “koel (ontvanklike) oor” te fluister, maar
ook dat sy met hóm moet praat. Ten spyte hiervan sê Anna relatief min en luister
sy meestal slegs in stilte na sý ontboesemings:
Sy is anders. Sy het ander behoeftes. Daar is sekere dinge waaroor sy nie wil
praat nie. Sy wil nie oor haar suster praat nie. (...) Sy wil nie oor haar man praat
nie. Dit moet haar tog kwel – haar man se veiligheid, haar eie voorgevoelens. Sy
wil nie praat oor haar angste en vrese nie. Sy vertel hom eerder sag en
gelykmatig in die nag – in die liefdesbed – van al die blomme wat in haar tuin
gegroei het. In die donker lê hy en luister hoe sy vertel van die dahlias en die
rose, die floksies en die asters, die madeliefies en die swaardlelies, die
pronkertjies en die fluwelige rose. Van die weelde van haar somerse tuin, voor dit
verniel is en verdor het. (235)
Ook Gert Smal se gunsteling-tydverdryf om (veral onder die beneweling van die
oorlogsbuit in sy besit) die magshebbers aan sowel Britse as Boerekant te beledig
en tot in hul oumas se naaidoos te vervloek, word ontmasker as ’n poging om
sekere traumatiese gevoelens te verdring, te ontken en/of te ontwyk. Reitz
spekuleer een aand om die vuur dat daar agter Smal se kwetsende woorde dalk

24
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

“een of meer onherhaalbare ervarings sit. Hy praat nooit oor sy eie lewe nie”
(163).
Alhoewel Slater (2003:48-53) toegee dat verdringing waarskynlik slegs geslaagd
is by persone vir wie dit die voorkeur-hanteringsmeganisme is, illustreer haar
betoog wel dat “relentless emotional expression and fixation are not a
prerequisite for healthy adaptation” (Young 2003:15).

5.3 Te hel met heling
In sy artikel “Versoening, Aufarbeitung, Renaissance, Verligting: Wat eis die SuidAfrikaanse verlede van ons?” wys John (2000:42-61) op die opvallende
ooreenkomste wat daar tussen die Afrikaanse literêre kritiek (vanaf veral die
1990’s) en ’n liggaam soos die WVK bestaan “ten opsigte van die manier waarop
die (…) ‘verwerking’ van die verlede, benader word” (2000:49) (eie kursivering –
TH). Die twee instansies word, volgens hom, saamgesnoer deur die klem wat op
die helende krag van narratiewe gelê word: “In beide gevalle word stories
(‘literêre tekste’ vir die kritici) in ’n raamwerk geplaas waarin die klem val op
katarsis en heling” (2000:48); “[a]lbei instansies beskou die proses in ’n
positiewe lig en glo dat dit helend inwerk” (2000:49). John (2000:51) waarsku
egter teen die kortsigtigheid van ’n “optimistiese ‘terapeutiese’ ingesteldheid
teenoor die verlede” en voer oortuigend aan dat ’n aflegging van en versoening
met die verlede (of sekere aspekte daarvan – soos trauma) nie so voor-die-handliggend of eenvoudig is as wat die aangehaalde outeur in sy artikel beweer nie.
Hy wys as enkele voorbeeld daarop dat “(goeie) letterkunde (…) byvoorbeeld
‘wonde’ of kontradiksies eerder [kan] ‘oopkrap’ of duideliker konkretiseer, as wat
dit wonde ‘heel’ of die kontradiksies laat verdwyn” (2000:50).
In Niggie bestaan daar by sommige karakters die verbete drang om hul traumaervarings met ander te deel. Dit wil dus voorkom asof daar, ten minste in hulle
geval, ’n saak uit te maak is vir die helende werking van traumanarratiewe.
Japie Stilgemoed en Kosie Rijpma probeer byvoorbeeld hul smart verlig deur
eindeloos oor hul ervarings van verlies en verdriet te praat. Saans om die vuur
trek hulle om die beurt “met groot verbetenheid los” (77). Terwyl Reitz ’n groot
hekel aan hierdie ontboesemings het, sien Ben dit eerder as “’n uiting van (...)
siel(e) in nood” en ’n poging om “almal se moeilike oorlogservaring [te] probeer
verwoord” (79). Dat hierdie vertellings/narratiewe uiteindelik nié tot heling of
resolusie aanleiding gee nie, blyk onder meer daaruit dat Kosie, ten spyte van sy
relaas, nooit daarin slaag om die beeld van die sterwende Bettie Loots te laat
gaan nie, en dat Japie maar altyd mymerend na die dooies en die verskrikking
van die slagveld terugkeer, ten spyte daarvan dat hy kwansuis dankbaar is dat
oorlog hom lewenservaring laat opdoen het wat gewoonweg nie oor sy pad sou
kom nie en ook dat God hom daardeur ’n beter en meer verdraagsame mens
gemaak het (159).
Anders as Japie Stilgemoed en Kosie Rijpma probeer Reitz aanvanklik die realiteit
van sy verlies ontken en hunker hy eerder daarna om weer in lewende lywe met
sy oorlede vrou herenig te word. Gevolglik vra hy vir Oompie om hom te help om
met sy gestorwe vrou in aanraking te kom. Dit is eers nadat hy Oompie se
mengsel op onoordeelkundige wyse en sonder sukses op die proef stel dat hy
besef dat “die dooies in die skaduryk (...) liefs onopgeroep” behoort te bly en dat
’n mens “met die dooies in verbinding kom teen ’n helse prys soms” (97).
Wanneer dit dus blyk dat hy sy vrou finaal kwyt is, ontstaan daar ook by hom die
behoefte om sy verdriet met iemand te deel. Dat hierdie verwoording van verlies
tussen die koel lakens van Anna se versaakte huweliksbed geskied, maak die
besluit vir hom waarskynlik nog makliker.Tog bring hierdie vertellings, dié
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blootleggings, uiteindelik nie vir Reitz die heling of genesing waarop hy gehoop
het nie. Wanneer Ben en Reitz die plaas verlaat, vra Reitz in die oop veld dat
hulle ’n oomblik moet stop, en dan word ons vertel:
Hy klim van sy perd af, leun teen haar dun flank aan, en huil soos hy nooit van
tevore gehuil het nie. Hy huil oor sy dooie vrou wat hy deur sy dwaasheid vir
ewig na die skaduryk verban het. Hy huil oor sy vriend Ben wat swaar getref is.
Hy huil oor die kinders – sy eie vroeggestorwe kind oor wie hy nooit voldoende
gerou het nie; oor die groter kind wat oornag vrou geword het en oor die
kleintjie. Hy huil oor die lot van sy kampgenote. Hy huil – bitterlik – oor Anna,
omdat dit hulle nie toegestaan is om mekaar lief te hê nie. Hy huil omdat hulle
lewens hierna nooit weer dieselfde sal wees nie. (246)

5.4 Geen oor om te hoor
In Niggie kan karakters hulle nie die luukse van psigoterapie veroorloof nie,
aangesien hulle hul midde-in die stryd bevind. Al wat hulle kan doen, is om te
praat en te hoop dat hulle enigsins gehoor word. Tog blyk dit gou dat Japie
Stilgemoed en Kosie Rijpma met wisselende grade van irritasie of algehele apatie
aangehoor word; dat die groepie mans in die “opvangskamp” vir Gert Smal
horende doof laat begaan wanneer hy die Britse en Boeregeneraals vervloek,
terwyl selfs Anna soms nie wil hê dat Reitz haar langer moet vashou of liefkoos
nie: “Sy draai haar van hom af weg. Sy wil nie hoor nie” (234) (my kursivering –
TH).

5.5 Die weerloosheid van die woord
Brink (1967:102) se opmerking in Aspekte van die nuwe prosa dat taal nie meer
beskou word as ’n skoon venster waardeur gestaar word nie, “maar die skep van
’n wêreld wat op geen ander manier kan bestaan as binne-in en deur die taal
waarin dit tot stand gekom het nie”, is reeds gemeenplasige kennis. Trauma en
verlies is ervarings wat in ’n sekere sin buite taal lê. Tog het ons, ironies genoeg,
slegs taal om oor trauma te praat of daaroor na te dink. Alle pogings om trauma
te ver-woord, om iets daaroor te kommunikeer, behels dus ’n “ver-taling”
daarvan – ’n omsetting na en verduideliking daarvan in taal en taalbeelde
(simbole) – ’n proses wat altyd ontoereikend, onvolledig en onbevredigend is. In
Die boek van toeval en toeverlaat betreur Helena Verbloem byvoorbeeld die
semantiese ontoereikendheid van Afrikaans om belewenisse soos droefheid en
verdriet genoegsaam te verwoord. In Niggie is die titelkarakter, anders as
byvoorbeeld die ingetoë Anna, glad nie onwillig om oor haar verlieservarings te
praat nie. Inteendeel. Met ’n breiwerkie op haar skoot neem sy dikwels vir Ben en
Reitz in haar vertroue en betreur sy haar uitsiglose omstandighede. Sy probeer
veral by wyse van die inkantering van trooswoorde en –frases (soos “God help
hom/ons/hulle” en “Die arme mense/lammers/vrou/jongeling/skat”), met haar
persoonlike trauma vrede te maak. Tog is dit opmerklik dat hierdie semanties yl
frases haar nie in staat stel om haar trauma-ervarings bevredigend te verwoord
nie en bied dit dus, in die lig van die verlies wat Niggie rondom haar ervaar,
weinig troos.
Ook ander karakters in Niggie neem hulle toevlug tot die woord (in die vorm van
boeke, briewe, verse, aantekeninge, opskrywings, ens.) as ’n tipe borswering
teen die verlies en vernietiging rondom hulle. Wanneer Japie Stilgemoed een
aand begin vertel van sy ontberings tydens die oorlog, beken hy byvoorbeeld dat
leeswerk sy redding was: “Ek dank die Here,” sê Japie Stilgemoed, “dat ek my by
tye van die aakligheid van die dag kon afsluit deur te lees. Tot op hierdie dag is
boeke my redding. Wat ek daarsonder sou doen, weet ek nie” (55).
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Tog erken hy later dat hy hom só dikwels in boeke verdiep het dat hy tred met
die hede begin verloor het, afgestomp geraak het en dus sy plig teenoor sy
kampgenote versaak het:
“Eintlik het ek te veel gelees,” sê Japie Stilgemoed, “te veel gelees, te min
gedoen, en jammerlik genoeg – te min gedink ook. Hoe ek myself ook al probeer
vermaan en beheer het, hoe ek myself probeer dwing het om meer bedag te
wees op wat óm my aangaan en meer na mense uit te reik – ten minste na
diegene in my tent – hoe minder kon ek die versoeking weerstaan om my in ’n
boek te verdiep. Telkens het ek weer ’n boek geneem en daardeur probeer
ontsnap aan die pynlikheid van die oomblik, aan die gevoelens van vergeefsheid
en wanhoop. Ek kón nie by die hede bly sonder om van alle moed en sin ontdaan
te raak nie. Ek het voortdurend gevrees dat as ek my nie afsny nie, ek die gevaar
loop om my sinne kwyt te raak." (78)
Boeke en leeswerk bring dus uiteindelik nie vir Japie Stilgemoed voldoende troos
en kompensasie vir die “verdowing en geestelike stompsinnigheid” wat
langsamerhand oor hom gekom het, óf vir die “besef dat die tyd vir goed verby
was dat hy plesier aan nuwe gewaarwordings kon hê”, óf vir sy “allesoorheersende verlange na ’n hereniging met sy geliefdes” (82) nie.
Kosie Rijpma, wat vir ’n paar maande leraar in die konsentrasiekamp by
Roodespruit was, probeer op sy beurt vertroosting put uit die boekie met versies
wat Bettie Loots se moeder die dag tydens haar dogter se begrafnis aan hom
oorhandig het. Vanweë sy ervarings in die kamp het hy al sy vertroue in God
verloor, met die gevolg dat hy nie meer berusting kan vind in “die vrug van [sy]
geloof” (102) of die Woord van God nie. Sy vertroue in die Woord (die Bybel),
word eerder vervang met ’n vertroue in die woord (Bettie Loots se gediggies).Tog
is hy tydens sy belydenisse snags om die vuur maar alte pynlik daarvan bewus
hoe min troos daar te put is uit dié boekie met versies, ál wat oorgebly het van
die “gretige, vertrouende Bettie Loots” (121) met wie hy tot die dag van haar
dood daagliks ’n lewendige gesprek gevoer het.
In die aangesig van die dood is daar ook by die hoofkarakters, Ben en Reitz, ’n
drang om die verbygaande aard van dinge in woord en beeld in hul veldjoernale
vas te vang ten einde dit aan die vergetelheid te ontruk en vir die nageslag te
bewaar. Reitz maak veral aantekeninge oor die geologiese formasies wat hulle
tydens hulle reis teëkom, terwyl Ben die fauna en flora bestudeer en nuwe
spesies opteken. Dit is veral tydens hulle gedwonge verblyf in die bergkamp dat
die byhou van hul veldjoernale ’n belangrike deel van Ben en Reitz se daaglikse
roetine word. Dat die joernale vir hulle ’n toevlug is, blyk onder meer uit Reitz se
erkenning dat dit die afgelope maande vir hulle heelwat moeiliker sou gewees het
sonder dié joernale. Reitz beskryf die aantekeninge en sketse in sy joernaal as ’n
"borswering (...) teen die donker, wanhopige klonterigheid van sy gedagtes"
(211). Die (talige) kennis wat in dié joernale vervat word, dien vir hom as
sonderlinge onderskraging: “Hy dink aan die geologiese formasies van die
omliggende gebied. Soos dikwels wanneer hy ontstem is, probeer hy hom op sy
kennis beroep, want in kennis is daar troos en afleiding” (83) (eie kursivering –
TH).
In die nagte wanneer sy verdriet die voelbaarste is en hy in doodsangs verkeer,
kommandeer Reitz die name van gesteentes, diere, insekte en selfs die name van
veldslae, gesneuweldes en plekke waarlangs hulle beweeg het, as verweer op:
“Dit troos hom soms. Dit laat hom bedaar, al die name. Die gedagte aan die groot
verskeidenheid van vorms in die natuur. Die oorvloed van die spesies” (212).
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Maar soms “is geen name, geen kennis, bestand teen die opeenvolgende gruwels
van sy drome nie, of sy gevoelens van totale ontreddering wanneer hy lank
slapeloos in die donker lê” (213). Die inligting wat in die joernale aangeteken is,
kan dus nie as ’n algehele verweer teen verlies en verdriet beskou word nie.
Boonop laat Ben en Reitz hulle joernale in die bergkamp agter wanneer hulle die
opdrag namens die generaal uitvoer. Wanneer Reitz weke later die bergkamp
besoek, het die joernale – net soos Ben en Reitz se voormalige kampgenote –
spoorloos verdwyn. Ben en Reitz is al die aantekeninge wat hulle gedurende die
oorlog gemaak het, kwyt. Selfs die gedagte dat ’n mens kennis kan “besit”, dat
daar dus ’n toeverlaat in kennis moontlik is, word in dié roman as ’n illusie
ontmasker. Ook dít loop uiteindelik op ontnugtering en verlies uit.

6. ’n Heel moedswillige Niggie
Voorstanders van ’n optimisties-terapeutiese ingesteldheid ten opsigte van
traumaverwerking sal waarskynlik redeneer dat hoewel die karakters in Niggie nie
heling uit hul traumanarratiewe put nie, die roman – as ’n tipe “traumanarratief”
– wel ’n helende uitwerking op die lesers daarvan kan hê.
Dit is inderdaad so dat die koherensie van die romanverhaal kommunikasie met
lesers moontlik maak. Dit bring mee dat ’n getraumatiseerde leser, deur
identifikasie met (aspekte van) die narratief, “bevestiging” (validation) van
sy/haar eie trauma kan vind. Kommunikasie tussen teks en leser skep dus die
moontlikheid dat dié getraumatiseerde ’n stap uit die allesoorweldigende isolasie
wat deur trauma teweeggebring is, kan neem. In hierdie opsig merk Bal (1999:x)
byvoorbeeld op dat literêre kunswerke besonder belangrik is, aangesien dit
medieer tussen die getraumatiseerdes en ontvangers, byvoorbeeld lesers:
The recipients of the account perform an act of memory that is potentially
healing, as it calls for political and cultural solidarity in recognizing the
traumatised party’s predicament. This act is potentially healing because it
generates narratives that “make sense”. To enter memory, the traumatic event of
the past must be “narratable” (my kursivering – TH).
Ofskoon die tema van gedeelde verlies in beginsel die “solidariteit” van ’n
(getraumatiseerde) leser moontlik maak, word die Anglo-Boereoorlog in Niggie uit
soveel verskillende (en soms selfs teenstrydige) ideologiese perspektiewe belig
dat dit haas onmoontlik tot ’n gevoel van “politieke en kulturele solidariteit” by ’n
groot groepering lesers aanleiding kan gee. Dit is boonop ook nie duidelik presies
wié as die “getraumatiseerde party(e)” beskou behoort te word nie.
Volgens Bal (1999:x) is die herdenkingshandeling wat die leser verrig, potensieel
helend, omdat dit aanleiding gee tot “narratives that ‘make sense’”. Wanneer die
leser egter die slothoofstuk van Niggie lees, besef hy/sy dat daar sekere dinge is
wat nié “sin maak” (of pertinent opgelos is) nie, en dus nié “narratable” is nie.
Saam met Reitz wonder die leser byvoorbeeld: Wie was die mans wat hulle aan
die begin van die roman teëgekom het? Waarom was Gert Smal so beskermend
teenoor Seun? Wie was Oompie en waar het hy vandaan gekom? Wat het van die
generaal en sy groepie geword? Hoekom kon Reitz hulle name op geen amptelike
oorlogsdokumente opspoor nie?
Boonop word die leser in die slothoofstuk gekonfronteer met Reitz se dubbele
verdriet en Ben se bekentenis dat hy sy oorlede vrou en kinders met groot
droefnis gedenk. In ’n brief aan Reitz erken Ben dat sy vrou en kinders se lyding
“vir die res van sy dae vir hom ’n wond [dus ’n "trauma”] sal bly in sy gemoed”
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(249). Wanneer Ben in dieselfde brief na Anna Baines verwys, word Reitz
onverhoeds deur verlange en verdriet oorweldig:
Hy sit voor die venster met die brief in sy hand tot dit skemer word. Nie een vrou
nie, maar twee het hy verloor. Sy vrou is dood en het teruggegly in die newelryk
waaruit hy haar te voorskyn geroep het. Maar met Anna is dit anders. Anna leef.
Anna is daar. Dit is hulle net nie beskore om mekaar te mag liefhê nie. Hy het
nooit kon dink dat sy lewe so nutteloos daar sou uitsien en van vooruitsig
gestroop nie. (250)
Om sonder meer te beweer dat die lesers van die roman uiteindelik ’n gevoel van
heling ervaar, blyk dus ooroptimisties en selfs problematies te wees.

7. Slot
Deur bostaande uiteensetting probeer ek nie ontken dat vertellings heling kán
bring en mense kán help om ander beter te verstaan, of dat dit "waarskynlik een
van die vernaamste maniere is waarop ons sin maak van ons wêreld" nie (Burger
2007:9). Ek waarsku slegs dat daar gewaak behoort te word teen die
oorvereenvoudiging van vertelling tot ’n metode waardeur op klinkklare wyse
heling en genesing bewerkstellig kan word. In Niggie word sowel die karakters se
versugting om hul traumatiese ervarings te verwerk, as die leser se verwagting
om aan die hand van die literêre narratief waarmee hy/sy gekonfronteer word (en
wat gewoonlik die belofte van ’n afgeronde en geïntegreerde geheel inhou), ’n
gevoel van kentering, katarsis of heling te ervaar, uiteindelik in die wiele gery.
Die roman se trefkrag is veral daarin geleë dat die onsêbaarheid,
onverwerkbaarheid en onintegreerbaarheid van slagoffers se lyding en trauma,
nie net tematies nie, maar ook op strukturele en stilistiese vlak, geïllustreer word.
Wat traumahantering betref, word vertelling dus nie in Niggie as ’n voorwaarde of
selfs waarborg vir heling en aanpassing gestel nie. Daar is die suggestie dat
vermyding, liggaamlike vertroosting, trane, die bottel, maar ook kruid (tabak en
veral andersins) in sommige omstandighede ook, of dalk eerder, die pyn van
trauma kan verdoof.
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Eindnotas
1

’n Vertaling van Niggie het in 2007 onder die titel To hell with Cronjé by Human
& Rousseau verskyn. Dit is deur Elsa Silke in samewerking met die skrywer
(Ingrid Winterbach) vertaal.

2

Dié twee artikels is John (2006) en Van Coller en Strauss (2006).

3

Daar word nie altyd in dié narratiewe benaderings duidelik tussen “stories”,
“vertellings” en “narratiewe” onderskei nie.
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Aspekte van postkoloniale verset in
Eilande deur Dan Sleigh
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Abstract
This article discusses the portrayal of various aspects of postcolonial resistance in
the historical novel Islands by Dan Sleigh. The article place emphasis on the
strategies of resistance followed in this novel by referring to structural aspects
like the author, narrator and focalisation; the undermining of historiography and
master narratives, the description of colonial space and the Other as constructs in
colonial and postcolonial literature. The article concludes that Islands can be read
as a historical novel with a strong postcolonial vision.

Opsomming
Hierdie artikel bespreek verskeie aspekte van postkoloniale verset wat voorkom
in Eilande, ’n roman deur Dan Sleigh. Die artikel lê klem op die verwoording en
strategieë van postkoloniale verset deur die bespreking van struktuurmiddele
soos: die rol van die outeur, verteller en fokalisering, die relativering van
geskiedskrywing, die ondermyning van meesternarratiewe, die ervaring van
ruimte en die konstruksie van die “ander”. Die artikel wys ten slotte daarop dat
Eilande wel deeglik as historiese roman met sterk postkoloniale visie gelees kan
word.

1. Inleiding
Heelwat resensies verwys na die roman Eilande deur Dan Sleigh (2002) as ’n
uitstekende historiese roman en ’n indrukwekkende herskepping van ’n verlore
era: die eerste 50 jaar van die nedersetting aan die Kaap (vgl. Abrahams 2002;
Van Coller 2002; Venter 2002; Viljoen 2002).
Van Zyl (2003) het daarná oorsigtelik gewys op postkoloniale eienskappe van
hierdie roman in haar vergelyking tussen Eilande en Pieternella van die Kaap
(2000) deur Dalene Matthee.
Die doel van hierdie artikel is om spesifiek te wys op die verwoording van
postkoloniale verset, die wyses waarop die postkoloniale verset vooropgestel
word en die bevraagtekening en ondermyning van die geskiedskrywing in hierdie
roman

33
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

Teoretici oor die postkolonialisme verwys telkens na verset (direk of indirek) as ’n
inherente eienskap van postkoloniale tekste. Bohmer (2005:3) beskryf die
postkoloniale literatuur as “that which critically or subversively scrutinizes the
colonial relationship”. Dit sluit volgens haar die literatuur in wat koloniale
perspektiewe en die metanarratiewe daarvan ondermyn deur die magstrukture,
rasseklassifikasies en metodes van onderdrukking bloot te stel.
Viljoen (1996:4) stel met verwysing na die werk van Mishra en Hodge voor dat
terme soos opposisionele postkolonialisme en medepligtige postkolonialisme, én
die integrasie van hierdie twee onderskeidings, ’n geskikte benadering tot
postkolonialisme in die Afrikaanse letterkunde sou wees (Viljoen 1996:4). Met
opposisionele postkolonialisme word dan bedoel die literatuur wat onafhanklikheid
van die imperiale heersers, bevryding van ’n rasgebonde samelewing, en
taalonafhanklikheid propageer. Medepligtige postkolonialisme impliseer die “altyd
teenwoordige neiging tot subversie in enige literatuur wat deur ’n sistematiese
proses van kulturele oorheersing onderwerp word deur imperiale magstrukture”
(1996:4). Sy ondersteun ook Ashcroft et al. (1989:2) se siening van die
postkolonialisme as nie tydgebonde ná die tydperk van kolonialisme nie, maar
eerder die ondermyning van kolonialisme.
Sowel Boehmer as Viljoen beklemtoon dus die aspekte van ondermyning van die
koloniale stelsel en ’n verset teen die verskeie magstrukture binne daardie stelsel.
Oor hierdie verset het Bhabha (2006:41) die volgende te sê:
Resistance is not necessarily an oppositional act of political intention, nor
is it the simple negation or exclusion of the "content" of another culture,
as a difference once perceived. It is the effect of an ambivalence produced
within the rules of recognition of dominating discourses as they articulate
the signs of cultural difference and reimplicate them within the deferential
relations of colonial power – hierarchy, normalization, marginalization…
Postkoloniale verset word juis nie altyd eksplisiet gestel nie, maar dikwels in die
wyse waarop die koloniale gesag beskryf word en implisiet in die gebruik van die
koloniale strukture: dit lê juis tussen strukture, tussen diskoerse, sê Slemon
(2006:105).
In hierdie artikel beoog ek om in meer besonderhede te fokus op aspekte van
postkoloniale verset in Eilande en te argumenteer dat Eilande op ’n
verskeidenheid wyses dié verset verwoord. Daar sal spesifiek verwys word na die
wyses waarop in die vertelperspektief, die geskiedskrywing, die ondermyning van
meesternarratiewe, die uitbeelding van die ruimte en die konstruksie van die
“ander” van postkoloniale verset sprake is: “It is the notion of resistance that lies
at the heart of the postcolonial debate” (Ahluwalia 2005:509).

2. Vertelperspektief
In die eerste plek is aspekte soos die outeur, die fokalisering en die verteller van
uiterste belang om spesifiek struktuur te gee aan die postkoloniale perspektief in
hierdie roman.
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2.1 Outeur
Dan Sleigh, deurwinterde historikus, kenner van die argiewe en die dokumente
van die VOC, skrywer van Die buiteposte (1993) wat handel oor die eerste 50
jaar aan die Kaap, beweer in sy “Erkenning” agter in die roman (2002:757):
“Daar is geen geskiedenis nie, anders as die ontleding en vertolking van
dokumente, ’n soektog na oorlewendes in ’n eindelose ruimte”, ’n uitspraak wat
hy ook by meer as een geleentheid in onderhoude oor die skryf van die roman
herhaal (Van Zyl 2003:55; Sleigh 2005). Hy erken ook in hierdie onderhoude,
soos in die teks, dat hy gegewens verander het “ter wille van die leser”
(2002:757). Duidelik is hier ’n ontkenning dat die teks ’n navolging is van die
amptelike geskiedenis wat opgeskrywe is en waarvan hy ook ’n gedeelte as
historikus beskryf het; maar ook ’n erkenning van die heuristiese aard van
geskiedskrywing en die onvoldoende en onvolledige aard van dokumente waaruit
’n beeld van hierdie geskiedenis opgeroep moet word. Dit is ook die ontkenning
van die mag van ’n verteller of skrywer om ’n werklik gesaghebbende en
voltooide rekonstruksie te gee van ’n tydperk en die mense daarby betrokke.
Sleigh gee wel te kenne dat meer as 80 persent van die inhoud van Eilande
teruggevoer kan word na historiese bronne (2005), maar sê in ’n onderhoud
(2005) dat dit ’n roman is óór die skryf of optekening van geskiedenis - die
garedraadjies van die klerk – en veral die kyk vanaf ’n towertapyt na hierdie
gevangenes op die planeet Aarde, met die gepaardgaande vraag: Op pad
waarheen? Die roman is volgens hom ’n beklemtoning van die tydelikheid van die
menslike bestaan, veral op hierdie klippie, die kasteel aan die suidpunt van
Afrika, soos ’n eiland in die ontsaglike ruimte. Sleigh verwys spesifiek na die rol
wat die kyk van Star Trek in hierdie siening gespeel het, omdat die reeks ook te
doen het met die uitbeelding van die kolonisering van onbekende streke (Van Zyl
2003:55; Sleigh 2005). Russell en Wolski (2001:1) verwys onder andere na Star
Trek as ’n “thinly disguised metaphor for colonialism”. Eilande is volgens Sleigh
eerder beeld van die universele menslike kondisie op die planeet Aarde as
spesifiek dié van koloniseerders en gekoloniseerdes aan die Kaap aan die begin
van die 17de eeu (Van Zyl 2003:64). Dit is soos die verteller op p. 719 sê: “Dit
was geen nuwe storie nie, ook nie ’n herhaling van ’n vorige storie nie, maar ’n
moeitevolle voortsetting van ’n lang, lang verhaal wat tot aan die einde van eeue
sal voortsleep.” Daar is ook ander verwysings na die identifikasie tussen outeur
en verteller, byvoorbeeld die manuskrip van 700 bladsye wat ooreenstem met
Eilande se 757 bladsye.
Sleigh bevind hom verder in die gekompliseerde posisie van die wit setlaar as
postkoloniale skrywer: die posisie van die Europeërs wat as setlaars in onder
andere Kanada, Australië, Nieu-Seeland en Suid-Afrika beland het. Slemon
(2006:105) verwys na hierdie gebiede as die “Tweede Wêreld”:
[T]he illusion of a stable self/other, here/there binary division has never
been available to Second World writers, and that as a result the sites of
figural contestation between oppressor en oppressed, colonizer and
colonized, have been taken inward and internalized in Second World postcolonial textual practice.
As koloniseerders wat ook weer op een of ander wyse daar gekoloniseer is en
later die koloniale verbande verbreek en onafhanklik geword het, beklee hierdie
skrywers, soos Sleigh, ’n dubbele posisie binne die postkoloniale diskoers.
Ahluwalia (2005:508) stel dit soos volg:
For the post-colonial white settler subjects there is a dual burden – not
only do they have to recover their own narratives but they must also
recognise that they have blocked narratives of the indigenous populations
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which they rendered invisible. It is this double inscription of resistance and
authority which constitutes the settler subject.
Waar Eilande gepubliseer word in 2002, pas na die geboorte van die Nuwe SuidAfrika, word dit ’n verdere dubbele visie en dubbele implikasie vir ’n blanke
skrywer om oor die geboorte van die nuwe land te skryf: dié van 1652 en 1994.
’n Verdere komplikasie vir hierdie skrywers, soos Sleigh, se posisie is die gebruik
van die taal van die koloniseerder: Engels, of in Sleigh se geval Afrikaans. Viljoen
(1996:5) het reeds daarop gewys dat Afrikaans in ’n tweeslagtige posisie as taal
van die onderdrukker én bevryder staan, ’n uitheemse taal wat juis inheems sy
beslag gekry het en in die teken van hibriditeit staan.
Die tussenin posisie van die outeur as a “post-colonial white settler” en sy direkte
ondermyning van die aard van die geskiedskrywing in die roman en in
onderhoude, dra by tot ’n afstandelike visie teenoor die historiese gegewe wat hy
as basis gebruik vir die roman. En dit is juis hierdie afstand wat een van die
wesenskenmerke van verset in die postkoloniale teks is (Smith 2004:258).

2.2 Die verteller
Die raamwerk van vertelperspektiewe in hierdie ingebedde teks is uiters belangrik
vir die postkoloniale visie van verset wat daaruit voortspruit.
Om die verhaal oor te dra kies die outeur ’n historiese karakter, ’n klerk, en die
teks word, volgens die outeur, die geskiedskrywing en outobiografie van hierdie
amptenaar aan die Kaap, met ’n klomp kennis, dokumente en aantekeninge tot
sy beskikking (Sleigh 2005). Dit is ’n verteller wat ook binne die sisteem van die
VOC werksaam was, deel was van die proses van kolonisering, en tog in verset
kom teen daardie sisteem, soos die wit skrywers binne die apartheidsisteem as
skrywers deur hul geskrifte in opstand kon kom teen die sisteem van daardie tyd.
Om van binne die koloniale sisteem daarteen in opstand te kom, word deur
Bhabha (aangehaal deur Parry 2006:48) beskou as ’n vorm van radikale verset: “
To the extent to which discourse is a form of defensive warfare, then mimicry
marks those moments of civil disobedience within the discipline of civility: signs
of spectacular resistance.”
Die klerk sit die raamwerk van sy vertelling in ’n proloog uiteen. Maar die verhaal
van hoe hy op dié raamwerk besluit het, lê in die laaste afdeling van die roman.
Die verteller, die klerk Johannes Guilielmus de Grevenbroeck, stel homself op p.
686 bekend en gee verdere leidrade tot die skryfproses van hierdie roman en
verhale daarbinne ingesluit. Hy beskryf vanaf ’n afstand, want hy is onder andere
eensaam en oud, sinies oor die Kapenaars as “Afrikaanse gedrogte”, en sonder
illusies oor die lewe, geskiedenis en sy eie kennis (686). Volgens Smith
(2004:260) is dit juis persone met ’n “akademiese” posisie wat genoeg
agtergrond en kennis het om instinktief vanaf ’n afstand, effens gedistansieer van
hierdie “morsige” wêreld, die postkoloniale posisie te beskryf.
Die klerk beskik oor binnekennis van die VOC en as sekretaris van die Politieke
Raad het hy oor sy leeftyd aan die Kaap ook baie ander inligting bekom (687). Hy
ken die mense en die tydperk van die eerste 50 jaar baie goed (soos Sleigh met
Die buiteposte) en het ontsaglik baie materiaal om te verwerk. Die vermoede
begin egter by hom ontstaan dat daar ander stories is wat roep om vertel te word
(687), eerder as die amptelike VOC-geskiedenis vanuit die dokumente van die
koloniseerder. Dié ontwikkeling van selfrefleksie oor die koloniale sisteem by die
verteller vorm, volgens Russell en Wolski (2001:4), een van die kernmomente
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van ’n postkoloniale teks en is een van die wyses waarop verset teen die
koloniale sisteem aangedui word.
Dié dokumente waaruit die koloniale geskiedenis saamgestel word, word ook
uitgebeeld as onbetroubaar. Die sekretaris moes geheimhouding sweer en in die
dokumentering gesonde oordeel aan die dag lê oor wat om te skryf en wat om te
verswyg (688). Al die dokumente is aan hom toevertrou (714), al die mees
vertroulike dokumente. So word hy geheimskrywer (714). Wat hy oor het om te
verwerk, is egter slegs “skraapsels papier”. Selfs Kolbe se weergawe van die
geskiedenis word aangedui as “gebrekkig” omdat Kolbe volgens die verteller nie
die persoonlike intriges agter die dokumentasie sou begryp nie. En die
dokumentasie, die “groeiende argief wat die biografie van die kolonie se geboorte
en jeugjare was”, was volgens hom toenemend in ’n staat van “verwaarlosing”
(703). Vroeër in die roman verwys die verteller ook na die onbetroubaarheid van
dokumente: die Kaapse boeke wat vol foute was (306), selfs dalk opsetlike foute
om die Direksie te mislei (306). Ook Mauritius se boeke het verbrand (660),
sodat slegs getuienisse en vertellings oor daardie tyd oorgebly het. Dié
onbetroubaarheid van en gebrek aan dokumente dui reeds op ’n ondermyning en
relativering van die geskiedskrywing.
Ook ten opsigte van die karakters oor wie hy wil skryf, is die inligting
onvoldoende. Hy en ander, soos Tas, wil graag meer hoor van oorlewendes, want
“soveel is verswyg” (739). Hy moet egter karakters uit sy verbeelding skep, want
hy kan nie hulle gesigte sien nie (729), mag nie meer in die argiewe lees nie, en
“verloor” sommige van die mense in wie hy belang stel (729). Getuies wat hy
ondervra, gee nie altyd datums of name van plekke nie (729). Een van die
fokaliseerders wat hy gebruik, Deneyen, is volgens hom onbetroubaar (730-31).
Van die mense wat hy wou ken, was reeds oorlede (734). Sodoende word verder
ruimte geskep vir die verbeelding van die verteller en outeur.
Die inligting wat die verteller oor die begintydperk van kolonialisme aan die Kaap
verskaf, gee ’n uiters negatiewe beeld daarvan, wat deur die loop van roman
geëggo word: die leiers is “uit hebsug gebore” (688); die Van der Stels en ander
heersers kon edel heer speel en mense laat kwyn, “witgekalkte heerlikhede oprig”
en ander mense se huise (en eilande) laat vergaan, mense op eilande laat smyt
(710), en buiteposte laat verdwyn (722, 724). Hulle is as heersers genadeloos
(725), Justisie was geblinddoek (726) en geen inspeksies is meer deur
kommissarisse gedoen nie (726). Hy besluit later om hierdie leiers uit die storie
te haal. Vir hom het hulle nie meer saak gemaak nie en sodoende sou hy sy eie
verbittering ook uitsny (734).
Waar sy verhaal dus eers (tipies koloniaal) oor die heersers sou gaan, die vyand
wat hy deur middel van woorde wou vernietig, het die skraapsels papier, duidelik
nie volledig nie, self anders besluit, ’n ander slagveld gekies: ’n beeld van verset
teen die koloniale stelsel. Die Kaap sou nou slegs die agtergrond word, die
koloniale vesting ondergeskik aan die groter verhaal. Die Van der Stels, en ander
heersers, word verlaag en verklein tot “onder die bediendes en voetsoldate”
(691), en die beroemde Kaap is net ’n “wankelrige kaartehuis” (692).
Die belangrikste deel van die verversingstasie word nou volgens hom die
buiteposte se “lewende mense” (692) – die klein, onbelangrike mense wat nie in
die groot geskiedenis genoem word nie. Dit was, volgens hom, nie die kasteel
nie, maar die buiteposte en sy mense wat die Kompanjie moes dra (703). Daar
was “mense met siele, of wat eers siele gehad het” (733), hulle wat soos eilande
afgesonder was van die vasteland, weerloos teenoor die “onwetendheid van die
see” en wisselende owerhede waaroor hulle, soos kinders, onkundig was (733).
So verskuif die fokus van die vertelling na die buiteposte: Wie was hierdie mense
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van die buiteposte? het hy begin wonder; “[H]oe klink hulle stemme?” (733).
Sodoende word afgewyk van die tradisionele koloniale geskiedenisperspektief en
word die klem op die gewone mens se ervaring van die geskiedenis geplaas.
Met steeds groeiende selfrefleksie beskryf die klerk die Kaap. In teenstelling met
die perspektief van ’n roemryke vestigingsgeskiedenis, beskryf hy dit eerder as ’n
“hekseketel aan die brou” (701), met as oorsaak daarvoor: “selfsug, en wraak, en
eiebelang, en gierigheid en jaloesie” (702). Hy wys ook later op die korrupsie, die
onderdrukking van onafhanklike denke, dat almal slegs slawe was van die
Kompanjie (716) en dat geen vryburger werklik vry was nie (717). Hy word
bewus van die bitterheid onder die Hottentotte, onder andere oor die moord op
die Chainouqou-stam wat 40 jaar getrou was aan die Kompanjie, maar uitgemoor
is sonder dat dit eers aangeteken is (718).
Om die verversingstasie te laat slaag, besef hy al hoe meer, moes die Hottentotte
verdryf en hul grond afgeneem word. Die vrae by hom as verteller word al hoe
meer, onder andere: Wat het van die inboorlinge geword? (702). Hy weet
byvoorbeeld hulle is opsetlik aan drank en tabak verslaaf (702).
So samel hy getuienis téén die Kompanjie in. Waar hy aanvanklik diens verlaat
het net oor verset teen een amptenaar, Van der Stel (719), word sy vertelling
verset teen ’n hele stelsel. Al hierdie inligting word op “strokies afvalpapier
aangestip” (703) en uitgesmokkel na sy kamer – “vir latere gebruik” (703): “as
die pen jou wapen is, dan skryf jy” (717). Kossew (1996:161) merk op dat die
sentrale tema in baie postkoloniale tekste juis die waarde van die skryfaksie as
betrokkenheid en verset is: “Who takes up the position of power, pen in hand?”
Die uitgesproke subjektiwiteit van die klerk se vertelling moet hier raakgelees
word, en dus daarmee gepaardgaande sý rekonstruksie van betekenis (Tiffen
2006:101). Dit is ook duidelik dat hierdie verteller daarop uit is om ’n ánder
weergawe te gee van die koloniale gesag as die amptelike weergawes daarvan –
reeds daarin lê die uiting van sy verset (Slemon 2006:105).
Waar hy as jongeling die matrose as “honde sonder naam” uitgeskel het (694),
wil hy nou juis húlle geskiedenis vertel, en dié van onbekende vrouens, want wie
anders sal namens soveel naamlose vrouens praat?
Sy verhaal begin dus anders as aanvanklik beplan: as fokaliseerders kies hy nou
nie die gesaghebbers nie, maar die gewone mense: “soldate, ’n beeswagter,
matrose, ’n klerk …” (1), om oor ’n spesifieke vrou te vertel. Juis hierdie mans,
omdat hulle gehelp het “om die klein vlotjie drywend te hou” (2). Hulle is die
“stemme uit die see”, die voorheen ongehoordes, wat nou ook moet stem gee
aan ander stemloses, soos die twee vrouens Eva en Pieternella, “want mense
sterf eers werklik as hulle nie meer onthou word nie” (2). Húlle verhaal word
vertel, komende uit die see, waaruit die geskiedenis van mense voortkom: “die
groen vrugwater waarin ons dryf” (2). Op hierdie wyse word die verteller
geïdentifiseer as een met ’n dubbele visie: dié van die koloniale (sekretaris en
klerk) en dié vanuit die oogpunt van die gekoloniseerde, ook as ’n éérste
interpreteerder vanuit hierdie postkoloniale posisie (Ashcroft et al. 1989:61). Dit
is die soort spreker “who resists the colonial (and thus) necessarily achieves the
position within the framework of the system they oppose” (Griffiths 2006:167).
Dat die manlike wit skrywer ’n manlike wit verteller kies, wat op sy beurt manlike
fokalisators, ook hoofsaaklik wit, gebruik om óór die bruin vroue te vertel, skep
reeds vrae oor die betroubaarheid van die vertelling. Dit dui egter implisiet ook
op die onbetroubaarheid van historiese bronne en die vermoë van die amptelike
geskiedskrywing om ’n volledige beeld te skep van die verlede en reg te laat
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geskied aan die mense betrokke by daardie geskiedenis. Die vraag na wie die
storie van die “ander” vertel, kom spesifiek ook by Van Zyl (2003:61) na vore.
Kossew (1996:127) stel dit so:
The strong sense in Post Colonial literatures of the need to release a voice
that is silenced by colonial authority is complicated in white literature by
the fact that the white writer is speaking "for" the silenced voices and thus
could be seen as merely imposing another kind of imperial authority upon
them.
Dit is egter ook die dilemma van die persoon wat uit die gebrekkige bronne tog
die stemme van dié wat juis nié opgeteken is in die koloniale geskiedenis nie, wil
laat hoor, sodat hulle nie vergeet sal word nie. Dit is immers juis hierdie “quest to
recover this silenced Other which gives post-colonial theory its impetus over
other post-phenomena” (Ahluwalia 2005:509).
Die kritiek teen hierdie soort fokalisering as appropriëring deur wit skrywers (Van
Zyl 2003:62) kan miskien eerder deur die bril van Gopal (2004:151) gelees word:
“The fact that the subaltern does not speak in any unmediated or immediately
accessible ways, far from closing the possibility of knowledge, invests the search
for better understanding with greater urgency.”
Hierdie struktuur van fokalisering dra wel by tot ’n suggestie van die dubbele
kolonisering van die vrou onder kolonialisme: deur die man én deur die imperiale
mag (Loomba 2005:138, 140). Dit is opmerklik dat Eva en Pieternella hoofsaaklik
in dialoogvorm ’n spreekbeurt kry, maar dat die fokalisering op hulle deurentyd
deur die verteller en die mans in hul lewens is.

3 . Geskiedskrywing
In aansluiting by Sleigh se standpunt dat dit in hierdie roman slegs gaan oor die
“ontleding en vertolking van dokumente, ’n soektog na oorlewendes in ’n
eindelose ruimte”, sê die verteller die volgende:
Maar ongetwyfeld sal die geskiedenis hom herhaal, en wat was, sal weer
wees. En as iets soos ’n einde verlang word waar geen einde is nie … goed
dan. Maar jy kan nooit vertel sodat iemand ten volle begryp nie, want die
hoorder sit in sy eie droom gevang. Werklike begrip en ’n werklike einde
sal daar nooit wees nie, omdat ’n sirkel voortgaan sonder einde. (734)
As voorbeeld verwys die klerk na die soektog na goud in die binneland, eintlik
swart goud. Die soektog na slawe lei slegs tot nóg ’n afgeleë buitepos in die
binneland, “… koorsstreek en slawe. Het hulle dan niks geleer nie?” (734). Só ’n
siening maak ook die dink oor die toekoms sinloos: “Wat maak dit saak wat
enigeen van die toekoms dink? Die toekoms ontvou soos dit moet, blind,
onverskillig” (740). Dit bly volgens hom die ou storie van vooraf en “(d)aarna,
daarna en daarna sal dit weer wees asof dit nooit was nie. In alles bly net die see
dieselfde, leeg en eindeloos” (755). Die roman sluit dan met die woorde: “So
herhaal die geskiedenis hom: die eerste keer as tragedie, die tweede keer as
klug. Een sirkel word die volgende, niemand merk dit op nie. Die groot see
stroom voort en verander nie” (756). Uiteindelik word mense skepe en eilande,
slegs ’n ark as “'n toevlug in die wye ruim” (756).
In aansluiting by die siening van die geskiedenis as ’n onkeerbare kringloop
waarin menses slegs noodlotsgebonde is, maak die verteller, soms deur middel
van ander fokaliseerders, ook soortgelyke uitsprake tydens die res van die

39
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

roman. Mense word gesien as hierdie “klein mensies gevang op ’n skip in die wye
see” (11), oorgelaat aan die noodlot en die ongeluk of toeval (382, 645). Die
onvermydelike kringloop van die geskiedenis word meer as een keer beklemtoon:
"Saturnus vreet sy eie kinders op, die hede vreet aan die toekoms, die begin
vreet aan die einde” (427), en aan die einde “kyk jy om en sien net ’n tuimelende
see agter, en ’n tuimelende see voor …” (593).
Mense is in hierdie onkeerbare kringloop van die tyd slegs deel van ’n
komediespel, akteurs op ’n verhoog. So stap Deneyen op die verhoog (383), ’n
komediespeler wat sy verskyning maak (385), alhoewel die see, volgens die
verteller, die eerste oorsaak is: “daardie komediespeler op die Kaapse verhoog
wat die meeste misgekyk word” (384). En agter alles, as dekor en toneeldoek,
staan Tafelberg (385).
Die Kaap is duidelik net agtergrond vir die menslike verhaal wat hom sal afspeel.
Paul Carter (2006:333) verwys ook na die vroeëre kolonies as slegs agtergrond
vir die imperiale geskiedenis waarin die geskiedenis self die dramaturg is wat
feite in ’n logiese rangorde rangskik. In Eilande is dit egter die verteller wat sy
garedraadjies aanmekaar ryg, oorsaak en gevolg probeer verbind, die spel van
noodlot en toeval uitbeeld, wat nooit die hele verhaal vertel of volledig kan wees
nie – “it makes no claim to authoritative completeness. It is, must be, like a
journey, explaratory” (Carter 2006:334). Sleigh noem byvoorbeeld dat hy ook ’n
eie lyn van oorsaak en gevolg begin rekonstrueer het uit die onvolledige feite tot
sy beskikking (Van Zyl 2003:56).
Dié vertelwyse en fokalisering, die verwysing na gebrekkige inligting en
dokumentasie, en die keuse om die klein geskiedenisse te vertel, eerder as dié
van die heersers, vestig bepaalde postkoloniale perspektiewe binne hierdie
roman. Daar is die wegbeweeg van die storie van die koloniale sentrum en ’n
nader beweeg na die gemarginaliseerdes, wat voorheen op die periferie beweeg
het (Ashcroft et al. 1989:33; Boehmer 2005:197; Smith 2005:110); die poging
om die geskiedenis te herskryf vanuit die gesigspunt van die onderdrukte
(Ashcroft et al. 1989:34, 171); die implikasie dat geen geskiedenis ooit volledig is
nie (Ashcroft et al. 1989:153) en die fiktiewe aard van alle historiese vertellings
wat blootgestel word (Kossew 1996:15). Dit lei tot ’n verskeidenheid perspektiewe en verhale binne die groter raamwerk van die amptelike geskiedenis, sodat
ook ’n ander perspektief op die sogenaamde globale geskiedenis verkry word
(Lazarus 2004:8; Loomba 2005:17; Van Zyl 2003:58). Die vertellersperspektiewe
sluit dus ook aan by Loomba (2005:200) se pleidooi dat om te probeer luister na
die “ander”, beteken om ’n verskeidenheid narratiewe te ontbloot wat deur die
meesternarratiewe van die koloniale gesag versluier is, maar ook te dink oor hoe
hierdie narratiewe met mekaar skakel. Die radikale skryfproses, sê Fee
(2006:171), bestaan juis daarin om al sukkelend, binne jou beperkings, die
dominante ideologie van binne af te herskryf, om sodoende ’n ander kyk op die
werklikheid te gee.
Dit is juis die toenemende mate van selfrefleksie by die verteller oor die verhaal
wat hy vertel, die posisie van die Hottentotte en die ander ondergeskiktes binne
die onderdrukkende stelsel van die VOC, wat die verset daarteen impliseer en die
postkoloniale visie van die roman versterk, soos (Russell en Wolski 2001:11) ook
in die bespreking van Star Trek aandui. Die verteller beklee dus van die begin ’n
ambivalente, tussenin posisie waarin hy gedurig beweeg tussen sy kennis van die
koloniale sisteem en sy vrae oor die uitwerking daarvan op die ondergeskiktes en
onderdruktes. Hierdie afstand van waaruit hy vertel, is een van die oorheersende
perspektiewe in postkoloniale literatuur (Smith 2004:244), die “’immanent
critique’: criticism from the inside out”, soos Benita Parry aanvoer (Smith
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2004:246), wat ook beskou word as een van die mees radikale vorme van
bevraagtekening van die Westerse denkpatrone (Smith 2004:258).
Dit is juis deur die fiktiewe narratief, gegrond in die historiese dokumente soos
hierdie een, waar daar meer vryheid is as binne die streng historiese, dat die lewe
van die mense herskryf en bewaar kan word (Boehmer 2005:188).

4. Die ondermyning van meesternarratiewe
Russell en Wolski (2001:4) sê oor Star Trek, wat juis deur Sleigh uitgesonder is
as ’n invloed op Eilande: “The meta-narratives of colonialism and exploration are
questioned.” Volgens Boehmer (2005:137) is dit die doel van postkoloniale tekste
om juis die broosheid van die meesternarratiewe te ontbloot:
… the erosion of transcendant authority; the collapse of imperialistic
explanations of the world. In short, postcolonial and postmodern critical
approaches cross in their concern with marginality, ambiguity,
disintegrating binaries and all things parodied, piebald, dual, mimicked,
always-already borrowed, and ironically secondhand.
Smith (2005:110) beklemtoon verder die verskuiwing van die imperiale sentrum:
These attitudes inform what is sometimes referred to as either "the Empire
writes back" discourse or post-colonial literature. This kind of writing
assumes that the centre does not necessarily have to be located at the
imperial centre. It is argued that the centre can be shifted ideologically
through imagination and that this shifting can recreate history.
In hierdie artikel word slegs enkele gesigspunte oor die ondermyning van die
meesternarratiewe aangeraak: die ondermyning van die siening van Europa as
die sentrum en die gevolglike aandag aan die periferie, grensposte, hibriditeit en
die geskiedenis van die ander en stemloses; die kritiek op die oordrewe
gesagsuitoefening en geweld; eerder die uitbeelding van die gewoon-menslike
ervaring as dié van die heersers; ’n verskeidenheid perspektiewe op die koloniale
geskiedenis; en die blootstelling van die leuens oor vrye regspraak, geregtigheid,
vryheid en burgerskap, nasieskap en eenheid.
Dit word van die begin van die roman duidelik gestel deur Harry/Herrie dat die
kolonisering van die Kaap die inwoners se hele lewe en wêreld kom verander het
(16). Peter Havgard dink ook: “rondom hulle was ’n wêreld aan die vergaan”
(61). Die VOC en die Fort en Kasteel was die middelpunt van bestaan: die
Kompanjie se belange het altyd eerste gekom, en sy teken het wêreldwyd
versprei (371) as die “loflike Kompanjie”, wat deel was van die sogenaamde
beskaafde wêreld (167). Vanuit die vertelperspektief van die verskillende
fokaliseerders kom egter ’n ander beeld te voorskyn: ’n vlag wat links en regs
klappe uitdeel (125); die Here XVII wat die dobbelsteen rol oor al sy onderdane
(350), wat in anderland oor jou en jou gesin besluit (594), wat soos die Here
optree, sodat die onderskeid tussen here en Here vervaag.
Ook die Kasteel as bastion van beskawing aan die suidpunt van Afrika word ’n
“mensvreter” (382), vreet met onversadigbare honger aan die land (427), ontsien
nie bloed nie (429), en sal uiteindelik die einde van sy base en sy eie einde
veroorsaak (427). Volgens die verteller was nie die Kasteel óf die Fort óf die
Kompanjie die belangrikste nie, maar die buiteposte en die lewende mense daar.
Húlle het die sukses van die verversingstasie verseker.
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Van imperiale/koloniale helde en gerespekteerde leiers is daar nie veel sprake
onder die fokaliseerders en verteller nie. Volgens Smith, (2005:95) is die
ontdekkers en reisigers die helde in die imperiale literatuur, hulle is die “vaders”
van die kolonialisme. In Eilande word hierdie figure nie juis bewonder nie.
Die verteller vra oor hierdie leiers in Europa: “Maar wie was hierdie hoë here en
waaroor het dit gegaan? Oor die ambisies van parasiete, die vuilgoed wat hulself
graag staatsmanne laat noem. Jy sien hulle name in boeke. Merk hulle daar, en
moet sulkes nooit met jou lewe vertrou nie” (287). Van Goske, die goewerneur,
dink Deneyen: “het die Nederlander tot die vlak van die barbaar gedaal en hulle
struikrowery met massamoord vergeld?” (441). Hy wonder later: “Uit watter reg
beplan ’n goewerneur ’n strooptog op ’n gebroke volk se beeste?” (446). Dié
refleksie oor die koloniale optrede by ’n karakter soos Deneyen is hier opvallend.
Dit is veral met die verwysings na die misbruik van gesag en geweld dat die
verteller in Eilande van sy sterkste verset uitspreek. Smith (2005:108) verwys
soos volg na hierdie magsmisbruik:
History is also about power … It is the story of the powerful and how they
became powerful, and then how they use their power to keep them in
positions in which they can continue to dominate others. It is because of
this relationship with power that we have been excluded, marginalized and
"Othered".
Die koloniste word reeds aan die begin as “vreemde invallers” (12) beskryf, en
gou word die Kaap ervaar as ’n oorlogsfront met die Fort ’n veldheer se tent (70).
Die Koina word uitgeroei (137) en bandiete word “gevangenes van die monster
wat tans die Kaapse rots bewoon” (380). Die oorlog om grondgebied laat die
Koina alles verloor (382), mense wat nooit gevangenes moes gewees het nie,
word gevangenes op eilande (382). Kaart en transport word goedkoop bekom
deur die inboorling se onkunde uit te buit (389), en in die gereg was min
menslikheid te bespeur (384). Die wet is verskillend vir wit en swart en arm en
ryk toegepas (390, 421). Uiterste strawwe word opgelê (409-26), sodat die
fiskaal moet erken sy hande is rooi van bloed, maar dit is dié bloed wat die meul
van die Kasteel en die verversingstasie laat draai (429). In Afrika is regspraak nie
duidelik en eenvoudig nie (474), en in elk geval kan die regspraak nie geld vir
swart mense wat volgens die VOC sonder siel is nie (506).
Agter hierdie beskrywings van geweld en uitbuiting skuil die postkoloniale
onderbewussyn: “a vague, repressed unease that the land had been taken away
from its original inhabitants, a suppressed history of colonial conquest and
occupation” (Viljoen 2004:108).
Uiteindelik word die buiteposte die tydelike sentrum van waaruit vertel word,
maar die ewig veranderlike see, en nie meer Europa nie, die sentrum waaruit
alles ontstaan en waarna alles terugkeer: “Jou skip is klein en die see is groot”
(594).

5. Ruimte
Ashcroft et al. (1989:9) noem die verhouding tussen plek en self en die daarmee
gepaardgaande konstruksie van ’n algemene onbepaalde ruimte en ’n spesifieke
plek as die mees intrinsieke kenmerk en een van die mees bespreekte aspekte
van die postkolonialisme.
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Louise Viljoen (2004:137, 138) beskryf die Afrikaanse prosa as veral gemoeid
met ruimte in die breedste sin omdat dit ontstaan het uit ’n agtergrond van ’n
geskiedenis van kolonisasie en dekolonisasie, ’n geskiedenis van die verkryging
van grond, die konflik met die inboorlinge daaroor en die toewysing van
verskillende grondgebiede vir rassegroepe. Dit lei tot postkoloniale herbesinning
by Afrikaanse skrywers oor hul verhouding met die landskap, die land, die grond
en ook die taal wat ’n noue verbintenis met die Afrikaanse ruimte en die
geskiedenis daarvan het. Afrikaans het immers ontwikkel uit die Nederlands van
die besetters en was die taal van koloniseerders en ook versetbewegings. Die
Afrikaanse taal was betrokke by naamgewing, die verandering van ruimte na
plek. Sodoende, sê Viljoen in verband met ander Afrikaanse romans (2004:141),
het daar ’n ruimtelike binariteit ontstaan rondom koloniale vestiging, uitbreiding
en ontdekking, ’n opposisie tussen koloniale vesting aan die Kaap en die
onontdekte binneland, beskawing en onbeskaafdheid, die Kaap as Europees
teenoor Afrika, tussen kultuur en natuur, tussen betrokkenheid by die
gemeenskap en vryheid, die Kaap as beskawing, die binneland as wildernis, wit
teenoor swart.
Ashcroft et al. (1989:82) sien ook die aspek van verplasing (“displacement”) as
essensieel vir die begrip van die postkoloniale posisie en die ondermyning van die
sogenaamde sentrum as die hoogtepunt van rebellie en ontbloting van die
koloniale gesag.
Dit is duidelik dat die sogenaamde sentrum dus sy vastigheid verloor en slegs
tydelik word, steeds gerekonstrueer word, en ’n veranderlike word.
Die gevoel van verplasing en vervreemding blyk baie duidelik by die verskillende
fokaliseerders: vir party was hulle wêreld aan die vergaan (6); ander voel
“gestrand” in hierdie land (62), geketting aan hierdie klip wat hulle Afrika noem
(69); Eva het geen plek tussen die “afkeer van die Koina en die hooghartige
Kaapse vrouens” nie (161); Deneyen voel aan die Kaap meer ’n gevangene as
vry, “gevang en verban op ’n dorre eiland”, ’n gevangene van die Kasteel (444,
445). Uiteindelik beland hulle almal op eilande – letterlik of figuurlik – en die
eilande word ook maar net weer skepe op die wye oseaan in die wye ruimte.
Hierdie gevoel van diaspora beskou Smith (2004:254) as “a collective trauma, a
banishment, where one dreamed of home, but lived in exile”.
In Eilande is daar baie sterk sprake van verskillende aspekte van die
postkoloniale beklemtoning van die ervaring van ruimte: die binêre opposisies,
die soeke na ’n middelpunt van bestaan en die ontkenning en ondermyning van
die sentrum; die oorname en verlies van grond en die geweld wat daarmee
gepaard gaan, asook die gevoel van verplasing binne die grensgebiede van
interkulturele kontak.
Russell en Wolski (2001:1) se verwysing na Star Trek as ’n metafoor vir
kolonisasie is hier van toepassing in die lig van Sleigh se verwysing na Star Trek
in onderhoude (Sleigh 2005). Hulle brei daarop uit en sê dat ruimte wat nog nie
gekarteer is nie, onbekend is, nie bestaan voor die koloniseerder nie eers die
kaarte opstel, name gee en daardeur beheer begin uitoefen nie: “Once colonized,
the unfamiliar becomes familiar and is assimilated into the social structure that is
the United Fedaration of Planets” (2001:2). Die grens in Star Trek is, soos in
kolonialisme, volgens hulle die die grens tussen ruimte en plek: “Place exists
where names are known, features are recorded and maps can be drawn. Space
exists where these are unknown. The known world is a place, the unknown world
is space” (2001:6). Naamgewing is die primêre uiting van die koloniseringsproses
omdat dit deur middel van taal die ruimte in besit neem. “’n Mens sou hier kon
woon, dit kan jou huis word as jy eers elke plek ken en aan elke ding sy
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verdiende naam gee,” dink Bart (230). Op hierdie wyse, sê Boehmer (2005:18),
is ook die sentrum van Europa bevestig: “ naming set up a synchronous time
frame for the colonies; though not Europe, they were declared to be contiguous
to Europe, and subject and secondary to it”.
Eilande gee duidelike aanduiding van die tóé bestaande binêre opposisies tussen
Europa en Afrika, en tussen die koloniale vesting aan die Kaap en die binneland,
maar slaag ook daarin om hierdie opposisies te ondermyn. Daar word, uit die
oogpunt van die koloniseerders, verwys na die agterlike Afrika, en selfs ook die
agterlike Kaap teenoor die vaderland in Europa (65), die beeld van donker Afrika
(62, 342). Ten spyte van die moontlike befaamde koninkryke van Afrika is daar
die assosiasies met “slange, mensvreters, leeus, mismaakte mense, genadelose
wreedheid, onkunde” (69) – terwyl die gesagsfigure juis die beeld word van
“genadelose wreedheid"! Huise van klip (beskawing) word gestel teenoor huise
van riet “wat die natuur wil hê” (69). Die vervloekte land, Afrika (95), is brutaal;
lewe en dood is hier bure (155). Afrika is ’n plek waar niks te bereik is nie (178);
Afrika is die plek sonder grense of heinings, waar vrouens kaal loop, waar daar
nie gode is nie (292).
Die sentrum aan die Kaap is enersyds die “magtige Kasteel, hierdie vesting op die
drumpel van Indië” (175), maar dit word ook in ander terme beskryf: as agterlike
Kaap (62), ’n mislike lewe vir die koloniste geketting aan hierdie klip wat hulle
Afrika noem (76). Tafelbaai is ’n dorre eiland (350), ’n Kasteel wat osse vreet
(463). Die plekke wat die beste weiplekke aan die Kaap was, het slagvelde
geword (508). Die Kaap is net ’n afgesonderde eiland, halfpad tussen Europa en
Batavia (514). Wanneer Pieternella en Daniël aan die einde terugkeer na die
Kaap, is dit nie beter as Mauritius nie, maar die plek van valse trots en rassisme.
Batavia word aanvanklik as die hemel beskou – almal wou net Ooste toe, en ook
na Mauritius (177). Aanvanklik is ook die buiteposte “'n rare poort na nuwe
ruimte, na groter vryheid” (307). Maar ook Mauritius is vernietig deur mag wat
verderf (470) en die skip Mauritius is “op ’n noodlottige koers” geplaas (593). Die
paradys wat Batavia was, die sentrum van die Nederlandse ryk in die Ooste, het
’n stinkende lyk geword (725) en was beeld van wat ook met die Kompanjie sou
gebeur: “Batavia is siek, en met verloop van tyd moet die loflike Kompanjie in die
vaderland sterf” (725). So word die magtige koloniale sentra slegs illusies: “kom
ons voor die goue poort, dan sien ons dit is ook nie meer wat dit was nie” (726).
Een van die opmerklike aksies tot die versterking van Europa as die sentrum
word deur die verteller in Eilande aangeraak deur die verwysing na die
benoeming van plante in die kolonies. Loomba (2005:56) noem dit spesifiek
the emergence of a natural history as a structure of knowledge within a
new "planetary consciousness" which emerged in Europe at this time as a
result of colonial expansion. Linnaeus’s System of Nature (1735), which
inaugurated a system of classifying plants that is still current … rewoven
into European-based patterns of global unity and order.
Reeds voor Linnaeus se klassifikasie verskyn het, noem die klerk die hortus
botanicus by die Universiteit van Leiden waarvoor Jan Kompanjie se skepe
voorbeelde van plante aangedra het “uit die uithoeke van die aarde” (694) en wat
hom amper oortuig het om plantkundige te word. Verder verwys hy na Van Reede
wat op Malabar ’n paar duisend verskillende spesies geïdentifiseer en in
besonderhede beskryf het (704) en, soos die klerk, besig was met ’n onvoltooide
manuskrip, die Hortus Malabaricus (705). Van Reede het daarbenewens ook ’n
Hortus Capensis beplan waarvoor die klerk die Latynse benamings en
beskrywings sou doen – ’n verdere strategie om die inheemse vanuit die sentrum
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te benoem (712, 713). Soos met die beplanning om die eerste 50 jaar aan die
Kaap te beskryf, verander ook hierdie bestemming vir die klerk: sy hart was later
nie meer in die botanie nie (714).
Uiteindelik was die sleutel tot hierdie verversingstasie, wat die sleutel was tot die
ekonomie van die Kompanjie en Oos-Indië, die buiteposte, die geskiedenis van
die gewone mense van die buiteposte (692): “Die buiteposte was lewende
mense.” So word die sentrum afgewentel, ondermyn, gedesentreer tot die
grense, die gemarginaliseerdes, die stemloses.
Die verkryging van grondgebied is ’n bloedige stryd waar die swakke moes wyk
voor die sterke (770); grense is na willekeur verskuif (78). Grond is doodgewoon
afgevat (780, 343) en die koloniale uitbreiding het ongesteurd voortgegaan –
“ons stig net ’n nuwe kolonie en hys ons vlag daar” (78). Die vrees vir die
inboorlinge het verdwyn en die “land was oop voor die Europeër, en hulle het
vermenigvuldig en was gereed om hom te bewoon” (325).
Die see beklee ’n amper mitiese plek in Eilande. Dit is die see, eerder as Europa
of die koloniale gesag wat in die Kasteel gevestig is, wat in die roman uitgebeeld
word as die sentrum waaruit dinge ontstaan en beheer word; dit is die
omringende ruimte van die see wat die mense op eilande plaas. Sleigh (2005)
beskou self die kasteel aan die suidpunt van Afrika as ’n eiland in die ontsaglike
ruimte, en in die roman word op dié siening uitgebrei. Die mense aan die
buiteposte is volgens die verteller in ’n sleurtog van dag tot dag gebonde aan die
“onwetendheid van die see” (733). Hy skryf juis oor die “stemme uit die see” (1)
wat “roep uit die see” (2), want dit is uit die see dat alles voortkom: “die groen
vrugwater waarin ons dryf” (2). Die see word beeld van die geskiedenis wat
onherroeplik voortstroom: “Die groot see stroom voort en verander nie” (756);
en teenoor die tydelike bestaan van die mens is dit uiteindelik net die see wat
agterbly: “in alles bly net die see, leeg en eindeloos” (740). Wanneer jy aan die
einde terugkyk, sien jy net ’n “tuimelende see agter, en ’n tuimelende see voor”
(593). Die see is die eerste oorsaak van die gebeure aan die Kaap: “daardie
komediespeler op die Kaapse verhoog wat die meeste misgekyk word” (384).
Die see is opvallend juis nie ’n ideologiese konstruksie wat as sentrum moet dien
nie. Dit is ewig en veranderlik, maar ook allesomringend en deel van die siklus
van lewe en dood, die kringloop van die geskiedenis. Sleigh en die verteller plaas
sy karakters as mense in ’n tussenin ruimte, aan boord van ’n skip, op eilande, op
grense, ’n vloeiende, steeds veranderlike landskap van voortdurende migrasie. So
word die postkoloniale posisie metafoor vir die universeel menslike kondisie
(Lazarus 2004:247; Van Zyl 2003:64).

6. Die konstruksie van die “ander”
6.1 Die “ander”
In die postkoloniale diskoers is al uitgebreid geskryf oor die aard en posisie van
die ander/Ander. Opsommend kan die volgende gesê word: Die posisie van die
“subaltern”, wat letterlik beteken “minderwaardig” of “ondergeskikte”, word
beklemtoon en beskryf as die koloniale “ander” of net die ander/Ander (Boehmer
2005:21). Die teenwoordigheid van hierdie “ander” is volgens Boehmer egter ook
altyd waarneembaar in alle imperiale geskrifte, al word dit doelbewus verswyg
(2005:21).
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Ashcroft et al. (1989:103) beskryf die konstruksie van die “ander” deur die
koloniale diskoers as ’n poging om die “ander” juis as radikaal anders as die
koloniale self te beskryf. Deur middel van hierdie koloniale diskoers word dus
beheer uitgeoefen oor die identiteitskonstruksie van die “ander”. Deur
aanhoudende herhaling van hierdie persepsie van die “ander” vanuit die fokus
van die eie identiteit (want die “ander” kan alleen bestaan in kontras met die self)
ontstaan ’n hibriede konstruksie van die “ander”: amper wit, maar nie wit genoeg
nie. Om sy gesag oor die “ander” uit te oefen wil die imperiale mag egter nie
herinner word aan hierdie ambivalensie nie; die verskil moet juis die kontras
uitbeeld, nie die ooreenkomste nie. Bhabha (2005:266) beskryf dit soos volg:
[C]olonial mimicry is the desire for a reformed, recognizable Other, as a
subject of a difference that is almost the same, but not quite. Which is to
say, that the discourse of mimicry is constructed around an ambivalence;
in order to be effective, mimicry must continually produce its slippage, its
excess, its difference.
So word ’n hibriede identiteit gevorm wat die leefwyse van die koloniseerder
aanneem, sy taal en kultuur, onder die gesag van die koloniseerder staan, maar
nooit werklik kan deel word van hul kultuur nie – sleg as ’n nabootser (“mimic
man”) (Bhabha 2005:267). Dit bly dus slegs ’n gedeeltelike aanvaarding van die
“ander”, ’n gedeeltelike teenwoordigheid, en ’n dubbelvisie op daardie persoon
vanuit die gesigspunt van die koloniseerder: gevorm deur die fokus en na die
beeld van die oorheerser, maar nie deel daarvan nie, nie aanvaarbaar genoeg nie
(Bhabha 2005:268).
’n Postkoloniale visie beklemtoon die feit dat die koloniseerder en die
gekoloniseerde nie deur netjiese binêre opposisies verteenwoordig kan word nie,
maar dat hulle juis gedurig besig is om mekaar te konstrueer in die
onvermydelike wisselwerking wat plaasvind (Loomba 2005:52).Dit is baie duidelik
dat in Eilande aandag gegee word aan die koloniale siening van die “ander”, in die
algemeen en in die besonder, soos vanuit die oogpunt van die koloniste, maar dat
daar terselfdertyd postkoloniaal kritiek gelewer word teenoor dié siening.
Die Manicheaanse allegorie van teenoorgesteldes op grond van rasseverskille
word direk toegepas asof die “ander ras” (Koina, Hottentotte) aan die Kaap ’n
homogene groep is. Die binêre opposisie, of die ekstreme Manicheaanse allegorie
van wit-swart, beskaaf-onbeskaaf, menswaardig–minderwaardig, goed-boos,
sentrum–grense, bly dus die uitgangspunt in die koloniaal-gesentreerde diskoers
teenoor die “ander” (Ashcroft et al. 1989:172; Loomba 2005:91). Dit is hierdie
ideologiese diskoers wat aanleiding gee tot die gewelddadige onderdrukking van
die gemarginaliseerdes in die koloniale samelewing; dit is ook hierdie diskoers
wat in Eilande ontbloot word.
In Eilande word dié tipiese homogenisering en binêre opposisies duidelik
aangedui, maar ook ondermyn deur stem aan die gemarginaliseerdes te gee,
mense as indiwidue te beskryf, en die hibriede saambestaan van kolonis en
gekoloniseerde uit te beeld.
Aan die een kant van die samelewing (Keert de Koe) was die kolonie, aan die
ander kant “suiwer en onophoudelike barbarisme” (309). Die Koina, Hottentotte
en ander groepe word as een rassegroep beskryf - al word verskillende name wel
genoem - en onder andere beskou as heel naïef, soos kinders (7), nie waardig om
as mense gereken te word nie (91), lafhartig (173), bygelowig (309), brutaal,
onkundig, sedeloos, sonder opvoeding, meer dierlik as menslik (395), barbare en
’n walglike volk (444).
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In hierdie koloniale diskoers word die “ander” nie as volledig menslik beskou nie,
of soms glad nie menslik nie, met die gevolg dat ’n beleid van onderdrukking en
selfs vernietiging dus ook nie as onmenslik beskou kan word nie (Smith
2005:100). Gevolglik word gewelddadige optrede teenoor hulle as geregverdig
uitgebeeld, as selfverdediging en beskerming van die koloniale beskawing aan die
Kaap. Hulle is die uitgesproke vyand, mag op sig geskiet word as hulle met ’n
wapen loop (87), word ná veediefstal met moord gedreig (86), is 10 gulde per
(afgekapte) kop werd (87) en word na verdelging net “van die boek af(ge)haal”
(119). ’n Beeswagter word doodgeskiet omdat hy ’n bierbeker breek (395). Die
“meester Heere” sê ’n swart man het nie ’n siel nie (506). Hulle grond kan sonder
seremonie afgeneem word (91) en vir hulle godsdiens is daar geen eerbied nie
(93).
Hierdie mense word op dieselfde wyse beskryf en behandel as die swarte wat
summier oorboord gegooi word uit die roeiboot (223), die “kort heidentjies in
Nagasaki” (307) en die Indiër wat moes sterf “Omdat hy nie ’n Hollander was nie,
nie ’n Christen nie, nie ’n wit vel gehad het nie, daardie drie redes” (653). Die
Hottentotte word gelyk gestel aan die slawe: “slawe is skaars, maar Hottentotte
sal in die wingerd werk, skaap oppas en graan sny vir bietjie tabak en klere. So
die lewe is taamlik goedkoop …” (655).
Die kinders wat as gevolg van die kontak tussen die kolonialiste en die ander
groeperinge in die land gebore word, word as basters, halfgeslag, bestempel en
deur albei gemeenskappe verwerp (Smith 2005:101). Dit is die afstand tussen
die goeperinge, tussen die koloniale self en die gekoloniseerde ander, dat ’n
hibriditeit en ’n ondefinieerbare “ander” ontstaan in die ontmoeting tussen
vreemde kulture in vreemde lande met die geforseerde ontmoeting tussen
vastelande aan die begin van die 17de eeu. Kossew (1996:76) noem dit die
skisofrenie van die koloniale setlaarsposisie waar kontak met die ander begeer
word, maar afstand behou moet word, waar ’n mate van afstand noodsaaklik is
om gesag en beheer te behou. In Eilande word dit veral duidelik uit die
verskillende verhoudinge met Harry, Eva en Pieternella.

6.2 Harry, Eva en Pieternella
Dit is op sekere indiwidue dat die fokus sterker val as op groeperinge. Die lot
word beskryf van Harry, Eva en Pieternella as verteenwoordigers van hierdie
ander rassegroep (Hottentotte) aan die Kaap en ook as verteenwoordigers van
die gemarginaliseerdes, die stemloses.
Van die begin val die klem op die “andersmaak” van hierdie drie karakters, soos
waargeneem deur die klerk as verteller en die ander fokaliseerders wat met hulle
kennis gemaak het. Waar die “andersmaak” by hierdie mense ’n feestelike
geleentheid was om sekere oorgangsrituele te vier, word die “andersmaak” in die
roman juis die proses van hibridisering, die invloed van die botsing en integrasie
van verskillende kulture onder die geweld en gesag van die koloniseerder, met
tragiese gevolge. In die konstruksie van beide Eva en Pieternella is hulle sonder
indiwiduele stem. Hulle lewens moet ook gerekonstrueer word uit fragmente
beskikbaar in historiese dokumente. Daaruit moet afleidings gemaak word oor
hulle lewe en ook ander soos hulle. Op hierdie wyse word die gebreke en
verswygings in die koloniale geskiedskrywing verder geopenbaar (vgl. Loomba
2004:150-52).
Eers verander die name: Autshumao/Harry/Herrie; Krotoa/Eva. Chief Harry, en
baie van sy volksgenote, se “andersmaak” lê in die ontdekking van drank en
tabak (10) waartoe hy/hulle deur die koloniseerders verlei word. Hy word ook,
soos Eva later, van verraad teenoor sy eie mense beskuldig (46). Sy uiteinde,
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soos dié van Eva, is dat nie een van die twee groepe, die Hottentotte of die
Hollanders, hom vertrou of as een van hulle wil aanvaar nie.
Krotoa/Eva se verhaal word deurlopend vanuit ’n mansperspektief vertel: eers
vanuit Harry se oogpunt, later dié van Van Riebeeck en Peter Havgard, haar man.
Hans Michel en Deneyen se waarnemings sluit die laaste jare af.
Eva is, soos Pieternella ná haar, verteenwoordigend van die “moeder van baie”
(2), maar ook van die proses van kolonisering en die konstruksie van ’n “ander”
en ’n hibriede identiteit. Waar hibriditeit vroeër net negatief verwys het na mense
van gemengde bloed, het postkoloniale kritiek die term positief verander as die
verwysing na kulturele vermenging or grense heen, multikulturaliteit,
multikulturele gemeenskappe en pluraliteit (Smith 2004:250, 251). Hierdie
hibriditeit ontstaan in die wisselwerking tussen koloniseerder en gekoloniseerde
wat interafhanklik raak. Die vorming van identiteit aan weerskante van hierdie
grense is dus merendeels onstabiel, onseker en gedurig in ’n proses van
verandering (Smith 2005:149) – soos duidelik in die geval van veral Eva en
Pieternella. Dié bevraagtekening van en onsekerheid oor identiteit dui, volgens
Bhabha (2006:43), ook op indirekte verset teen die bestaande koloniale diskoers
en die kulturele onderskeid as basis van gesag.
Krotoa leer maklik die Hollandse taal aan en word Eva (24), ter wille van die kos
en oorlewing. Sy word vroeg al Jan Kompanjie se kind (36), leer húlle godsdiens
(38), woon tussen Christene (58), sê dat sy ’n Hollandse hart het (62), word
amper volbloed-Hollander (94), en trou met ’n blanke man (184). Van Riebeeck
verwoord vroeg iets van haar verwarde bestaan: “Wie is vandag haar mense? …
Hier het veranderings oor die Kaap gekom wat haar lot vier, vyf keer verander
het” (59). Party dae huil sy oor die Koina, maar die meeste ander dae dink sy sy
is ’n Hollander (62). Sy ry nog soms op ’n os soos die hoofvrou van ’n stam (71)
en het soms nog gaan velrok dra (76). Sy word beskryf as “amper volbloedHollander" (94), maar het ook nog haar Hollandse rok uitgetrek en velrok en
karos omgehang (118).
Die las wat deur hierdie tweeslagtige identiteit op haar gelê word, word deur
Peter en Hans Michel verwoord. Sy moes moeilike keuses maak: Gaan sy die
Hollanders help om haar eie mense uit te roei (63)? Hoekom loop sy saam met
Peter? Sy word geminag deur haar eie mense omdat sy onder die Hollanders
woon, en deur die Hollanders omdat sy bruin is (97). Sy is die wit man se teef
(106), maar ook kop in een mus met hulle (113, 118). Deur haar sogenaamd wit
te maak, het sy alle identiteit verloor, op die grens tussen twee gemeenskappe
geleef, op haar eie eiland. Sy het in twee huise gewoon, twee tale gepraat, twee
soorte klere gedra (80). Minh-ha (2006:197, 198) se uiteensetting is hier van
pas: "At times rejected by her own community, other times needfully retrieved,
she is both useless and useful … Not quite the Same, not quite the Other, she
stands in that undetermined threshold place where she constantly drifts in and
out."
Oedasoa waarsku Peter: “As jy vir haar wit maak, dan is sy nie van ons nie, dan
kry sy van ons ook niks” (147). Die gevolg vir Eva is toenemende eensaamheid:
“sy het ’n taal gepraat wat net sy geken het, sy alleen was van die Kaapse veld,
sy alleen het die taal van beeste geken” (150). Die Westerse andersmaak, die
doop, deurloop sy onder protes (158) en sy verset haar ook teen die troue: “sy
wou nie soos ’n dier met ’n pad langs gejaag word nie” (159). Haar tradisionele
dans tydens die troue werk net nog meer vervreemdend (184). Die verskil tussen
háár mense en Peter se mense word ’n al hoe groter verdelende faktor: die
kinders kon nie na haar mense toe gaan nie, maar moes na waar daar ’n skool en
geleerdheid is (198).
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Die gevolg was dat sy al hoe meer gedrink, al hoe meer gevloek en geskel het op
die wit mense (179). Sy was aan die einde ’n vrywillige banneling en in eensame
opsluiting (310) en word ná ’n tydperk aan land weer verban na Robbeneiland
(331) as gevolg van haar “aanstootlike gedrag” in die Fort. Haar kinders word van
haar weggeneem en as straatvrou en drankverslaafde land sy weer op die eiland
en sterf daar ’n eensame dood. Volgens die sekretaris van daardie tyd was haar
“ingebore boosheid” duidelik te sien uit die sondes van ontug en drank (489).
Hierdie onbegrip van die koloniale amptenare vir die hibriditeit wat deur die
koloniale ingryping in mense se lewens veroorsaak word, vorm deel van die
postkoloniale kritiek in Eilande.
Pieternella, wat op die afgesonderde eiland moes grootword, is nie Koina nie, en
mooi (249), maar sonder ’n pa na Peter se dood. Volgens Hans is sy opgewek en
intelligent (310). Hy leer haar lees en skryf, en deel die Westerse kultuur onder
andere deur middel van sprokies – daardie vreemde wêreld van paleise,
prinsesse, konings en dwerge (338). Sy was die eerste van dié soort kinders met
’n inheemse ma en wit pa (401). Deneyen dink aan hulle as “soos met diere … dit
was die kinders van die rooidag – geklee soos die Kompanjie se slawekinders”
(401). Sy is self baie bewus van haar status in die gemeenskap as “halfslag”
(566): “Al is ek buite die eg gebore, en half Hottentot, en al is my ma aan die
Engelse siekte dood, en ek ’n weeskind sonder ’n bruidskat, en sonder
geleerdheid … En sal kinders met bruin oë in jou familie welkom wees?” vra sy
aan Deneyen (511, 512).
Hierdie oomblik van selfrefleksie word veral deur Russell en Wolski (2001:5, 7)
beskryf as tipies ook van die hibriede staat in StarTrek:
The Borg becomes neither wholly Other, not wholly self – he is the hybrid.
The eruption of the hybrid space into the colonial relationship fractures the
colonial relationship and ultimately serves as the basis for the disruption of
colonial authority. The emergence of the hybrid serves as a displacing
space which challenges the previously clear self/other divide …
It is the returned gaze of the hybrid, the reminder of the contradiction at the very
heart of the colonial relationship which challenges and ultimately fractures the
rigid boundaries of colonial self and native other.
Pieternella trou met Daniël Zaaiman en hierna is dit sý beeld van haar wat
verhaal word. Sy word ’n vrou vol selfvertroue op Mauritius waar sy met die
Opper se vrou maats word (628, 629). Daniël is trots op haar, sy is almal se
gelyke op Mauritius en hulle is gelukkig daar; sy is kalm en het almal in die oë
gekyk. Omdat sy van kindsbeen af op eilande was, wil Daniël haar terugneem
Kaap toe (682).
Hierna word sy deur haar seun Pieter beskryf aan die klerk, maar dit is ook
onvolledig, want hoe kyk ’n seun nou na sy ma? Dit word sý refleksie oor sy ma
en hul posisie op Mauritius en later aan die Kaap. Hy sien haar ook jonk en
gelukkig op Mauritius (741), maar arm en ongelukkig aan die Kaap, met die
mense wat so behep is met trots en status en ras (741, 743). Waar hulle op die
eiland geagte mense was, nederige eerbare mense, word hulle in die Kaap
uitgeskel as baster, halfnaaitjie en wasmeid (743). Sy ontwikkel ’n afkeer van die
Kaap, voel vernederd, moet al haar besittings verkoop en wasgoed inneem om te
bestaan (752). Van Zyl (2003) beskryf Pieternella as die beste voorbeeld van
hibriditeit in die roman.

49
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

6.3 Die koloniste as “ander”
Dit is egter nie slegs dié van ’n ander ras wat soos “ander” behandel is en
onderdruk is deur die Kompanjie nie (Van Zyl 2003:59). Die gewone burgers,
vryburgers, soldate en matrose moet nie net “stry teen die natuur, teen honger,
teen die inboorlinge en hoofsaaklik teen wanhoop” nie (69), maar voel ontuis,
afgesonderd en gevange. Peter voel gevange in die Kaap (191) en op “die barre
eiland” (193). Theuntjie word verban na die buitepos Robbeneiland (194). Hans
Michel sien na sy ontslag op die skip golwe kom en gaan “soos mylstene in sy
lewe, van nêrens na nêrens” (348) en ontdek dat hy “nêrens huis het nie” (356).
Lierman word verban omdat hy ’n “(d)onderse Hottentot geskiet” het – “die
eerste keer dat ’n wit man nou oor daardie ding voorkom. Ons goewerment wil
kruip voor die swartgoed” (364). Die bandiete op Robbeneiland word Hans Michel
se “broers, almal onbekend en verlore, hopeloos gestrand tussen ’n illusie en
vergetelheid” (380). Hulle sou een na die ander naamloos sterf: een van hulle se
misdaad was “hardnekkige weerstand teen sy wettige owerheid. Sy naam kon hy
nie onthou nie” (380).
Dit is ook van hulle wat, soos Peter, later met die inheemse bevolking en die
slawe trou en by hulle kinders verwek, wat deel vorm van die nuwe hibriede
bevolking van die kolonie aan die Kaap, lankal nie meer net ’n verversingstasie
nie. Dit is veral Peter se denke oor Eva, Deneyen en ander se sieninge oor
Pieternella en die koloniste se eie ervaring as onderdruktes wat hierdie hibriditeit
en die bevraagtekening van die absolute verdeling tussen die koloniste en die
sogenaamde “ander” ondermyn en as deel van die postkoloniale verset gelees
kan word.
Peter Havgard se besinnings en denke oor die Kaap en Eva is ’n goeie voorbeeld
hiervan. Hy vra vrae oor Eva se houding teenoor die Hollanders en haar eie
mense (63), oor die betekenis van sy verbintenis met Eva (76), wat van die Koina
moet word (78), en wys vir Eva op die onverbiddelike skeiding tussen “my
mense” en “ons vyande” (92). Hy is bekommerd oor die las wat die kommandeur
op Eva gelê het (122), wonder oor wat sy vader se houding sou wees oor sy
verhouding met Eva (142), kyk krities na die rol van die VOC (137) en voel
steeds nie tuis aan die Kaap nie, maar ’n gevangene (191, 193).
Russell en Wolski (2001:8) beklemtoon baie sterk die oomblik van selfrefleksie as
deel van hierdie verset teen die absolute Manicheaanse verdeling wat deur
kolonisasie uitgebeeld is:
In the hybrid moment, the self realizes that its self understanding is far
from clear. In this moment, the self realizes that it is not some sovereign
or fixed entity which exists in isolation of the other, the boundaries
between self and other are collapsed.
Die gewelddadigheid van optrede teenoor sy onderdane deur die amptenare van
die Kompanjie is een van die oorsake vir ’n gevoel van verset en onderdrukking
by hierdie burgers. Die Hollander hang graag, lees ons; “dit verskaf vermaak en
opvoeding vir die gepeupel” (292). Deneyen voel sy hande is rooi van die bloed
(409) en hy sal by kerslig beplan “hoe om nog mensebloed te stort op wyses wat
die gemeente altyd sal onthou” (411). Slawe wat dros, word gehang en later op
die buitegalg gelos vir die voëls om te vreet, ens. (416).
Die teenstanders van die gewone kolonis word gaandeweg nie meer die
inboorlinge nie, maar die Here XVII: “En jy weet nie wie jou teenstander is of
wanneer jy hom moet verwag nie, maar soos die boek sê, sal dit waarskynlik die
here self wees” (649). Die VOC se merk sit op bandiete se blaaie gebrand (376),
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die 380 bandiete op Robbeneiland is “gevangenes van die monster wat tans die
Kaapse rots bewoon” (380). Van vroeg af moet almal leer dat die Kompanjie se
belange altyd eerste kom (79); die Here XVII rol die steentjies oor die lot van Jan
Maat (350) en word die here/Here. Mense word gevangenes op eilande (382).
Daar is een wet vir arm mense en een vir rykes en dié met magtige vriende
(421). Justisie in Afrika word uitgebeeld as die “stelselmatige doodslaan van vier
mense deur vreemdelinge” (443). Hierdie meester en Here het ’n manier “om jou
voete op ’n koers te sit en dan agter jou dood te gaan” (569). Uiteindelik lei dit
daartoe dat iemand soos Daniël Zaaiman sê: “Ons hoef nie Nederlanders te wees
nie. Ons is burgers van Mauritius, dit is vir my genoeg” (672).
Die geskiedenisse van die stemloses en onderdruktes kan volgens Loomba
(2005:200) net geskryf word wanneer daar wegbeweeg word van die
meesternarratiewe van die koloniale heersers waarin juis dié stories onderdruk is.
Hierdie twee "verhale" is egter met mekaar geïntegreer. Dit is juis die klem op die
gewoon menslike ervaring van die kolonialisme as sisteem wat ook deur Eilande
as die postkoloniale visie beklemtoon word (Gopal 2004:161). Dit is met die
wegbeweeg van die meesternarratiewe na die narratiewe van die vrouens, die
gekoloniseerdes en die inboorlinge dat die struktuur van die geheel vanuit ’n
ander perspektief duideliker word (Loomba 2005:207; Kossew 1996:8). Die
beskrywing van die “ander”, die erkenning van die posisie van die “ander”, is
immers die begin van ’n wegbeweeg van die sogenaamde sentrum na die
periferie van die koloniale ondervinding waar net die illusie van gesag nog geld
(Ashcroft et al. 1989:78, 89). Só lewer die verteller in Eilande sy kritiese,
ondermynende kommentaar op die koloniale sisteem.

7. Slot
Eilande vertoon wel heelwat eienskappe van die tradisionele historiese roman: die
skep van ’n oortuigende milieu, die saamvat van ’n tydsgees, die verwysing na
historiese figure en die noukeurige navolging van bestaande historiese bronne.
Dit is egter juis hierdie buitengewoon goeie rekonstruksie van ’n era wat die
postkoloniale verset versterk, omdat dit die kenmerke van die koloniale bestel so
duidelik en krities belig.
Sleigh se vroeëre optekening van dié geskiedenis in Die buiteposte (1993)
beklemtoon juis die “andersmaak” van dieselfde geskiedenis in Eilande. Die postkoloniale verset is juis geleë in die ondermyning van die koloniale en imperiale
geskiedskrywing (Slemon 2006:105): die ontkenning van ’n gesaghebbende
geskiedenis, die onbetroubaarheid van dokumente en die ontkenning dat ’n volledige rekonstruksie van die geskiedenis moontlik is.
Die noukeurige, herkenbare historiese agtergrond vorm die herkenbare koloniale
konteks om juis die “stemme uit die see” tot hul reg te laat kom, binne die ruimte
en tyd wat nie erkenning aan hulle gegee het nie. Sodoende kan hulle deel word
van die onsekere, dubbelslagtige bestaan wat juis die kern van die postkoloniale
wêreld vorm. Dié agtergrond dra by tot die blootlegging van en selfrefleksie oor
die magstrukture, rasseklassifikasies en metodes van onderdrukking waarna
Boehmer (2005:3) verwys.
In die loop van die artikel is heelwat elemente aangedui as bydraend tot die
postkoloniale verset in Eilande, die opposisionele en medepligtige postkolonialisme wat in verset kom teen sistematiese kulturele oorheersing en
imperiale magstrukture (Viljoen 1996:4). Vergelyk in hierdie verband die
onstabiele en ambivalente aard van ’n wit skrywer en verteller/fokalisators oor
bruin vrouens; ’n verteller wat die VOC se dokumente gebruik vir sy verhaal oor
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die “ander”; waar verbeelding aan soveel onkunde moet vorm gee; die negatiewe
uitbeelding van die VOC en sy heersers; die ontkenning van die koloniale sentrum
en eerder die uitbeelding van die buiteposte as tydelike sentrum; vrae oor
onderdrukking en geweld; die beskrywing van ’n onvermydelike noodlot en
ongeluk as die bepalende faktor in mense se lewens eerder as die koloniale mag;
die gebruik van die historiese stof as agtergrond vir ’n uitbeelding van die
algemeen-menslike kondisie van onsekerheid, tydelikheid en onvastheid.
Voeg daarby die uitbeelding van ’n vervreemdende ruimte en die ervaring van
verplasing met die see as enigste konstante. Die selfrefleksie by verteller en
karakters oor hulle koloniale en postkoloniale hibriede posisie en die ondermyning
van die absolute Manicheaanse opposisies tot die uitbeelding ook van die
koloniste as gemarginaliseerdes, beklemtoon die bestaan in grensgebiede op die
periferie van die vesting.
Dit is die skryfaksie van die klerk, sy selfrefleksie en kritiese kyk van binne die
sisteem wat die kern vorm van hierdie postkoloniale verset. Sodoende kom ánder
stories, fokaliseerders en perspektiewe na vore, word die dominante ideologie van
binne gekritiseer, verswygde feite aangeteken en oorgelewerde “waarhede”
bevraagteken. Dit word meer as ’n dubbelvisie op die ménse binne en onder
hierdie koloniale sisteem.
Die beklemtoning van die menslike kondisie as ewig onseker, onvas, soekende,
sonder vaste plek op aarde, steeds voortseilend deur die ontsaglike ruimte op pad
na ’n onbekende bestemming, transponeer die postkoloniale verset uiteindelik tot
veel meer as verset teen die kolonialisme of die VOC. Dit word ’n universele
menslike verset teen ’n ewige onsekere bestaan.
Sleigh het beslis bygedra tot die “rewriting and reimagining” (Brink 1996:19) van
die geskiedenis in die herskrywing van sy historiese Die buiteposte tot ’n roman
waarin hy die stiltes en stilles in die geskiedenis stem gegee het. Dit is ’n geval
van wat Brink (1996:18) noem “products of the fictive capability of the historians
who have studied these contexts”. Die geskiedenis word hier slegs agtergrond,
flardes papier wat aanmekaar geryg word, gapings wat verbeeldingryk gevul
word om ook plek te maak vir dit wat vroeër verswyg is.
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Na-beeld/Na-beelding: stedelike
gelykenisse
Dirk van den Berg
Universiteit van die Oranje-Vrystaat

Abstract
A performative analysis of the metapicture dynamics of a Norman Catherine print,
Mirror Mirror (1991), serves as a platform to probe after-imaging processes
effective in portraiture which integrates urban settings into the eventual portrait
likeness. Aspects of such processes are examined in visual material with
metapicture features and against a backdrop of current interdisciplinary debates
in visual culture studies on “iconoclash” and “iconic turn” issues. As a form of
sensory perception guided by the imagination, after-imaging normally operates
across the boundaries between conscious and unconscious, personal and
impersonal, individual and communal experience. A review of selected examples
of mirror images, faceless figures and disembodied facial features demonstrates
the extraordinary potential of after-imaging in the making and reception of art
which explores these areas.

Opsomming
’n Performatiewe ontleding van die metaprent-dinamiek van ’n grafiese druk van
Norman Catherine, Mirror Mirror (1991), dien as vertrekpunt in ’n peiling van nabeeldingsprosesse wat optree in ’n portrettipe waar stedelike omgewings deel
word van die uiteindelike portretgelykenis. Heersende interdissiplinêre debatte in
visuele kultuurstudie oor “iconoclash”- en “iconic turn”-kwessies dien as
agtergrond waarteen aspekte van hierdie prosesse aan die hand van enkele
gevalle van visuele materiaal met metaprentkwaliteite ondersoek word. Nabeelding is ’n soort verbeeldingsgeleide sintuiglike waarneming wat normaalweg
bo-oor die grense van bewuste en onbewuste, persoonlike en onpersoonlike,
individuele en gemeenskaplike ervaring optree. Die uitsonderlike potensiaal van
na-beelding vir die skep en die resepsie van kuns wat hierdie terreine betree,
word met behulp van voorbeelde van spieëlbeelde, gesiglose figure en
ontliggaamde gelaatstrekke aangetoon.
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1. Inleiding
’n Verbrokkeling en verskraling van die portretkuns as ’n kunsgenre word soms
vermeld as een van die hedendaagse simptome van “iconoclash”.1 Laasgenoemde
is ’n terminologiese nuutvinding van ’n gelyknamige uitstalling by die Zentrum für
Kunst und Medientechnologie te Karlsruhe, gewy aan gevalle van ideologiese
magskonflik in visuele beeldkulture, oeroud sowel as hedendaags (Latour en
Weibel 2002). In ’n vorige essay oor hierdie kwessie het ek ’n boeiende grafiese
druk van Norman Catherine, Mirror Mirror (Figuur 1), ontleed as ’n metaprent van
selfbeelding. Die tema was die gelykenis van die menslike gelaat in die greep van
teenstrydige impulse tot prosopon en antiprosopon, pro en kontra die uitbeelding
van menslike identiteite (Van den Berg 2007).
’n Mens sou hierdie prent kortliks as volg kon beskryf: twee koppe in profiel
konfronteer mekaar van aangesig tot aangesig, oor-en-weer-grynsend,
waarskynlik koggelend ten koste van mekaar in spottende uitdaging. Een kop is
dié van ’n dominante figuur, ’n tekenaar wat besig is om die ander kop as
teenbeeld van homself te belyn. Die andere tree na vore as herhaling of
omkering, as spieëlbeeld sowel as verhullende masker van die self2 – ’n skalkse
toespeling op die voorstellingshandeling van die kunstenaar-verteller Norman
Catherine.

Figuur 1: Norman Catherine (1949–), Mirror mirror (1991).
Litografiese steendruk, 27 x 42 cm. Goodman Gallery-katalogus (2000:152).
Die punt van die vorige essay was dat die pikturale motief van hierdie profielpaar
sinspeel op selfreflektiewe identiteitsdialoë tussen die “ek” en die “nie-ek”. Tans
verskuif die klem egter na die teendeel van hierdie motief, naamlik die geharwar
van lyne in die negatiewe ruimte tussen die twee profiele. Die skynbaar ordelose
tekstuur van hierdie merke dien as vormloos-gapende grond agter en teenoor die
profielfigure. Dit kan immers, in flitsende omskakeling, die gedaante van ’n eie
Gestalt aanneem.3 Vandaar ook die indruk dat die kriskraslyne toenemend verdig
tot ’n horde van gedaantes wat oor die prentruimte uitwaaier om in metamorfose
te verstol tot groteske graffiti van krioelende koppe en liggame op ’n vlak in die
agtergrond. Dié tonele van stedelike konflik, rasende geweld en wreedaardigheid
omraam die hoofmotief van die profielpaar. Weens die meersinnigheid van alle
visuele beelde – ’n verhoogde kwaliteit by verbeeldingryke voorstellings – kan ’n
mens hierdie krioelende skare ook kontraktief lees, in die teenoorgestelde rigting:
van agtergrond tot voorgrond, van periferie tot sentrum. Dan verskyn hulle as ’n
stadsomgewing met ’n skare van aggressiewe stedelinge wat saamgetregter en
verdig word tot die vreemde gereduseerde tekstuur van wilde merke in die
gaping tussen die twee profiele.
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Hierdie dialektiek van konvergensie en divergensie dra onteenseglik by tot die
seggingskrag van die Norman Catherine-werk. Die komplekse en teenstrydige
aard van die brutale stadsomgewing, veral die paradoksale wyse waarop die
tekenaar die profiel van sy eie teenbeeld uit die grafiese tekstuur van hierdie
stadsomgewing belyn – dit alles skep ’n beeldraaisel wat verdere nadenke oor
stedelike gelykenisse vra. Vir die deelnemende betragter projekteer Mirror Mirror
’n oorbevolkte ruimte gelaai met imaginêre “nie-ek”-kragte – ’n dwingende
uitbarsting van geweld en identiteitsbedreigende andersheid wat die vorming van
’n afdoende selfbesef bemoeilik of bedreig. My vorige vertolking het die indruk
beklemtoon dat die kakofonie van stedelike “geraas” wat die verbeelde wêreld
van hierdie prent oorheers, lei tot ’n onherbergsame stedelike toestand waarin
persoonlike identiteite oorspoel en verspil word.
Die imaginêre krag en strekking van die prent kan egter goedskiks op ’n ander
rigting van uitleg dui. Die voorgaande beskrywing van Mirror Mirror wil immers
die suggestie laat dat die prent sienderoë – terwyl ons die onstabiele komposisie
visueel aftas – aan die beweeg en verander is as inchoatiewe en ontvouende
imaginêre geheel.4
Bevat die krapperige vitaliteit van die uitgebeelde stedelike omgewing in die
Norman Catherine nie ook kragtige bronne van imaginêre lewe waaruit unieke
verstedelikte identiteite sou kon groei nie? Bied dit dalk imaginêre middele wat
die deelnemende aanskouer as ’t ware soos “teenliggame” teen die dreigende
kanker van deformasie, fragmentering en stereotipering kon aanwend? Belig dit
dalk na-beelding as een van die stille dog basiese funksies van die menslike
verbeelding wat geensins tot ons omgang met kunswerke beperk kan word nie?
My oogmerk is nie om nou, as alternatiewe uitleg, ’n nuwe kontekstuele
perspektief op hierdie prent te bedink nie. Inteendeel, die dinamiese pikturale
karakter van die grafiese uitbeelding in Mirror Mirror met sy tematiese
vermenging van portretkuns en stadstoneelmotiewe bly steeds die fokuspunt.
Ek het destyds Mirror Mirror ontleed as ’n voorbeeld van een van verskeie tipes
metaprent. Dit kan getakseer word as ’n voorbeeld van l’image abîmée.5 Dié
aspek tree juis na vore in die wit-op-swart merktekstuur van die geharwar van
lyne tussen die twee koppe in die komposisiesentrum. Die verstrengelde kontoere
van hierdie ruimte speel ook met die strokiesverhaalkonvensie van stemwolkies
(“speech bubbles”). In hierdie opsig sou die puntige vorm ‘n geswets en ’n
geskree eerder as samespraak tussen die twee profielfigure kon suggereer. Geen
aanduiding van ’n bevatlike dialoog of sinvolle kommunikasie word sigbaar
gemaak nie. Die gaping tussen die twee profiele bevat immers slegs die
regressiewe dinamiek van onsamehangende merke of gramma6 – terwyl ’n
oppervlak met koherente merke juis die mees basiese prentmateriaal is (vgl.
Maynard 2005). ’n Betragter van die prent vra sigself af: Word die
komposisionele geheel, as image abîmée, hier in die sentrum van die prent
herhaal? Eggo die “geraas” van die stedelike omgewing hier in die komposisionele
binneste? Of is die kakofoniese lawaai wat oënskynlik tussen stadsruimtes dreun
en weergalm, dalk die noodlottige uitkoms van intra- of interpersoonlike kontak
en konflik in die sentrum?7
Met sulke vrae wil ek die visuele aanbod van Mirror Mirror opnuut benader as ’n
enigmatiese prentgelykenis oor die identiteit van stedelike kunstenaarskap. Dit
kom dus daarop neer dat die prent as ’n visuele vraagstelling benut word, as ’n
metaprent wat betragters tot verdere kritiese nadenke oor beeldbegrippe en
beeldingsprosesse uitnooi. Ek wil veral teoretiese bronne uit twee oorde in die
nadenke benut. Daarom word die selfkritiese vorming (“face-making”) en behoud
(“face-keeping”) van ’n geloofwaardige menslike gelaat (“presensie”, “identiteit”)
binne stedelike konteks vervolgens vanuit twee verdere gesigspunte of
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invalshoeke ondervra.
Die eerste gesigspunt hou verband met ’n aantal omstrede vakkundige
vraagstukke van die afgelope dekade of twee. Dit betrek onder meer kwessies
soos die volgende: Kan of moet die kunsgeskiedenis soos dit as ’n moderne
dissipline ontwikkel het, uitgebrei en veralgemeen (of dalk versplinter?) word tot
multidissiplinêre beeldgeskiedenisse? En wat sou dit behels? Kan of moet die
kunsgeskiedskrywing ingesluit en opgeneem word in die uitdyende velde van
visuele kultuur- en mediastudie? Is selfbewuste en selfreflektiewe beelding
(aangetref in gesofistikeerde voorstellingsvorme soos metaprente en hiperikone)
beperk tot die gespesialiseerde terrein van kunste, of kom dit ook voor in
produksies in die populêre en massamedia, veral die nuwe media?8 Kan Bildkritik,
as kritiese ondervraging van hierdie interdissiplines, en ook van die opkomende
nuwe media, beskou word as ’n spesialiteit van die kunsgeskiedskrywing en
kunsteorie? In hierdie verband wil ek spesifiek verwys na die “iconic turn” wat die
afgelope tyd in kunshistoriese en kunsteoretiese diskoerse in Duitsland
plaasgevind het, asook die kommentaar daarop van elders (vgl. Moxey 2008;
Grønstad en Vågnes 2006).
Die tweede invalshoek betrek ’n andersoortige maar tog verbandhoudende
ontwikkeling. Dit kan opgemerk word in nuwe opvattings oor die fenomeen van
na-beelding op die grens tussen willekeurige en onwillekeurige, bewuste en
onbewuste prosesse van aanskoue en waarneming. Ek sinspeel hier op dit wat in
Engels as “after-image” aangedui word, in onderskeid van die gevestigde
standaardvorm (afterimage, sonder die koppelteken) in natuurwetenskaplike en
kliniese dissiplines soos die optiek en oftalmologie. Die Visual Studies Workshop
(Rochester, NY) het weliswaar die koppeltekenlose vorm gekies as die titel van
hul lyfblad, Afterimage, ’n bekende tydskrif vir mediakuns en kultuurkritiek.9 Die
koppeltekenvorm van die term waarvoor ek aandag vra, verwys egter na ’n nuwe
kritiese konsep op die raakvlakke van visuele kultuurstudie en stedelikheidstudie.
Die tematiese verbinding van hierdie terreine deur Joan Ramon Resina is direk
van toepassing in die huidige konteks.

2. "Iconic turn"
Die belang van die eerste van die twee gesigspunte kan afgelei word uit die
algehele betekenisverskuiwing wat die terme iconic turn in Duitse diskoerse van
die afgelope dekades ondergaan het. Hierdie terminologiese transformasie omvat
volgens Horst Bredekamp (2004) eintlik verskeie afsonderlike “keerpunte”. Toe
Gottfried Boehm in 1994 die Engelse term iconic turn10 in ’n Duitse publikasie oor
Die Wiederkehr der Bilder11 ingevoer het, was sy vernaamste oogmerk om
hiermee die niediskursiewe estetiese outonomie van visuele kunswerke te
beklemtoon. Hy wou op hierdie wyse ikonische Differenz as unieke beeldende
bydrae tot die diskursiewe velde van die hermeneutiek en die filosofie poneer. In
die loop van die afgelope dekade het hierdie terme egter ’n gedaantewisseling
ondergaan.12 In die Duitse diskoersveld weerklink dit as strydkreet vir diverse
multidissiplinêre
belangegroepe
binne
visuele
studie,
mediastudie,
kultuurantropologie en die nuwe Bildwissenschaft.13
Iconic turn dien onder meer as die titel van ’n invloedryke reeks openbare lesings
in München,14 ’n daarmee gekoppelde webwerf,15 asook die publikasie van
geselekteerde voordragte. Twee bundels het reeds verskyn, naamlik Iconic Turn:
Die neue Macht der Bilder (Maar en Burda 2004) en Iconic worlds: Neue
Bildwelten und Wissenräume (Maar en Burda 2006). Soos verwoord in die subtitel
van eersgenoemde, en meer onlangs bevestig in die subtitel van Boehm (2007),
word ’n sleutelvraagstuk van ons tyd aan die orde gestel, naamlik beeldmag of
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die mag van beelde.
Tot hierdie temakompleks hoort ook Hans Belting se baanbrekende
beeldantropologiese publikasies oor die menslike wisselwerking tussen beeld,
medium en liggaam (Belting 2004, 2005a, 2005b en 2005c),16 asook verskeie
baanbrekende en invloedryke uitstallings by die Karlsruhe Zentrum für Kunst und
Medientechnologie, insluitende Iconoclash: beyond the image wars in science,
religion and art.17
In die huidige opset wil ek slegs een besondere aspek onderliggend aan die
“iconic turn” uitlig. Dit betrek ’n opvallende dialektiek wat na vore getree het te
midde van voorstelle vir ’n algemene geskiedenis van die tegnologie van visuele
waarneming en voorstelling (vgl. Macphee 2002; Tomas 2004). Hierdie dialektiek
kan kortliks as volg omskryf word: Met die historiese ontvouing van die moderne
wêreld het die trefkrag van die menslike vermoëns van modellering, uitbeelding
en voorstelling eksponensieel toegeneem. Volgehoue vooruitgang in die
ontwikkeling van tegnologiese prosesse en media vir die produksie, reproduksie,
remediëring, transmissie en konsumpsie van beeldmateriaal dryf die aanspraak
op perklose vryheid en die pretensie van totale onafhanklikheid en toenemende
arbitrêrheid in die outopoëtiese beheer en berekende manipulasie van kulturele
beeldvorming.
’n Harde teenstellende dialektiek word egter aangekondig deur die onvoorsiene
en negatiewe newe-effekte van die groeiende tegnologiese outonomie van visuele
stelsels, media en apparatuur. Een van die bekendste newe-effekte is sekerlik die
sistemiese tegnologie van surveillance en, Foucaultiaans, die daarmee
gepaardgaande bewakingsmentaliteit (vgl. Levin, Frohne en Weibel 2002; Lyon
2007).
Daarnaas verloop daar egter ’n meer subtiele en, op lang termyn, waarskynlik
meer destruktiewe proses. Dit behels die vestiging en verspreiding van
misleidende diskursiewe derivate of konseptuele korrelate van die historiesopeenvolgende visuele tegnologieë. Sedert Kepler se pikturale definisie van
“retinale beelde” in die sestiende eeu – een van die deurslaggewende en
koersbepalende bakens in hierdie historiese proses – word sulke funksionalistiese
of konstruktivistiese beelddefinisies en tegniese prentkonsepte op die konkrete
werking van die menslike visie geprojekteer. Dit bring mee dat die alledaagse en
konkrete
menslike
ervaring
van
liggaamlike
persepsie
geleidelik
geoperasionaliseer word, in wisselwerking met en aanpassing by nuwe
tegnologieë en nuwe apparate. By uitstek sien ’n mens dit hedendaags by die
voortgaande integrasie van menslike liggaamlikheid by koppelvlakke met
vernuwings op die gebied van tegnologiese sisteme en apparatuur, harde- en
sagteware (vgl. Welsch 2000; Frohne en Kati 2000; Flusser 2002).
Die metaforiese projeksie van instrumentele analogieë tot denkbeelde op die
basis van sulke beeldbegrippe het meegebring dat ons verstaan van die
beliggaamde menslike visie toenemend verskraal geraak het (vgl. Van den Berg
2004b:166-70). As ’n komposisionele netwerk van wit-op-swart lyne sou die
Mirror Mirror-prent goedskiks kon dien om die stedelike vorme van sulke
funksionalistiese assimilasies van operateurs en toestelle te visualiseer. Vilém
Flusser (2005) spel in “The city as wave-trough in the image-flood” byvoorbeeld
uit wat hierdie modulêre siening van menslike subjekte as onderverdeelbare
onderdele, as relasionele nodes en kanaalkoppelings behels. Hier word stedelinge
gereduseer tot “masks of intercourse” binne “the city as mask rental shop”:
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The human being can no longer be seen as an individual but rather as the
opposite, as a dense scattering of parts; he is calculable […] as a knot in
which different fields cross, as in the way the many physical fields cross
with the ecological, psychic, and cultural. The notorious Self shows itself
not as a kernel but as a shell. It holds the scattered parts together,
contains them. It is a mask. From this it follows that the city can no longer
be a place in which individuals come together but, on the contrary, is a
groove in fields where masks are distributed. The self does not come to
the city in order to come together with others but, on the contrary, just
the opposite. It is first in the city that the self arises as the other of the
others. (Flusser 2005:324)
Die beskrywing resoneer onteenseglik met visuele aspekte van Figuur 1.
Oppervlakkig beskou sou die slotfrase hier bo (“the self ... as the other of
others”) dus die strekking van Mirror Mirror kon verwoord. Dan moet die profiel
wat die tekenaar belyn, verstaan word as ’n masker. Die oeuvre van Norman
Catherine blyk egter eerder inherent anti-utopies, gewelddadig, wanordelik en
komies van inslag te wees. By implikasie sou hierdie prent dus ten diepste skerp
krities staan teenoor Flusser se utopiese beskrywing van die stad as ’n “project of
projections”.
Die bogenoemde dialektiek gee (ook in die konteks van “iconic turn”-debatte)
aanleiding tot heftige meningsverskille. Resente ontwikkelinge in digitale beelding
het byvoorbeeld nuwe momentum verskaf aan kognitiwistiese kontruksies van
reduktiewe parallelle tussen digitale en neurale prosessering van informasie in die
oë en die brein (vgl. Stafford 2004; Brock 2004). In hierdie verband belig Flusser
(2005:324) ’n ekstreme standpunt: “Not only can atoms be split into particles but
so can all mental objects; actions become ‘aktomes’, decisions become
‘dezidemes’, perceptions become stimulations, representations become pixels.”
Ooreenkomstig hiermee propageer funksionaliste op visuele terrein onder meer
diverse ruimtelike, instrumentele of gepikseleerde konsepte van spesiesspesifieke persepsie waarop teoretiese beskouings insake gefikseerde,
homogeen-gemediatiseerde, digitaal-geprogrammeerde beeldmateriaal steun.
Aan die ander kant stimuleer die verbete teenkanting teen gevestigde
funksionalistiese voorkeure vir vertegnologiseerde vorme van visie in mensmasjien-koppelvlakke ’n nuwe belangstelling in beliggaamde kykhandelinge. Dit
blyk onder meer uit ’n verskeidenheid vrugbare voorstelle oor temporele beeldkonsepte, performatiewe beeldgebeure, asook die onlangse gefassineerdheid met
subjektiewe menslike analogieë (soos “lewe”, “begeerte”, “spreke”, “denke”) in
objektiewe visuele artefakte (vgl. De Duve 2000; Mitchell 2005; Moxey 2008).
Laasgenoemde getuig van ’n nuwe waardering vir die meervlakkigheid van die
konkrete wisselwerking tussen mense en beeldende voorstellings.

3. Na-beeld
Die tweede perspektief sluit ook aan by hierdie opponerende tendens, aangesien
dit die temporele vloei en dinamiek van beelde en verbandhoudende idees in die
denke van Joan Resina cum suis betrek (vgl. Resina en Ingenschay 2003).
Hierdie kring verwerp die hardnekkige reste van “picture theories of perception”
en ontsluit die eng oftalmiese veld waarmee nabeeld (in die koppeltekenlose
vorm) meestal geassosieer word. Hulle vra aandag vir die groter en meer
onstabiele kompleksiteite, sosiale konflikte en kulturele tradisies van die menslike
visie. Daar word spesifiek gefokus op die temporele verplasings, sekwense,
vervangings en betrokkenhede van die na-beeld (met die koppelteken), in
besonder die performatiewe retoriek van na-beelding.18 Nuwe lig word gewerp op
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bekende nabeeld-fenomene (soos komplementêre kleurkontraste, stroboskopiese
effekte, entoptiese vorme en verskeie optiese illusies) wat ’n diepgaande
herwaardering meebring aangesien hierdie fenomene nou ook ondersoek kan
word as manifestasies van dieperliggende en ook histories-veranderlike faktore.
’n Kardinale bydrae van hierdie invalshoek is ’n verhoogde sensitiwiteit, aandag
en waardering wat na vore tree vir die internalisering – hetsy verrykend,
traumaties, gewoontevormend of afstompend – van ideologiese magte wat die
menslike visie in individuele sowel as gemeenskaplike verbande kan rig, versteur
en onderbreek. Die (gekoppeltekende) na-beeld-opvatting bring dus ’n
aansienlike en welkome verruiming van ons insig in die gebeurlike verloop van
alle kykhandelinge, gevolglik ook van die plastiese en dinamiese skopus van die
menslike visie. Hierdie temporele verbreding19 van die menslike visie betrek
toekoms en verlede. Dit impliseer dus dimensies van visualiteit waar projektiewe
verwagting en retentiewe bewaring grens aan voor- en versiendheid (foresight),
aan herinnering en geheue (memory), en aan déjà-vu.20 Die opening wat
gevolglik aan konkrete, verbeeldingryke en beliggaamde visie, spesifiek ook aan
estetiese betragtingshandelinge gebied word, stel ’n mens in staat om jou as
beskouer los te wikkel van dialektiese uiterstes wat die modernisme tipeer, soos
uitsiglose keuses tussen afstandelike en belangelose kontemplasie versus die
deelnemende onmiddellikheid van virtuele immersie:
an aesthetics of virtual immersion in the simulated wreckage of pseudodisasters may well prove to be an anaesthetics when it comes to reacting
to the traumas outside of the aesthetic frame […] Only if aesthetic
spectatorship declines the invitation to conflate itself entirely with the
entertainment industry’s cinema of attraction can it provide a possible
alternative mode of relating to a world that threatens to dissolve the
distinction between reality and simulacra entirely and make every
experience vicarious, derivative, and ultimately hollow. (Jay 2003:116-7)
In die volgende paragrawe word ’n aantal visuele voorstellings aan die orde
gestel, telkens voorbeelde wat pikturale leidrade bevat van die gebroke resonans
van temporele na-beeldingsgebeure. Voorstellings van die menslike gelaat
weerkaats in spieëls, verberg agter maskers of gediffrakteer in stedelike tonele
verskaf die tipiese gevalle. Om die dinamiese vloeibaarheid van nabeeldingprosesse te beklemtoon, sal dié gevalle ten slotte aan die hand van ’n
animasiefilm saamgevat word. Hierdie visuele motiewe word strategies gekies
omdat daar telkens doelbewuste pikturale verplasings of onderbrekings op die
spel is. Dit verhoed dat kardinale verskille tussen visuele persepsie en pikturale
voorstelling vervaag en die een gemaklik in die ander kan vergly.21 ’n
Sleutelfaktor by die seleksie van voorbeelde was die vind van leidrade vir die
opspoor van "iconoclash" as ’n stedelike toestand wat nagalm of weerkaats langs
buite- en binneliggaamlike beeldfamilies of kettings van beelde, met skakels
tussen die verskillende beeldsoorte. Na-beelding geskied prosesmatig, deurlopend
en vervloeiend, en moet dus nie as afsonderlike “prentagtige beelde” of visuele
representasies verstaan word nie.22
Na-beelding is ’n vorm van vrye assosiasie tussen sigbaar en onsigbaar, dog veel
meer as dit is ter sprake. As ’n bewuste verbeeldingsaksie kan na-beelding ook in
terme van “tematisering” beskryf word (vgl. Levin 1973; Roque 1995, 2002,
2005). Die aanskoue van allusiewe merke, nuanses, figure en motiewe in prente
stu immers voort – beeldend en na-beeldend – en word ook telkens as sodanig
herhaal wanneer ’n prent opnuut aanskou word. Dit groei van speelse deelname
aan die allure van, of ontstelling deur, voorstellings tot verbeeldingryke gissing en
lesing van metaforiese en enigmatiese betekeniskonfigurasies. Nooit-voltooibare
interpretasie van temas en strekkings mond mettertyd uit in aksies van toe-
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eiening of distansiëring, weerstand of solidariteit. Na-beelding verloop egter nie
vanself, onversteurbaar of outomaties nie – vandaar die belangstelling in
ideologiese beeldmagte en stedelike omgewings wat hierdie verloop kan stimuleer
en versteur, oorlaai en onderbreek.

4. Spieëlbeelde
Die interpersoonlike disposisie van na-beeldingsprosesse kan kortliks verduidelik
word aan die hand van twee spieëlbeelde, gekies om aan te sluit by die
profielpaar in Norman Catherine se Mirror Mirror.
Jan Ekels de Jongere se skildery van ’n skrywer wat besig is om sy veerpen skerp
te maak (Figuur 2) bied ’n tipiese uitbeelding van weerkaatsing, van ’n gelaat-indie-spieël. Die effek van die kenmerkende onmiddellikheid van weerkaatsing word
in hierdie komposisie bereik deur die nabyheid, selfs oorvleueling, van ’n kop met
sy weerkaatsing, die agterkop met sy onsigbare gelaat; die aanvullende en
aksentuerende wyse waarop die hande, veerpen en mes herhaal word; ’n
gesigsuitdrukking en ’n liggaamshouding wat spreek van die onnadenkende
sorgsaamheid van ’n alledaagse handeling; ’n vertroude ruimte van innerlikheid
waar die vierkant van die skildery na binne herhaal word in die vorme van spieël
en stoel. Stilte, nadenke, meditasie heers hier in die interval tussen kop en
gelaat, in skerp teenstelling met die gebabbel, lawaai en gedruis in Mirror Mirror.

Figuur 2: Jan Ekels de Jongere (1759–93), Een schrijver die zijn pen versnijdt
(1784). Olieverf op paneel, 27,5 by 23,5 cm. Webtuiste van Rijksmuseum,
Amsterdam: http://www.rijksmuseum.nl/images/aria/sk/z/sk-a-690.z. (29
Desember 2008 geraadpleeg)
Daarteenoor bied die eendersheid van die verdubbeling in die spieëlbeeld van
René Magritte se Verbode reproduksie: portret van Edward James (1937) ’n
alombekende voorbeeld van die dubbele opskorting van ’n persoonlike identiteit,
die dubbele uitstel of vertraging van gelaatsherkenning (Figuur 3).23 Die
kunsmatige uitstel van hierdie metaprent sou ’n mens kon vergelyk juis met dit
wat daardeur onderbreek of bevraagteken word, naamlik die stroom van
alledaagse na-beeldingprosesse in ons moeitelose herkenning van en kontak met
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bekende persone. Laasgenoemde behels ongetwyfeld een van die meer
komplekse visuele gebeure in ons alledaagse ervaring: die flitsende verskyning
van ’n gewaande bekende in die verbygaan, om iemand van agter te sien, dalk
grotendeels verberg in ’n skare of op ’n afstand, dalk bloot die agterkant van ’n
gesiglose kop of flitsende glimp van ’n afgewende gesig. In sulke omstandighede
gis ons (meestal kortstondig voordat die teendeel blyk) ’n herkenbare identiteit
uit vergete fragmente – dalk ’n unieke kopvorm, voorkoms of liggaamshouding,
’n onnabootsbare gang en gebaar of dalk bekende kleredragitems en
bykomstighede. In die geval van beroemdes en berugtes (“ikone” van die media,
soos bekende politici, modepoppe, misdadigers, sport- of sepiesterre) word
persoonsherkenning deur vreemdelinge ongetwyfeld beduiwel deur die
stereotiperings en drogbeelde van die massamedia.

Figuur 3: René Magritte (1898–1967), La réproduction interdite, ou portrait de
Edward James (1937). Olieverf op doek, 81,5 x 65 cm. Webtuiste van Museum
Boymans-Van Beuningen: http://www.boijmans.nl/404/nl. (29 Desember 2008
geraadpleeg)

5. Gesiglose figure
Die voorafgaande rugfigure, of figure van agter gesien, tel onder ’n aansienlike
groep van soortgelyke voorstellings in die visuele kunste. Oogkontak en
gelaatsherkenning is sonder enige twyfel van die mees gespesialiseerde,
ingeoefende en ervaringgebaseerde funksies van die menslike visie. Die
doelbewuste afwesigheid daarvan in hierdie voorstellings dien as ’n negatiewe
strategie wat daarop gemik is om betragters se na-beelding te stimuleer as ’n
fantaserende deelname aan, en inset by, sulke voorstellings.
As voorbeelde van gesigloosheid of persoonlike geslotenheid kies ek vervolgens
twee voorstellings van vrouefigure. Die eerste is Meisie met verlore profiel (Figuur
4), ’n gesiglose portret uit 1831 deur Rudolf Friedrich Wasmann, ’n minder
bekende skilder uit die Duitse Romantiek. Die tweede is ’n bekende resente geval
van ’n gesiglose portret, waarskynlik bedoel as visuele toespeling of kommentaar
op eersgenoemde, naamlik Betty, ’n skildery van Gerhard Richter uit 1988 (Figuur
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5).

Figuur 4: Rudolf Friedrich
Wasmann (1805–1886),
Mädchen mit verlorene Profil
(ca. 1831–32).
Olieverf op papier, 33 x 24,1
cm. Kassel: Staatliche
Kunstsammlungen.

Figuur 5: Gerhard Richter (1932–), Betty
(Catalogue raisonneé 663–5) (1988).
Olieverf op doek, 102 x 72 cm. Webtuiste
van St Louis Art Museum, Saint Louis:
http://www.gerhard.richter.com/art/paintings/photo_paintings/detail.php?7668. (29
Desember 2008 geraadpleeg)

Soos eggo’s in antwoord op ’n geroep doem die gelaatstrekke en identiteit in albei
voorstellings onwillekeurig op as spekulatiewe na-beelding wat as proses van
sigbaar na onsigbaar verloop in die betragter se verbeelding. Dit is imaginêre
projeksies in reaksie op die detail van die meisie se besondere haartooisel en
oorbel by Wasmann. Na-beelding word by die Richter gestimuleer deur die naam
en die genommerde katalogustitel, die geskilderde fotografiese detail van die
haardos, oorlel en kostuum en ons kennis van ander voorstellings van sy dogter
in dieselfde reeks. Uit die gesigshoek van ’n toeskouer het die verlore profiel of
afgewende gelaat van rugfigure die status van visuele Leerstellen, onbepaalde
openinge of fisionomiese blindekolle wat spontaan en minstens minimaal ingevul
word met die na-beelding van vergiste of gefantaseerde gelaatstrekke en
identiteite. Allerlei gesiglose detail en kleinighede word soos gelaatstrekke
ontsyfer, as uitings van imaginêre karaktertrekke.
’n Vergelyking van hierdie twee kapsels belig betekenisvolle verskille wat die nabeelding van persoonlike identiteite affekteer: die skerp definisie van die vlegsels
van die 19de-eeuse Wasmann Meisie teenoor die vervloeiende suigkrag van Betty
Richter se haardos uit die laat 20ste eeu.
’n Bekende rolprenttoneel uit die klassieke filmkanon bevat visuele materiaal wat
met die twee skilderye vergelyk kan word, enersyds om die verskil tussen die
twee te belig, andersyds om die prosesmatige verloop van na-beelding as
gemeenskaplike faktor te beklemtoon. Die Richter-skildery staan veel nader as
dié van Wasmann aan die ontwykende en vervlietende filmiese mise en abyme
van die museumtoneel in Alfred Hitchcock se 1958-rolprent Vertigo (Figure 6a en
6b). Die kolkmotief van die vrou se haarrol in hierdie skoot resoneer met die
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dominante maalkolkmotief op sommige plakkate van hierdie rolprent. Dit bied ’n
visuele metafoor vir die obsessief-uitgestelde, onstabiele en duiselingwekkende
simulacrum-identiteit van hierdie fiktiewe vroulike karakter. Die aktrise Kim
Novak tree in hierdie film op in die plek van, of nog nader, speel die rol van,
Hitchcock se gunsteling-blondine, Grace Kelly, wat nie meer as aktrise beskikbaar
was nie. Novak speel die rol-binne-rolle van Judy Barton wat haarself voordoen as
Madeleine Elster wat op haar beurt lyk soos Carlotta Valdes, die portret waarna
sy in die museumtoneel staar. Die regie van die mis en scène in hierdie rolprent
stimuleer bepaalde prosesse van na-beelding by die gehoor. Dit bring mee dat
toeskouers deelneem en oortuig word deur die ontstellende ervaring van
duiseling, of vertigo (meer besonderhede kan gevind word in Huntjes 2003 en
Stoichita 2008:181-202).

Figure 6a, 6b en 6c: Stilbeeld van Madeleine in die kunsmuseum, ’n detail van
haar kop met die haarrol of -knoop, en die plakkaat met die kolkmotief. Alfred
Hitchcock (1899–1980), Vertigo (1958, hervrystelling van gerestoureerde
weergawe 1996). Paramount Pictures.
http://www.imageandnarrative.de/uncanny/joycehuntjes.htm (29 Desember
2008 geraadpleeg) en http://daily.greencine.com/archives/005944.html (29
Desember 2008 geraadpleeg)
Die voorbeeld van die Hitchcock-film, met ’n verhaal van disoriëntasie wat in San
Francisco afspeel, dien om die fokus van die redenasie te verskuif van innerlik tot
uiterlik, van liggaam tot omgewing, van menslike karakter tot stedelike
raamwerk. Die volgende gevalle behels daarom imaginêre na-beelding van
gelaatstrekke wat vanuit die kollektiewe identiteite van stedelike omgewings
vergis word. Dit betrek kunstenaars wat as ‘t ware gebrandmerk is deur ’n
kommunale identiteit, of wat hulself langdurig met besondere stede of
stadsgemeenskappe vereenselwig het.24 Die persoonlike geskiedenisse, die
werking van hul verbeelding, die artistieke personae wat hul geskep het, het
verstol tot ’n lotsverbondenheid met ’n plaaslike metropool. So kan betragters
van Friedl Kubelka-Bondy se fotografiese Selfportret van 1982 (Figuur 7) op basis
van haar biografie aflei dat die naamlose geboue en onbekende plek waarna die
gesiglose donkerkopvrou in ’n baaikostuum met ’n tiervelpatroon kyk, ’n deel is
van ’n nuwe woonbuurt van die Oostenrykse hoofstad, Wenen.25
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Figuur 7: Friedl Kubelka-Bondy (1946–), Selfportret (1982).
Foto, gelatiensilwerdruk.
James Valerio se gesiglose selfportret van 2002 daarteenoor, stel die skilder ook
van agter voor teen ’n stedelike profiel, maar die identiteit van die skyline van
Chicago word verkondig deur die opvallende rooi-op-geel titel op die skilder se
rug (Figuur 8). Van die verskillende beeld- of prenttipes wat sedert die
Renaissance in die Weste ontwikkel is vir die voorstelling van stedelike
omgewings, het die stadsgesig, of vedute, die sterkste verbande gelê tussen stad
en portret, die beboude omgewing as plek, en menslike gemeenskapsidentiteit as
subjektiewe plekbelewenis (vgl. Van den Berg 1997:119-121).
Vroeë voorbeelde van sulke voorstellings van ’n stad-op-die-horison hou die
analogie van stadsprofiel en profielportret meestal implisiet. Sedert die optrede
van die 18de-eeuse Venesiese vedute-skilders en die strewe om ’n stedelike
identiteit of die gees van ’n plek (locus genius) vas te vang, word die stad van
binne uitgebeeld – gewoonlik deur ’n unieke en bekende plek in ’n stad teen ’n
omringende stedelike buitelyn (skyline) te profileer.26 Die voorstellings van
Kubelka-Bondy en Valerio kan as resente voorbeelde van die stedelike vedute
beskou word.

Figuur 8: James Valerio (1938–), Chicago (Self-portrait) (2002).
Olieverf op doek, 152,4 x 182,9 cm. New York: George Adams Gallery, 3 April
tot 31 Mei 2003. http://www.georgeadamsgallery.com/James Valerio (20 Mei
2006 geraadpleeg)
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In vergelyking met hierdie Europese en Amerikaanse voorbeelde is die SuidAfrikaner William Kentridge se verbondenheid met die stad Johannesburg van ’n
veel meer komplekse aard. ’n Aantal van die fiksiekarakters in sy werke bevat
alter ego-verwysings wat sinspeel op aspekte van sy eie dubbelsinnige
verbondenheid met hierdie stad. Een van hulle is byvoorbeeld die karakter Felix
Teitlebaum, die middeljarige naakfiguur in die tekening Captive of the city (Figuur
9). Die snelwegverkeersknoop in die agtergrond en die opskrif op die reusagtige
advertensiebord sinjaleer dat hierdie tekening ’n stadsbeeld van die
disoriënterende rebus- of labirint-tipe projekteer – die moderne stad verbeeld as
noodlottige gevangenis. Ooreenkomstig die 18de-eeuse stadskritiek in die
perspektiwiese kapriese van Piranesi se Carceri-etsreeks word stedelinge hier
uitgebeeld as verdwaal, vereensaam en vasgevang in die stadsomgewing. By
Kentridge benodig die na-beeldingsproses allerlei skattings en projeksies wat uit
verskeie magtelose fiksiekarakters geleidelik vaster buitelyne besorg aan ’n
gemeenskaplike en veranderlike stedelike identiteit – dié van die stad en van die
kunstenaar.

Figuur 9: William Kentridge (1955–), Johannesburg, 2nd greatest city after
Paris (1989): “Captive of the city”.
Houtskool-en-pastel-tekening op papier, 96 x 151 cm, tekening vir
filmanimasie. (Cameron et al. 1999:55)

6. Ontliggaamde gelaatstrekke
Die derde geval van na-beeldingsoperasies betrek ontliggaamde en gefragmenteerde gelaatstrekke, verlate en swerwend in die beboude omgewings van
stede. As eerste voorbeeld hiervan kan verwys word na Herbert Bayer se bekende
fotografiese montage uit 1932, Einsamer Groβstädter (Figuur 10). Die konstruksie
van die montage bevat ’n drievoudige ruimtelike gelaagdheid. Die eerste is die
argitektoniese agtergrond, die fasade van ’n gebou as een snit uit die groter
geheel van ’n moderne metropolitaanse omgewing, waarskynlik Berlyns. Bo-oor
die fasade is ’n paar geopende hande geplaas, opgehef in ’n kwetsbare, selfs
hulpelose gebaar wat reusagtige skadu's oor die gebou in die agtergrond laat val.
Die derde en laaste komponent is die paar menslike oë wat in die palms van die
twee hande verskyn. Die afparing van palms en oë berei die betragter voor vir die
na-beelding van ’n komplekse gelaat-cum-stad-identiteit. Die identiteit ontvou uit
’n vermenging van intiem-persoonlike en afstandelik-onpersoonlike elemente.
Bowendien word dit aangebied as ’n liggaamlik-gefragmenteerde en verkorte
selfportret van ’n vervreemde en eensame stedeling, weerspieël in die handpalms, met oë wat in die skemerte gloei met die pynlike intensiteit en verlange
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van liggaamlike wonde of stigmata.

Figuur 10: Herbert Bayer (1900–1986), Einsamer Groβstädter (1932).
Fotomontage, 34,3 x 25,4 cm. Gelatiensilwerdruk. Folkwang Museum, Essen:
http://www.leopoldmuseum.net/presse/zdk/01_Bayer_Lonely%20Metropolita1932.jpg (29 Desember 2008 geraadpleeg)
Die verband tussen na-beeldingsprosesse en modernistiese voorstellingsprosedures soos die collage en die montage is geensins toevallig nie.27 Die
beliggaamde menslike visie moet weliswaar van die kulturele vorme en van die
media van visuele representasie onderskei word, maar die twee domeine kan en
behoort nooit van mekaar geskei word nie. In beide is beeldstabiliteit altyd bloot
voorlopig teenoor die niesinkronisiteit, of selfs anakronisme, van beelde (vgl.
Didi-Huberman 2003). Beide domeine aanvaar versteuring en herstel, spanning
en oplossing as intrinsiek deel van die visuele veld; beide is akuut bewus dat elke
beeld bestaan, of eerder dat elke beeld onvoorspelbaar verloop, as gebeure wat
op subliminale vlak allerlei harmoniërende verstellings en onderbrekings, allerlei
prosesse van herhaalde herkodering, revisie, redaksie en mutasie kan behels.
Hierdie omstandighede tree op die voorgrond in die ontliggaamde detail van die
paar oë in Rearview mirror (Figuur 11). Dit is een van die sleutelbeelde uit die
motorkarrit-sekwens in William Kentridge se History of the Main Complaint
(1996), ’n geanimeerde film van 5 minute en 50 sekondes gebaseer op 21
tekeninge in houtskool en pastel op papier en gemaak ten tye van die destydse
sittings van die Waarheids-en-Versoeningskommissie. In hierdie filmiese
tekeninge word die ruimtelike gelaagdheid van Herbert Bayer se fotografiese
montage getransformeer tot ’n narratiewe konfigurasie van temporele
ontwrigting, menslike vervreemding en sosiale geweld (vgl. Coetzee 1999;
Dubow en Rosengarten 2005; Van Caelenberghe 2008).
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Figuur 11: William Kentridge (1955–), History of the Main Complaint (1996).
Detail uit die derde rit-sekwens.
Houtskool-en-pastel-tekening op papier, tekening vir animasie, 120 x 160 cm.
http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_work_md_198_2.html (29
Desember 2008 geraadpleeg)
Dit is oorbekende beelde: die mens op weg, ’n pelgrimstog, ’n geselskap op reis
of, in moderne omstandighede, ’n voertuig aan die beweeg langs ’n roete met die
pad wat vooruit strek na die horison en op ’n afstand agter die voertuig in die
verskiet verdwyn. Ons ontmoet hierdie gegewens meermale as metafore van die
verloop van tyd, van die historiese kontinuïteit van verlede, hede en toekoms. Dit
kan ook die samesmelting van die trajekte van protensie, attensie en retensie tot
enkelvoudige kykgebeure of skouhandeling illustreer. Soms word die uitsig in ’n
truspieël ook aangewend as metafoor van hersiening, revisie, retrospeksie,
veranderde perspektiewe of nuwe interpretasies op die basis van duursame kontinuïteite.28 Wanneer Kentridge hierdie stereotiepe beeldmateriaal in die meersinnige getekende-en-verfilmde narratiewe rame van History of the Main
Complaint ontgin, word die temporele en ruimtelike koördinate van die betragter
se na-beelding volledig ontwrig en gedislokeer.
In hierdie sekwense van die film verskyn en verdwyn daar binne die raam van die
voorruit van ’n motorkar wat op spoed voortsnel dowwe en afgeleefde stedelike
omgewings en flitsende vorme wat op die bestuurder afstorm. Die uitsig na agter,
waar die stedelike tonele in die verte of in die verlede verdwyn, word nie aan die
betragter getoon nie. ‘n Vergete, verborge of onderdrukte aandadigheid in ’n
traumatiese verlede, die gevolge van dade of daadloosheid, is immers juis die
hoofklag in History of the Main Complaint. Hierdie rit-sekwens kom drie keer voor
in die ontvouing van die verhaal, wat in proleptiese of analeptiese orde vertel
word, skynbaar as onderdrukte droombeelde, verlore geheuebeelde of binneliggaamlike beelde van die bewustelose bestuurder van die motor, die karakter
Soho Eckstein wat in ’n diep koma in ’n hospitaalkamer lê. Die filmiese vertelling
aan die hand van beeldmateriaal skakel heen en weer tussen die rit-sekwense en
kliniese ondersoeke van die bewustelose liggaam met behulp van sonarskerms en
ander vorme van mediese beelding. Vir die groter storie moet die hele Felix
Teitlebaum- en Soho Eckstein-reeks, waarvan hierdie die sesde film is,
geraadpleeg word.
Sekerlik weens die sinspeling op inryteater- en bewussynskerm kan die motief
van voorruit-met-truspieël, die kombinasie van uitsig en terugskouing, dien as
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skema om die oorhoofse narratief en die verteller (nie soseer Soho of Teitlebaum
as fiksiefigure nie, maar Kentridge as die outeur) van die hele reeks van films te
omraam.29 Dit verklaar die keuse van hierdie venstermotief as raambeeld of
menu-diagram vir die kompilasie van seleksies uit die reeks animasiefilms in die
David Krut CD-ROM (Macklin et al. 1997). Hier word die keuse van films
aangebied as skakels rondom die truspieël, waar die gemeenskaplike punt van
kontak met die betragter lê. Die ontliggaamde motief van die motorbestuurder se
oë in die truspieël bewerkstellig kontak met betragters en betrek hulle vanuit die
hede van die aanskouingshandeling by ’n imaginêre interseksie van perspektiewe
op die verlede en die toekoms. Die voorgestelde oë is dié van die Soho Ecksteinkarakter (soos Felix Teitlebaum ’n fiktiewe alter ego van Kentridge is).
Die twee ontliggaamde oë in hierdie filmiese vertelling ondersteun die gedagte
van ’n ooggetuieverslag, van ’n onhoorbare eerstepersoonsvertellerstem. Dit is ’n
spesifieke vorm van betragtersbetrokkenheid wat bewerkstellig word deurdat
William Kentridge hier ’n selfportretfragment gebruik. As ooggetuie tree hy op in
die rol van ’n aanklaer wat homself en, by implikasie, ook die betragter by die
verhaalgebeure betrek. ’n Ervaring van gemeenskaplike deelagtigheid, aandadigheid en lotsgemeenskap word geskep deur die aanvullende en duursame
strekking van oorvleuelende na-beeldingsprosesse: die skokkende en flitsende
droombeelde van die bewustelose Soho Eckstein-karakter, die afwisseling van
hierdie traumatiese herinneringe met die surrealistiese transformasies van
mediese beelding in die filmiese vertelling waar die eerstepersoonsverteller sy
solidariteit met Soho verraai, en, derdens, ons ontkennende of toe-eienende nabeelding as die betragters van die animasiefilm.
Kentridge se aangesig-tot-aangesig-oogkontak met die Soho-karakter bevestig sy
eie vereenselwiging met ’n Johannesburgse gemeenskapsidentiteit. Aan die ander
kant bied betragters se oogkontak met die oë in die truspieël ’n geleentheid om
ons eie aandadigheid aan ’n gewelddadige geskiedenis te bely. Die vertelling
slaag onder meer daarin om ons instinktiewe wegskram van ’n traumatiese
verlede en skuldontkenningreaksies te oorrompel omdat Kentridge gebruik maak
van die voorstellingstipes waarvan die na-beeldingspotensiaal hier bo bespreek is.
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Eindnotas
1

Hierdie teks het aanvanklik ontstaan as voordrag vir ’n konferensie van die
South African Visual Art Historians (SAVAH) by Rhodes Universiteit, New readings
of visual culture in South Africa (Van den Berg 2005).
2

In hierdie opsig bied die Catherine Catherine-prent ’n veraf eggo van Pablo
Picasso se bekende skildery, Femme au miroir (1932), olie op doek, 162,3 x
130,2 cm, Museum of Modern Art, New York. ’n Kleurafbeelding van die skildery
is te vinde by (29 Desember 2008 geraadpleeg).
3

Die profielpaar se sinspeling op die alombekende figuur-gronddiagram (1915)
van Edgar Rubin (1886–1951) is onmiskenbaar:

4

Hier word gesinspeel op interaksie tussen die visuele voorstelling en die
aanskouer. ’n Deeglike uiteensetting van die verwikkelde “reciprocity” van hierdie
verhouding in Holly (2002). Haar eie navorsing fokus op die visuele retoriek van
kunswerke wat die respons van die betragter as ‘t ware prefigureer.
5

L’image abîmée is verwant aan die metaprent soos gekonseptualiseer deur
W.J.T. Mitchell (1994). Dit betrek prente wat komposisioneel binne hulself
verdubbel of herhaal word, of prente wat dien as die rame van ander prente wat
binne hul komposisies genestel word, of eksemplariese prente geraam binne
diskoerse oor die aard van pikturaliteit. Dubois (2006) verduidelik l’image
abymée deur hierdie visuele neologisme in verband te bring met die literêre mise
en abyme, afgelei uit André Gide se opmerkings in 1893 oor die heraldiese
blasoendevies van ’n skild wat in sy middelpunt deur ’n verkleinde weergawe
daarvan herhaal word. Die literêre ontwikkeling word uitgespel deur Dallenbach
(1989) en Brockelman (2001). Dubois (2005) bied die volgende bondige
omskrywing: “La mise en abyme désigne toute forme d’autoreprésentation
precedent par enchâssement d’un récit dans le récit, d’un tableau dans le tableau,
ce motif circonscrit d’inclusion ayant pour particularité d’interpeller le tout – que
ce soit sous forme de redoublement, de prolongement, d’explication, de negation
ou de mis en process.”
6

Sulke verstrengelde merke laat ’n mens onwillekeurig dink aan James Elkins
(1999) se subsemiotiese verkenning van die “image domain” in terme van
gramma – die mees elementêre merkbegrip as gemene deler in die mélange van
prente, notasie en geskrif. Volgens die kategorieë van Elkins se semiotiesgedronge terminologie vergly die tipiese Norman Catherine-merke tussen
pikturale motiewe, semasiograwe, pseudoskrif en subgrafemiek.

7

Hierdie beskrywing in terme van orale klanke bevat temporele elemente wat
hier onder verder ondersoek sal word. Suiwer visueel gesproke demonstreer die
merktekstuur in die prentsentrum ook ikonische Differenz, die basiese
beeldkonsep wat Gottfried Boehm oor jare in talle publikasies verfyn het; vgl. die
verwysings en die bibliografie van Boehm (1994). Ek takseer die twee koppie
trouens as satiriese kommentaar op die imaginêre outeurs- en betragtersposisies
of -rolle wat deur enige pikturale voorstelling geïmpliseer word.
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8

Daar word met verwagting uitgesien na die simposium oor The metareferential
turn in contemporary arts and media: forms, functions, and attempts at
explanation wat in Oktober 2009 deur die Sentrum vir Intermedialiteitstudie,
Karl-Franzens-Universität te Graz aangebied sal word. Die term metaization word
gebruik om die simposiumtema te beskryf: “‘Metaization’ – the movement from a
first cognitive or communicative level to a higher one on which first-level
utterances and above all the means and media used for such utterances selfreflexively become objects of reflection and communication in their own right –
was for a long time mostly restricted to a relative minority of works or artefacts,
and in particular to ‘high art’. In the twentieth century, notably in the context of
postmodernism, this situation changed drastically: metaization and its product,
‘metareference’, have not only increased dramatically in quantity but have also
spread to areas in which they could rarely, if at all, be found in the past, in
particular popular genres (where they have produced ‘meta-pop’), but also to the
new media. In fact, no matter whether we read a new novel or comic, listen to a
musical such as The Phantom of the Opera, or play a computer game – in all
cases we are nowadays likely to e ncounter metaphenomena” (vgl.
http://www.metareference.uni-graz.at).
9

Vgl. http://www.vsw.org/afterimage/index.html.

10

Die keuse van iconic turn was bedoel om die logosentrisme van die linguistic
turn (Rorty 1967) te eggo maar ook te weerspreek.
11

In die loop van die diskoers waarin Boehm die “terugkeer van beelde” langs
verskillende weë, rigtings en kanale opspoor, vermenigvuldig die historiese,
sistematiese en ideologiese wyses waarop “terugkeer” verstaan kan word. Onder
meer word die herverskyning, wedergeboorte, herhaling, weerstand, herkenning,
tuiskoms van beelde betrek.
12

Boehm (2007) werp ’n terugskouende blik op hierdie konseptuele verskuiwings.

13

Vgl. in hierdie verband onder meer Welsch 1994; Kemp 2003; Sachs-Hombach
en Rehkämer 2004; Sauerländer 2004.

14

Die eerste lesingreeks van 2002-3, met die titel Iconic turn – Das Neue Bild der
Welt, is aangebied deur die Burda Akademie zum Dritten Jahrtausend (vgl. die
webwerf http://akademie3000.de) in samewerking met die Humanities Centre
van die Ludwig-Maximilians-Universität te München en met die Hubert Burda
Stiftung as beskermheer.
15

Vgl. die Iconic turn-webwerf: http://www.iconicturn.de.

16

Ek het sekere opvattings van Belting behandel in ’n voordrag by die
konferensie Visual Culture Explorations (Van den Berg 2004a), onder meer
aangaande die menslike liggaam as beeld, as die onderwerp van beelding in die
portretkuns, en as die draer van ’n verskeidenheid binneliggaamlike en mentale
beeldprosesse. De Bruyn (2006) het onlangs die verbande van Belting met
Wolfgang Iser se literêre antropologie blootgelê, waarskynlik met Helmuth
Plessner se filosofiese antropologie as gemeenskaplike agtergrond. Boehm en
Belting tree ook saam na vore as leidende beelddenkers in Bernadette
Collenberg-Plotnikov (2005) se ontleding van die funksie van die kuns in die era
van beelde. Volgens haar moet kunshistorici (soos sommige nuwemediakunstenaars, sou ’n mens wou byvoeg) ’n kritiese houding teenoor die eietydse
beelddiskoerse en -praktyke inneem: “Der Beitrag der Kunstgeschichte zur
Diskussion um das Bild könnte dabei darin bestehen, sich gerade nicht selbst sur
Bildwissenschaft zu transformieren, sonder sich in einer kritischen Analyse der
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Neuen Bildmedien und ihrer öffentlichen Wirkung zu beteiligen. Ein solcher Ansatz
ließe es beispielweise zu, die Frage aufzuwerfen, ob die Bilder, mit denen wir in
angeblich instruktiver Absicht umstellt werden, tatsächlich überhaupt verstanden
werden wollen. Er hätte damit nicht elitären, sondern aufklärerischen Charakter.
Die von den Bildwissenschaftlern unterstellte Grundannahme, die empirische
tatsache der wachsenden Anzahl von Bildern bedeute zugleich, daß die Bilder
immer wichtiger werden, ist nämlich in hohem Maße anfechtbar. Was uns aber
nichts sagen kann, muß man uns auch nicht zeigen. Vielleicht wäre die
Transformation der Kunstgeschichte nicht zu einer Bildwissenschaft, sondern zu
einer historischen Bild-Kritik (Sauerländer) angesichts der ominösen ‘Bilderflut’
letztlich auch in kulturpolitischenn Hinsicht die vernünftigere Perspektive.”
(Collenberg-Plotnikov 2005:152-3)
17

Vgl. die katalogus onder redaksie van Latour en Weibel (2002), asook die
webwerf van die uitstalling, http://www.iconoclash.de. Voorts bevat uitgawe 15
van Image [&] Narrative, Online magazine of the visual narrative, met Agnés
Guiderdoni-Bruslé as gasredakteur, materiaal uit ’n Leuvense konferensie (2006)
oor ’n verwante onderwerp: “Battles around images: iconoclasm and beyond”
http://imageandnarrative.be/iconoclasm/ (29 Desember 2008 geraadpleeg).

18

Hierdie benadering tot na-beeldfenomene bied ’n verrykte idee van retinale
retensie. Laasgenoemde ondersteun die onwillekeurige sakkadiese beweging en
momentane ruspunte van die skanderende en aftastende blik deur perseptuele
kontinuïteit aan die onbewuste motiliteit en die bewuste mobiliteit van die fokale
en periferale visie te besorg (Van den Berg 2004b).

19

Paul Emmanuel (2004) het aspekte van hierdie tydsverhoudings ondersoek in
sy uitstalling after-image, spesifiek in die hoofwerk, after-image (2004), wat ook
die uitstallingstitel verskaf. Hierdie werk beliggaam temporaliteit deur die
tydrowende tegniese prosedure wit-op-swart-gravering van blootgestelde
kleurfotografiepapier van 200 x 480 cm). Voorts word temporaliteit beeldend
bewerkstellig in samespel met die verwondering oor die persoonlike items van
militêre kleredrag verlore in ’n oneindige grasveld (’n gevalle stryder, droster of
vlugteling?). Die landskap met die onverstoorbare gang van die natuur teenoor
die menslike horison met sy historiese spore van ’n militêre veldslag en
kortstondige traumatiese ervarings speel by Emmanuel die sceniese rol van die
stedelike omgewing met ongedurige stadsritmes in die visuele materiaal wat ek
ontleed.
20

Vgl. in groter besonderhede Ricoeur 2004 en Krapp 2004.

21

Die neiging om hierdie verskille buite rekening te laat kan beskou word as die
foutiewe sleutel van “picture theories of perception” aan die wortel van die
dialektiek wat hier bo beskryf is.

22

Hierdie prosesse van vervloeiende skakels van binneliggaamlike beeldmateriaal
kan as een van die tipiese temas in die kuns van William Kentridge opgemerk
word. Voorbeelde daarvan is te sien in sy filmanimasie History of the main
complaint (1996) wat hier onder aan die orde gestel word. Die onbekende
identiteit van die karakter in ’n koma sowel as die werking van sy
getraumatiseerde onderbewussyn word op treffende wyse deur veranderende
voorwerpe in sekwense van beeldmetamorfose op x-straal- en sonarskerms
gesuggereer.

23

Die skildery is gebaseer op ’n foto wat Magritte in 1937 in Londen geneem het
van die kunsversamelaar Edward James. Die opname toon Edward James van
agter, waar hy voor ’n skildery van Magritte, Op die drumpel van vryheid, staan.
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Vgl. die Heilbrunn Timeline of Art History op die webwerf van die Metropolitan
Museum of Art, New York, http://www.metmuseum.org/
toah/images/h2/h2_1987.1100.157.jpg (29 Desember 2008 geraadpleeg).
24

Deesdae dien kunstenaars, lewend of dood, soms ook as toeristiese
handelsmerke van stede of streke.

25

In die foto vertoon die rugfiguur van Bondy die selfversekerde houding van
iemand wat ’n stedelike omgewing beheers, in hierdie opsig gelyk aan die
moderne manlike stedeling van die 19de-eeuse industriële metropool. Die Bondyfiguur kan dus vergelyk word met die bekendste voorstelling hiervan, Gustave
Caillebotte se Man by die venster van 1876 (vgl. Van den Berg 1997:114); ’n
kleurafbeelding is te vinde by http://i.blog.empas.com/
pingjiro/129104_771x1127.jpg (29 Desember 2009 geraadpleeg).

26

Damisch (2001) en Schatzki (2001) bied meer stof oor die fassinerende
verhoudings tussen plek en identiteit.

27

Vgl. Thomas Brockelman (2001) wat die veronderstelde modernistiese
verskyning van collage herinterpreteer as die ontwaking van ’n postmoderne
prosedure.
28

Vgl. die inleidende en slothoofstukke van Werner Hofmann se Die Moderne
imRückspiegel (1998) – “Der Rückspiegel wird eingestellt” en “Der Kreis schlieβt
sich und bleibt doch offen” – as treffende voorbeelde van terugskouende
historiese revisie aan die hand van truspieëlmetafore.

29

Die prikkelende kombinasie van voorruit en truspieël skep ’n unieke narratiewe
dinamiek as een besondere variasie op die alomteenwoordige venster- of
raamskema in die Westerse kunsgeskiedenis (vgl. Müller 2004, asook Friedberg
2006:191-239 oor “The multiple”).
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Tegnologiese singulariteit en
transendentale monisme: medeskeppers
van volhoubare alternatiewe toekomste
Jan Hendrik Naude

Abstract
The need for a fusion between technological singularity and transcendental
monism is posited as the best compromise for sustainable alternative futures.
Four possible futures could emanate from a combination of two types of
technological progress and metaphysical monism: (a) Technological singularity
and material monism, which could lead to the end of humanity as we know it and
usher in the era of transhumanism. (b) Linear change and material monism,
which could lead to an extrapolation of the present into the current future, i.e.
development and underdevelopment, haves and have-nots, ecological-environmental unsustainability. (c) Linear change and transcendental monism, which
could lead to consciousness as the dominant causal reality in a low-technology
world with sustainable naturalism. (d) Technological singularity and transcenddental monism, which could lead to completely new futures where highly
conscious humans use technology (innovation) as a means to sustainable higherorder living expandable to the universe as a whole.
Humanity is unique within the confines of the known universe and cannot be
allowed to transform into mere intelligent non-biological entities. The challenge,
therefore, is to align the value system of the psycho-sociosphere with technological progress and thinking to create a new paradigm that will lead to sustainable
higher-order living.

Opsomming
Die versmelting van tegnologiese singulariteit met transendentale monisme word
gepostuleer as die mees aangewese kompromie vir die skep van volhoubare
alternatiewe toekomste. Vier moontlike toekomste kan na vore kom wanneer
twee tipes tegnologiese progressies en twee tipes metafisika met mekaar
gekombineer word: (a) Tegnologiese singulariteit gekombineer met materiële
monisme, wat kan veroorsaak dat die mensdom soos dit vandag daar uitsien, tot
’n einde kom en die era van transhumanisme inlui. (b) Liniêre verandering,
gekombineer met materiële monisme, wat ’n ekstrapolasie van vandag se situasie
na die sogenaamde huidige toekoms kan teweegbring, dit is, ontwikkeling en
onderontwikkeling, rykes en armes, en ekologiese nievolhoubaarheid. (c) Liniêre
verandering gekombineer met transendentale monisme, wat daartoe kan lei dat
bewustheid die dominante oorsaaklike realiteit word in ’n lae-tegnologie-wêreld
met volhoubare naturalisme. (d) Tegnologiese singulariteit gekombineer met
transendentale monisme, wat tot heeltemal nuwe toekomste kan lei waar ’n
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hoogs bewuste mensdom tegnologie gebruik as ’n middel tot ’n volhoubare hoëorde-leefwyse.
Die mensdom is uniek binne die begrensing van die bekende heelal en kan nie
sonder meer getransformeer word in ’n blote niebiologiese entiteit nie. Die
uitdaging is om die oënskynlik opponerende waardestelsels van die psigososiale
sfeer en tegnologiese vooruitgang en denke met mekaar in lyn te bring ten einde
’n nuwe paradigma te skep wat tot ’n volhoubare hoë-orde-leefwyse sal lei.

1. Inleiding
Nuwe tegnologie, of meer spesifiek, innovasie1 in die 21ste eeu open nuwe deure
en lei tot ongekende terreine vir die mensdom. Hierdie innovasievoorposte het die
potensiaal om die mensdom se huidige probleme soos mis voor die son te laat
verdwyn – mits dit, soos hierdie artikel argumenteer, met kundigheid en oorleg
gedoen word. Innovasie binne die konteks van ’n “geglokaliseerde”2 wêreld staan
in skerp kontras tot die navolging en behoud van denk- en waardesisteme eie aan
baie Westerse én nie-Westerse kulture. Die markgedrewe soeke na meer
innovasie om hoër vlakke van winsgewendheid te bereik, word al hoe meer ’n
zero-som-spel met ontwrigtende en destruktiewe gevolge vir kulturele en
spirituele hoë-orde-leefwyses.
Die probleem word duidelik geïllustreer deur twee wyd uiteenlopende
benaderings. ’n Onlangse uitgawe van trendwatching.comstel dit kategories soos
volg: "There’s more innovation happening than ever before. New brands, new
niches, new concepts, new products, new services and new experiences are
flooding an equally fast expanding number of markets" (trendwatching.com
2008:1). Hulle noem dit die innovasie-vloedgolf.
In teenstelling met die “innovasie-vloedgolf” handhaaf die leiers van Bhoetan3 die
volgende beskouing:
Our approach to development has been shaped by the beliefs and values
of the faith we have held for more than 1,000 years. Firmly rooted in our
rich tradition of Mahayana Buddhism, the approach stresses, not material
rewards, but individual development, sanctity of life, compassion for
others, respect for nature, social harmony, and the importance of
compromise … we have deliberately chosen to give preference to our
understanding of happiness and peace, even at the expense of economic
growth. (Bhutan PC 1999:19)
Daar is tans ’n groot debat tussen die voorstanders van meer innovasie en die
teenstanders van innovasie. Die teenstanders is nie noodwendig gekant teen
innovasie nie, maar volg ’n meer omsigtige benadering deur die gevare van
ongebreidelde innovasie uit te wys. Die destruktiewe gevolge van innovasie vorm
die basis van die huidige debat rondom die volhoubaarheid van die mensdom se
ekonomiese
aktiwiteite,
en
meer
spesifiek
omgewingskwessies
waar
aardverwarming die sentrale gevaar is. Voorstanders van innovasie soos
vergestalt in trendwatching.com se beskouing meen dat innovasie op sigself die
oplossing sal bring vir die mensdom se talle probleme. Die teenstanders is egter
van mening dat dit meer probleme te weeg sal bring tot die mate waar die
mensdom uitwissing in die gesig sal staar.
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Die debat, grootliks in die kuberruimte tussen die materiële wetenskaplikes
gevoer, plaas Tegnologiese Singulariteit4 en sy hoofproponent, Ray Kurzweil5,
teenoor ’n meerderheid liniêr-denkendes – in hierdie debat verskil die twee
groeperinge met mekaar oor die verwagte tempo waarteen tegnologiese
vooruitgang die toekoms binnegaan en die impak wat dit op die mensdom sal hê.
Singulariteitsbewustes meen dat die “tegnologiese” mens met ’n eksponensiëlegroei-tendens te doen het wat ongekende vooruitgang en verandering so vroeg
as die middel van die 21ste eeu te weeg gaan bring; om die waarheid te sê, hulle
meen dat die mensdom soos ons dit vandag ken, nie meer sal bestaan nie.
Daarteenoor staan ’n meerderheid materiële wetenskaplikes wat argumenteer dat
’n liniêre-groei-tendens steeds die toekoms sal inlui sonder noemenswaardige
“skokke” vir die mensdom.
Die debat is egter nie beperk tot die materiële wetenskap nie, maar impakteer
noodwendig op die mensdom binne sy spirituele ervaringsveld, waar bewustheid
as oorsaaklike realiteit die alleroorheersende diskoers verteenwoordig. Dit is hier
waar die materiële monisme6 teenoor die transendentale monisme7 te staan kom
binne die konteks van die mensdom se tegnologiese toekoms en sy voortbestaan.
Dit blyk duidelik uit die geskiedenis dat tegnologie belangrik is in die vooruitgang
van die mensdom. Tegnologiese vooruitgang wat strek vanaf die landboutydvak
regdeur die industriële tydvak tot die huidige inligtingstydvak, toon dat die mens
se vooruitgang nie moontlik is sonder tegnologiese vooruitgang nie. Desnieteenstaande blyk dit dat innovasie en nuwe tegnologie ’n ontwrigtende en
destruktiewe impak op die kontekstuele omgewing het. Dit lei noodwendig tot die
vraag: Wat gaan die volgende paradigmaskuif wees wat die inligtingstydvak gaan
opvolg, en watter inherente ontwrigtende en destruktiewe kwaliteite gaan dít
meebring, veral met betrekking tot die mensdom se geloofs- en waardestelsels?
Ten einde die vrae te beantwoord, poog die artikel om die debat na die
middelgrond te neem waar daar, hopelik, met meer nugterheid met innovasie en
die mens se voortbestaan omgegaan sal word – en hier omsluit voortbestaan die
totale menswees, naamlik die mens as liggaam, siel en gees. Die artikel postuleer
vier moontlike scenario's om die debat te kontekstualiseer. Hierdie scenario's is
gebaseer op die veranderlikes wat die tegnologiese singulariteit/liniêre-groeitendens en die materiële/transendentale monisme omvat. Die mees wenslike
scenario, naamlik die Hoë-orde-Leefwyse, word voorgehou as die opsie vir die
toekoms, omdat dit die beste aspekte van innovasie en dié van bewustheid
saamvoeg ten einde die mensdom op ’n hoër vlak van ontwikkeling te plaas en sy
toekoms te verseker.

2. Van informasie na in-formasie
Dostal (2005:193) postuleer dat ’n paradigmaskuif vanaf die informasietydvak na
die sogenaamde in-formasietydvak (in-formation age) gaan plaasvind. Informasie (doelbewus met ’n koppelteken) word gedefinieer (Dostal 2005:193)
binne die konteks van die oorspronklike Latynse betekenis, nl. “om vorm te gee
aan” of “om te skep”. Dit word onderskei van informasie se kwantitatiewe
betekenis wat verwys na inligtingsdeeltjies en neem ’n meer kwalitatiewe
voorkoms aan in die sin dat dit op materie en energie impakteer en daaraan vorm
gee. Dit beteken volgens Dostal (2005:365) dat indien inligting, of dan
informasie, buite konteks gebruik word, dit die krag verloor om vorm te gee aan
iets. In-formasie is daarom informasie wat oor die vermoë beskik om dinge te
verander of te beïnvloed, en om vorm te gee aan die elemente (materie, energie
en informasie) waaruit dinge bestaan; dit is meer as net blote data. Data op
sigself bring nie verandering te weeg nie, aangesien dit maar net ’n stel feite
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verteenwoordig. Daar word geskat dat die mens se senuweestelsel op enige
gegewe oomblik met naastenby 2,5 miljoen informasiedeeltjies getref word, maar
dat net sowat 300 tot 500 informasiedeeltjies werklik bewustelik geprosesseer
word (Dostal 2005:222). Dus bly die oorgrote meerderheid data bloot informasie,
sonder die vermoë om enige impak te hê. Die impak wat in-formasie op die
psigososiale sfeer gaan maak, is van kardinale belang vir die mensdom se
toekoms soos wat daar beweeg word van die huidige informasietydvak na die
toekomstige in-formasietydvak. Dostal (2005:39) noem die mens se geloofs- en
waardestelsels met sy eiesoortige denkpatrone en sosiale interaksie die
psigososiale sfeer. Dit is ook in dié konteks waarbinne dit in hierdie artikel
gebruik word.
Die nuwe paradigmaskuif na die informasietydvak word deur Kurzweil (2006:4)
gesien as die onafwendbare eenwording van menslike biologiese denke met
niebiologiese intelligensie wat tans deur innovasie geskep word. Vinge (1993:2)
and Kurzweil (2006:7) noem hierdie ontwikkeling die “Singulariteit”, wat deur
hulle gedefinieer word as ’n periode in die toekoms waar die tempo van
tegnologiese verandering so vinnig en die impak so diepgaande gaan wees dat
die mens ingrypend en onomkeerbaar getransformeer gaan word (Kurzweil
2006:7). Kurzweil (2006:32) voorspel dat die Singulariteit so gou as teen 2048
gaan plaasvind, terwyl Vinge (1993:2) meen dat dit alreeds teen 2030 moontlik
sal wees. Die rede wat aangevoer word, is dat die liniêre-groei-tendens van
innovasie reeds tekens toon dat dit die sogenaamde knie-kromme van die kurwe
bereik het. Die knie-kromme van die kurwe is die punt waar ’n eksponensiële
tendens waarneembaar word. Kurzweil (2006:9) meen dat die Singulariteit so
dramaties gaan wees dat daar in die post-singulariteitstydvak moeilik onderskei
sal kan word tussen mens en masjien of tussen fisiese en virtuele realiteit.
Die impak van die Singulariteit op die psigososiale sfeer sal so destruktief wees
dat dit gesien sal kan word as die einde van die mensdom soos ons dit vandag
ken.
Sulke vooruitsigte bring innovasie in konflik met die denkers wat voorstanders is
van die mens se behoud binne die konteks van die psigososiale sfeer. Hierdie
denkers argumenteer dat die moderne wetenskaplike benadering nie suksesvol
was in die kritieke area van individuele en sosiale voortbestaan nie, omdat daar ’n
miskenning is dat alle samelewings hulle diepste waardeverbintenisse en sin vir
betekenis vind in die transendentale en spirituele realiteit (Harman 1998:23, 24).
Harman (1998:10) argumenteer dat bewustheid as oorsaaklike werklikheid in
berekening gebring moet word omdat daaglikse menswees ’n bevestiging is dat
menslike besluitneming die oorsaak van alle aktiwiteite is. Dit is dus nie net
meetbare aspekte, soos beide die reduksioniste en positiviste argumenteer, wat
dinge ’n realiteit maak nie, maar ook menslike bewustheid. Harman (1998:30)
verwys na die wetenskaplike benadering as “material monism”, en bewustheid as
oorsaaklike werklikheid noem hy “transcendental monism”.

3. Alternatiewe toekomste
’n Holistiese benadering is die beste metodologie om die ontwrigtende en
destruktiewe zero-som-stryd tussen innovasie en die psigososiale sfeer te
verhoed en om die nodige raamwerk vir volhoubare alternatiewe toekomste te
skep. ’n Vierkwadrant-model illustreer hierdie benadering die beste:
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Alternatiewe-toekoms-kwadrante

Figuur 1
In bostaande figuur verteenwoordig die vertikale as twee tipes tegnologiese
toekomsontwikkelings, nl. Kurzweil se Tegnologiese Singulariteit (die eksponensiële-groei-tendens) en Liniêre Verandering (die liniêre-groei-tendens). Die
Tegnologiese Singulariteit is gebaseer op Kurzweil se wet van versnelde omset
wat postuleer dat die eksponensiële-groei-tendens toenemend eksplosief word
met die bereiking van die knie-kromme van die kurwe. Die gevolg is ’n inherente
versnelling van die koers waarteen evolusie plaasvind met tegnologiese evolusie
wat ’n voortsetting word van biologiese evolusie (Kurzweil 2006:7, 9). Liniêre
Verandering suggereer, in teenstelling daarmee, dat die tempo van toekomstige
tegnologiese verandering basies dieselfde sal bly as die huidige tempo van
verandering met geen werklike verrassings nie.
Die horisontale as verteenwoordig twee eindpunte op ’n kontinuum van tipes
metafisika onderliggend aan die moderne wetenskap, nl. materiële en
transendentale monisme. Met materiële monisme word realiteit bepaal deur die
rasionele wêreld te bestudeer, en waar die wêreld uitsluitlik uit materie en
energie bestaan. Met transendentale monisme word die menslike wil en denke
vooropgestel, en spruit materie-energie in ’n sekere sin voort uit die menslike wil
en denke. Bewustheid word in hierdie sin nie gesien as die eindproduk van
materiële evolusie nie, maar eerder as die skepper van die materiële wêreld
(Harman 1998:30).
Die kombinasie van die twee tipes tegnologiese toekomsontwikkelings en die
twee tipes metafisika kan tot vier alternatiewe toekomste lei, waar elkeen sy eie
etos het. Dostal (2005:59) definieer etos as alle waardes en rigtinggewende
beginsels van ’n stelsel. ’n Kombinasie van Liniêre Verandering met Materiële
Monisme kan tot die Huidige Toekoms scenario lei (kwadrant 2). ’n Kombinasie
van Liniêre Verandering met Transendentale Monisme kan tot die Esoteriese
Toekoms lei (kwadrant 3). ’n Kombinasie van die Tegnologiese Singulariteit met
Materiële Monisme kan tot die Transhumanisme Toekoms lei (kwadrant 1). ’n
Kombinasie van die Tegnologiese Singulariteit en Transendentale Monisme kan
tot die Hoë-Orde-Leefwyse lei (kwadrant 4).
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4. Huidige Toekoms
Die Huidige Toekoms-scenario se etos is materiële monisme. Dit is ’n projeksie
van die verlede tot in die toekoms: die funksionele inherente dinamika van ’n
stelsel, nl. sy waardes, regulasies, gedragspatrone en strukture, word in die
toekoms op ’n horisontale liniêre wyse voortgesit (Dostal 2005:141). Dit is ’n
ongewenste situasie aangesien die vooruitgang en geassosieerde probleme van
die huidige stelsel of situasie oorgedra word na die toekoms. Die gevaar bestaan
dat die huidige probleme die toekomstige vooruitgang kan oorweldig (soos
byvoorbeeld met aardverwarming) soos wat innovasie toeneem en sodoende die
mensdom in ’n swakker situasie laat in die toekoms as wat tans die geval is.
Soltinsky (2006) is van mening dat tegnologie deur middel van innovasie die
ontwikkeling van ’n distopiese toekoms kan vermy deur die mensdom ekonomies
te ontwikkel en die kwaliteit van lewe deur middel van opvoeding te verbeter. Dit
is egter net in vandag se wêreld moontlik in soverre die ekonomiese (insluitend
die tegnologiese-innovasie-) speelveld gelyk is vir almal. Ongelykheid in
ontwikkeling, sowel as die nievolhoubaarheid wat teweeggebring word deur
innovasie, vererger net die huidige situasie. Kwaliteit van lewe soos gemeet aan
die vlakke van rykdom in ’n nasiestaat, is ook ’n aanvegbare benadering, soos
duidelik deur die beskouing van Bhoetan uitgewys word: die kwaliteit van lewe
word in Bhoetan gemeet in terme van die Bruto Nasionale Vreugde- (BNV-)
indeks van die bevolking eerder as die meer konvensionele Westerse konsep van
Bruto Nasionale Produk (BNP) (Bhutan PC 1999:19).
Die risiko’s en geleenthede met betrekking tot die huidige wêreldorde word deur
die Millennium-projek kortliks in die 2007 Stand van die Toekoms (Glen 2007: 6)
in terme van 15 Globale Uitdagings soos volg aangedui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die skep van volhoubare ontwikkeling vir almal
die voorsiening van genoegsame skoon water vir almal sonder om konflik
te veroorsaak
die daarstelling van ’n balans tussen bevolkingsgroei en natuurlike hulpbronne
die totstandkoming van ware demokrasie in outoritêre regimes
om politieke besluitneming meer sensitief te maak vir globale langtermynperspektiewe
die versnelling van die globale samevoeging van informasie-en-kommunikasie-tegnologie wat vir almal voordelig is
die bevordering van etiese markgerigte ekonomieë wat die gaping tussen
rykes en armes sal vernou
die vermindering van die bedreiging wat nuwe en herverskyningsiektes en
immuniteitsorganismes inhou
verbeterde besluitnemingsvermoë soos wat die aard van werk en instellings verander
die vermindering van etniese konflik, terrorisme en die gebruik van
wapens van massavernietiging deur die daarstelling van gemeenskaplike
waardes en nuwe veiligheidstrategieë
die bevestiging dat die veranderde status van vroue tot die verbetering
van die mensdom sal lei
die versekering dat transnasionale georganiseerde kriminele netwerke nie
magtiger en meer gesofistikeerde globale ondernemings word nie
die veilige en effektiewe verskaffing van energie
die verbetering van die mensdom deur middel van versnelde wetenskaplike en tegnologiese deurbrake
die meer gereelde inkorporering van etiese oorwegings in globale besluitneming.
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Dit word gepostuleer dat die Huidige Toekoms-scenario gebaseer op Liniêre
Verandering en gekombineer met materiële monisme onwenslik is, omdat dit nie
’n oplossing vir die 15 globale uitdagings sal bring nie, en die probleme wat
daarmee geassosieer word, selfs kan vererger. Die redes daarvoor is dat die
huidige tegnologiese paradigma deur twee belangrike oorwegings geïmpakteer
word, naamlik die markgedrewe aard van tegnologiese ontwikkeling en die
behoefte aan finansiële investering om tegnologiese vooruitgang te bevorder
(Twiss 1992:81). Markgerigte en finansiële investering staan in teenstelling tot
enige magtigingsvraagstuk wat nodig sal wees om die 15 globale uitdagings te
oorkom.

5. Esoteriese Toekoms
Die Esoteriese Toekoms-scenario se etos is spiritualisme en bewustheid. Dit
omvat die benadering van Bhoetan met hulle Bruto Nasionale Vreugde- (BNV-)
indeks, waar klem gelê word op vrede en geluk, en op die menslike wil en gees,
bo enige vorm van materiële winsoogmerke. Harman (1998:32, 33) stel dit
onomwonde dat die materiële benadering (materiële monisme) aan die taan is en
dat transendentale monisme besig is om die dominante metafisika van die
grootste deel van die wêreld te word. Hy noem dit die “tweede Kopernikaanse
rewolusie”, waar die mensdom ’n groter begrip sal ontwikkel vir sy “innerlike”
ruimte in teenstelling met die eerste Kopernikaanse rewolusie, wat ’n groter
begrip van die buitenste ruimte geskep het.
Die risiko’s en geleenthede wat met hierdie tipe toekoms geassosieer kan word,
impakteer grootliks op die huidige tegnologiese vooruitgang. Dit word gepostuleer
dat ’n beklemtoning van transendentale monisme sal lei tot ’n verlangsaming in
tegnologiese vooruitgang en innovasie deurdat dit vele magtigingsvraagstukke sal
beklemtoon. Dit sal ’n wêreld meebring wat gedomineer sal word deur
naturalisme en waar tegnologie ’n sekondêre rol sal vervul. ’n Visualisering van so
’n wêreld mag dalk baie verbeeldingskrag verg; desnieteenstaande behoort dit
ten minste ’n geleentheid vir die mensdom te skep om sy huidige nievolhoubare
etos te herevalueer.
Die Esoteriese Toekoms-scenario het die minste kans van die vier toekomste in
die kwadrantmodel om te ontwikkel. Daar is tans geen aanduiding wat suggereer
dat ’n eksponensiële-groei-tendens soortgelyk aan Kurzweil se tegnologiese
eksponensiële-groei- tendens binne die sfeer van die transendentale monisme
aan die ontwikkel is nie. Die Esoteriese Toekoms-scenario benodig so ’n
“transendentale singulariteit” om te realiseer.

6. Transhumanistiese Toekoms
Die dominante etos van die Transhumanistiese Toekoms-scenario is geanker in
die materiële wêreld, maar met ’n duidelike wegbeweeg van die etos wat
geassosieer word met die huidige psigososiale sfeer en waar dit ’n nuwe
paradigma najaag wat met niebiologiese intelligensie geassosieer word. Dié
scenario word bereik deur middel van Kurzweil se wet van versnelde omset
waardeur Liniêre Verandering omgeskakel word in ’n toenemende eksponensiëlegroei-tendens (Kurzweil 2006:72). Dit is in teenstelling met Soltynski (2006:4–6)
se meer gematigde benadering, waar die mensdom beheer uitoefen oor die
tempo van tegnologiese progressie. Die wet van versnelde omset word aangevuur
deur ’n kompeterende markgerigte ekonomie wat ook die dryfkrag agter
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tegnologie en innovasie is. Kurzweil (2006:96, 97) stel dit onomwonde dat dit ’n
herroeping van kapitalisme en elke oorblyfsel van ekonomiese kompetisie sal
verg om die tegnologiese progressie onderliggend aan die Singulariteit te keer.
’n Tegnologiese singulariteit en die implikasies daarvan vir die mensdom is
moeilik om vanuit die huidige tydsbegrip te omvat. Desnieteenstaande toon die
meeste literatuur oor die Singulariteit aan dat dit die einde van die mensdom sou
wees soos ons dit vandag ken:
•

•

•
•
•

Bostrom (CNN.com 2008) verwys na die tydvak van transhumanisme wat
teweeggebring sal word deur die gebruik van biotegnologie, molekulêre
nanotegnologie, kunsmatige intelligensie en ander vorme van kognitiewe
instrumente waardeur die mens se intellektuele vermoë, sy fisiese vermoë
en sy emosionele gesondheid verbeter sal word. Dit sal ’n postmenslike
lewe wees wat nie ooreenkomste met die huidige mensdom sal toon nie.
Ramming (2007:6, 7) onderskei tussen twee rigtings in die postSingulariteitsera: transhumanisme, wat soortgelyk aan Bostrom se
benadering is, maar met die behoud van die menslike kultuur, en die
sogenaamde oorgangsmens, wat iewers tussen vandag se mensdom en
die toekomstige mensdom met sy verbeterde en nuwe kundigheid en
vermoëns sal lê.
Vinge (2003:3, 7, 8) verwys na die postmensdom-era van supermensheid
wat tot die fisiese uitsterf van die menseras sal lei, afhangend daarvan of
die Singulariteit ’n skielike of ’n geleidelike proses sal wees.
Kurzweil (2006:40) glo dat daar geen onderskeid tussen die mensdom en
tegnologie sal wees nie, deurdat die mensdom sal uitsterf en masjiene sal
ontwikkel om soos mense en selfs beter as mense te wees.
Joy (2000) is baie duidelik bekommerd oor die moontlikheid dat die
mensdom tegnologiese vaardighede kan ontwikkel wat tot sy ondergang
kan lei. Hy staan in direkte opposisie tot Kurzweil se benadering en
bevraagteken die beskouing dat die mens die ewigheid deur middel van
tegnologiese vooruitgang kan bereik, aangesien so ’n benadering duidelike
gevare vir die mensdom inhou. Hy argumenteer dat daar ’n herbeskouing
van die mensdom se utopiese keuses moet wees.

Die risiko’s en geleenthede wat met die tegnologiese Singulariteit geassosieer
word, kan slegs beskou word binne die konteks van wat Taleb (2008:xvii, xviii)
die “Swart Swaan”- gebeurtenis noem: dit is ’n gebeurtenis wat buite die
verwysingsraamwerk van gewone verwagtings lê en wat die potensiaal het om ’n
ekstreme impak te maak. Die Singulariteit lê buite die verwysingsraamwerk van
die gewone verwagtings van die meeste van vandag se wetenskaplike
waarnemers, en selfs die res van die mensdom. Volgens Kurzweil (2006:11) is dit
so omdat dié wetenskaplikes ’n “intuïtiewe liniêre” benadering tot die geskiedenis
volg in plaas daarvan dat hulle ’n “historiese eksponensiële” benadering gebruik,
met die gevolg dat vooruitskouers die krag van toekomstige ontwikkelings
geringskat. Die ekstreme impak van die Singulariteitsgebeurtenis moet waarskynlik opgegradeer word na ultra-esktreem as in ag geneem word dat die
mensdom vanweë sy eie innovasies tot ’n einde sal kom.

7. Hoë-Orde-Leefwyse
Die etos van die Hoë-Orde-Leefwyse is gebaseer op sowel bewustheid as
innovasie. Dit is ’n poging om die beste aspekte van innovasie en bewustheid
saam te voeg. Aangesien hierdie tipe toekoms binne die verwysingsraamwerk van
die transendentale monisme lê, word dit aanvaar dat die mensdom sy bewustheid
as oorsaaklike realiteit sal gebruik ten einde die eksponensiële groei in innovasie
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te bestuur en daardeur te verseker dat die mensdom behoue sal bly, al is dit dan
ook in ’n nuwe, verbeterde paradigma. Die bestuursbenadering met betrekking
tot die eksponensiële groei van innovasie is daarop gerig om te voorkom dat die
Singulariteit ’n skielike proses sal wees soos wat Vinge (2003:8) postuleer en om
dit te stuur in die rigting van ’n geleidelike proses. Vinge (2003) definieer die
geleidelike proses as ’n oorgangsfase wat dekades of selfs ’n eeu kan neem
waartydens beplanning en weldeurdagte eksperimentering aan die orde van die
dag sal wees.
Die Hoë-Orde-Leefwyse sal slegs bereik kan word indien die mensdom ’n
verandering ondergaan in die wyse waarop die samelewing sy toekoms, en
spesifiek sy tegnologiese toekoms, gewaarword, die denke wat hy daaroor vorm,
die waardestelsel wat in terme daarvan nagejaag word, en die aksiestappe wat
gedoen word. ’n Meer gebalanseerde benadering is nodig: die erkenning van die
gevare van die wêreld se huidige onvolhoubare optrede (wat gedeeltelik
voortspruit uit tegnologiese ontwikkelings) en ’n soeke na ontsnaproetes wat
meer volhoubare alternatiewe toekomste sal meebring. Harman (1998:10)
postuleer dat so ’n verandering in benadering slegs moontlik is wanneer
bewustheid as oorsaaklike realiteit in berekening gebring word. Inayatullah
(2004:1) bevestig Harman se sentimente met betrekking tot bewustheid as
oorsaaklike realiteit wanneer hy sê dat besluite oor die toekoms nie net gaan oor
middele-en-doel-tipe beplanning nie, maar dat dit ook gaan oor ’n verandering in
die gewoontes van die hart. Die profeet Esegiël (Die Bybel 1963:772, Esegiël
18:31) het duisende jare gelede hierdie benadering meer eksplisiet gestel toe hy
aan antieke Israel gesê het dat hulle slegs ’n meer wenslike toekoms sal kan
bereik indien hulle ’n nuwe bewustheid ontwikkel deur vir hulle “’n nuwe hart en
’n nuwe gees” te skep.
’n Nuwe denkwyse, hartsbenadering en gees is dus nodig by die toepassing van
nuwe georganiseerde kennis met betrekking tot nuwe hulpbronne waardeur nuwe
goedere en dienste geskep word, en wel op so ’n wyse dat ’n volhoubare toekoms
vir die mensdom verseker sal wees. Die fisikus Anton Zeilinger (2007:37) is
optimisties dat die mensdom ’n totaal nuwe wyse sal vind om na die wêreld te
kyk sodat die huidige materiële paradigma oortref sal word. Zeilinger se
optimisme is gebaseer op kwantumfisika wat ons leer dat alle konsepte van
materiële voortbestaan verdamp, en ons slegs laat met waarskynlikheidsvelde. ’n
Nuwe denkwyse, hartsbenadering en gees vir ’n hoë-orde-leefwyse is bereikbaar
deur middel van Ziegler (2005) se sewe beginsels van die gees, wat vir die
doeleindes van hierdie skrywe kortliks soos volg aangepas is:
•

•
•
•
•
•

Diepliggende luister deur jouself te ontledig van die oorheersende zerosom markgedrewe benadering tot tegnologiese vooruitgang en eerder te
luister na die positiewe alternatiewe wat strek vanaf die materiëleempiriese vlak tot die transendentale vlak.
Diepliggende betwyfeling deur die destruktiewe karakter te ontbloot van
die zero-som markgedrewe benadering van tegnologiese vooruitgang met
sy gepaardgaande tegnologiese singulariteitsuitkoms.
Diepliggende kennis deur die inherente krag te ken van die positiewe etos
wat ingebed is in die veelheid van die kulture in die psigososiale sfeer en
wat nodig is vir die skep van ’n hoë-orde-leefwyse.
Diepliggende visualisering van die hoë-orde-leefwyse deur middel van die
versmelting van bewustheid en innovasie.
Voorbedagtheid deur ’n gesamentlike kruiskulturele etos vir die hoë-ordeleefwyse te soek.
Onderskeiding deur voortdurend die weë van innovasie te analiseer om te
bepaal wat die middele is waardeur tegnologie bestuur kan word om die
hoë- orde leefwyse te bereik.
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•

Dialoog deur middel van kruiskulturele en interdissiplinêre interaksie ten
einde ’n gemeenskaplike, doelgerigte benadering tot tegnologiese vooruitgang te vind ten einde die hoë-orde-leefwyse te bereik.

8. Samevatting
Hierdie bespreking van tegnologiese vooruitgang en innovasie en die impak
daarvan op die mensdom het nie ten doel om nuwe vraagstukke te skep
waardeur vooruitgang gedemp kan word nie; dit poog om ’n goue middeweg daar
te stel waar tegnologiese singulariteit met bewustheid as oorsaaklike realiteit
versmelt word. Die Singulariteit blyk onafwendbaar te wees binne die konteks van
die eksponensiële-groei-tendens-benadering. Dit mag miskien nie geskied binne
die tydskaal wat Kurzweil voorspel nie, maar dit sal waarskynlik nie te lank
daarna realiseer nie.
Die mensdom is uniek binne die begrensing van die bekende heelal en kan nie
sonder meer getransformeer word in ’n blote niebiologiese entiteit nie. Hierdie
uniekheid is ingebed in die mensdom se spiritualiteit wat die basis van sy
bewustheid vorm. Die mens as geeswese sal nie oorleef in niebiologiese
intelligente gestalte nie, omdat kunsmatige intelligensie die “geestheid” van die
mens sal vernietig bloot omdat dit nie masjien-logiese sin sal maak nie. Dit sal tot
’n konflik van belange lei soortgelyk aan die huidige stryd tussen godsdiens as
spirituele realiteit en wetenskap as materiële realiteit.
Tegnologiese singulariteit is nie ’n tegnologiese probleem nie, maar ’n
etosprobleem. Die uitdaging is om die oënskynlik opponerende waardestelsels
van die psigososiale sfeer en tegnologiese vooruitgang en denke met mekaar in
lyn te bring. Indien hierdie etosprobleem nie oorkom word nie, sal dit moeilik
wees om die Transhumanistiese Toekoms-scenario te vermy. Die etosprobleem
moet oorkom word ten einde innovasie sodanig te rig en te bestuur dat die HoëOrde-Leefwyse bereik kan word. Die onmiddellike uitdaging is dus nie om ’n
versmelting van tegnologie met bewustheid te skep nie, maar om binne die
konteks van die diverse waardestelsels van die psigososiale sfeer globale
konsensus onder die leidende denkers te bewerkstellig ten einde sodanige
konsensuswaardestelsel met innovasie te kan inkorporeer. Die inkorporasie van
die nuwe waardestelsel met innovasie sal dan die riglyne verskaf vir die nuwe
paradigma waardeur die Hoë-Orde-Leefwyse geskep sal kan word. Dit is dus
noodsaaklik dat die debat tussen nou en die aanvang van die tegnologiese
singulariteit moet handel oor hoe ’n konsensuswaardestelsel bewerkstellig moet
word.
Die uiteindelike versmelting van tegnologie met bewustheid kan ’n unieke
geleentheid bied om die globale uitdagings soos voorgehou deur die Millenniumprojek, op te los. Vir die eerste keer in die geskiedenis bied tegnologie ’n
geleentheid waardeur die mensdom homself sal kan herprogrammeer (dit is die
toekomstige niebiologiese komponent) om die swakker karaktereienskappe te kan
uitskakel wat verantwoordelik is vir die magdom globale uitdagings wat die
mensdom tans in die gesig staar. Dit beteken dat die masjiengedrewe logika van
die niebiologiese intelligensiekomponent sal opereer binne die raamwerk van die
nuwe bewustheidswaardestelsel en daardeur voorkom dat die nuwe mensdom sy
eie riglyne vir volhoubare ontwikkeling oortree. Hierdie sinergistiese samewerking
tussen intelligensie en bewustheid sal die hoogste prestasie van die Hoë-OrdeLeefwyse paradigma verteenwoordig.
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Eindnotas
1

Nuwe tegnologie of innovasie is volgens Soltynski (2006:4–5) die sistematiese
toepassing van nuwe georganiseerde kennis ten opsigte van nuwe hulpbronne om
nuwe goedere en dienste te produseer.

2

Glokalisering is afgelei van ’n kombinasie van globaal en lokaal, oorspronklik in
Engels geskep as glocalization. Dit is ’n term wat deur sosiale wetenskaplikes in
die vakgebied transnasionalisme en globalisering gebruik word om te verwys na
die gelyktydige lokalisering en globalisering wat oor populêre kultuur-,
besigheids-, regerings- en persoonlike-identiteitsgrense heen plaasvind (Khor en
Marsh 2006:4).

3

Bhoetan is die laaste van die Himalaja-koninkryke; dit grens aan Tibet in die
noorde en noordweste, en Indië in die ooste, suide en suidweste. Dit het ’n
bevolking van 2,2 miljoen (geskatte syfer, 2003) en die totale landsoppervlakte is
47 000 km 2. Bhoetan het die afgelope 40 jaar doelbewus enige vorm van
neoklassieke ekonomiese denke en sosialistiese modelle teengestaan. Bhoetan
het ook daarin geslaag om die invloede van globalisering te beperk en sodoende
ook ’n kapitalistiese verbruikersgebaseerde groeimodel vermy. Bhoetan het ’n
alternatiewe model nagevolg wat gebaseer is op Boeddhistiese beginsels wat
Bruto Nasionale Vreugde (BNV) eerder as Bruto Nasionale Produk (BNP) meet.
Suksesse met hierdie model is duidelik: ’n paar dekades gelede was Bhoetan een
van die armste lande in die wêreld, maar het sedert die toepassing van die model
’n skerp toename in lewenstandaarde ervaar; in 1961 was die gemiddelde
lewensverwagting 35 jaar, maar dit het in 2002 tot 65 jaar gestyg; skoliere het
toegeneem van 0,2 persent van skoolgaande-ouderdom-kinders in 1961 tot 72
persent in 2007.

4

Tegnologiese Singulariteit word gedefinieer as ’n tydvak wanneer die tempo van
versnelde verandering sodanig toeneem dat dit menslike ontwikkeling verbysteek
(The Futurist, 2006:n.p).
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5

Ray Kurzweil is een van die wêreld se leidende entrepreneurs, denkers en
futuriste. Hy het verskeie toekennings ontvang, waarvan die National Medal of
Technology die belangrikste was. Kurzweil is die outeur van The Age of Spiritual
Machines, The 10% Solution for a Healthy Life, The Age of Intelligent Machines,
Fantastic Voyage: The Science Behind Radical Life Extension (in samewerking met
Terry Grossman), en The Singularity is Near. Hy woon in Wellesley,
Massachusetts.
6

Materiële monisme is die benadering dat realiteit slegs bepaal kan word deur die
meetbare wêreld te bestudeer. Bewustheid kan, binne hierdie konteks, slegs
vereenselwig word met die tipe kennis wat verkry kan word deur die fisiese
werking van die menslike brein te bestudeer – enige verklaring vir bewustheid
buite hierdie begrensing word verwerp (Harman 1998:30).

7

Transendentale monisme is die benadering dat die realiteit van die
waarneembare wêreld nie deur die fisiese-waarneming-sintuie gedoen word nie,
maar deur ’n diepe intuïsie. Bewustheid is die primêre element en materieenergie ontspring in ’n sekere sin uit bewustheid. Bewustheid is nie die
eindproduk van materiële ewolusie nie, maar bewustheid het sy ontstaan voor
materiële ewolusie gehad (Harman 1998:30).
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Verwysings na klassieke musiek in
Marlene van Niekerk se roman Agaat
Heinrich van der Mescht
Universiteit van Pretoria

Abstract
Marlene van Niekerk’s novel Agaat (2004) gained great praise for its complex
system of references. In the present article the references to classical music are
traced. Milla, the main character, received music training and yearns for the
intimate feelings she experiences when listening to classical music. But her taste
in music creates a barrier between her and her husband Jak. She tries to
influence her son Jakkie to be excited about classical music. Agaat is also exposed
to classical music on the radio and on records. An investigation of the references
to classical music in the novel indicates that Van Niekerk possesses a thorough
knowledge of it. She uses these references to paint the characters, their thoughts
and their circumstances. In this process she refers to the works of many
composers (who are not always mentioned by name): Bach, Bizet, Brahms,
Dvořák, Elgar, Falla, Mahler, Mendelssohn, Rachmaninov, Schubert, Schumann,
Smetana, Verdi. Her skilful inconspicuous incorporation into the text of changed
and/or adapted lines from poems set to music by composers of the German Lied
(Brahms, Mahler) is impressive.

Opsomming
Marlene van Niekerk se roman Agaat (2004) het groot lof ontvang vir die
ingewikkelde verwysings wat daarin voorkom. In hierdie artikel word die
verwysings na klassieke musiek nagegaan. Die hoofkarakter Milla het
musiekopleiding ontvang en hunker na die intieme ervaring wat sy by die luister
na klassieke musiek ondervind. Maar hierdie musieksmaak vorm ’n breuk tussen
haar en haar man Jak. Sy probeer haar seun Jakkie beïnvloed om in klassieke
musiek op te gaan. Ook Agaat word deur die radio en plate aan klassieke musiek
blootgestel. ’n Ondersoek na die verwysings na klassieke musiek in die roman
toon dat Van Niekerk ’n deeglike kennis van klassieke musiek besit. Sy gebruik
die verwysings om die karakters, hulle gedagtes en hulle omstandighede te
teken. In hierdie proses verwys Van Niekerk na werke van ’n groot aantal
komponiste (soms word die komponiste nie genoem nie): Bach, Bizet, Brahms,
Dvořák, Elgar, Falla, Mahler, Mendelssohn, Rachmaninoff, Schubert, Schumann,
Smetana, Verdi. Haar vernuf by die onopvallende inkorporering in die teks van
veranderde en/of aangepaste reëls uit getoonsette gedigte uit die Duitse
kunsliedrepertorium (Brahms, Mahler) is indrukwekkend.
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1. Inleiding
In onderhoude oor Agaat (Brand 2006; Brynard 2004; Erasmus 2005; Jenkings
2007; La Vita 2007; Loots 2004; Marais 2007; Pienaar 2005; Smith 2004; ’t Hart
2008) het Marlene van Niekerk min oor verwysings na musiek gesê. Ook in
resensies is hierdie aspek nie indringend bespreek nie (Coetzee 2004; Steinmair
2004; Annemarie van Niekerk 2004; Venter 2004). Burger (2004:4) noem wel
die “volksliedjies en -versies wat met ironiese betekenis gelaai word”. Ook
Buikema (2006:6) meld die Afrikaanse volkswysies. Hambidge (2004:6) verwys
na die aanhalings van hallelujaliedere, en in haar resensie van die Engelse
weergawe van Agaat skryf Jane Rosenthal (2006:4): “Van Niekerk loves to invoke
the visual arts (in this case embroidery) and music in her writing, creating a text
that richly repays re-reading.”
Die verwysings na musiek in Agaat is egter omvangryk. By die lees van die
roman is dit gou duidelik dat musiek deel word van die opset van die roman, deel
van die raamwerk (vgl. Weliver 2000:12).
Daar kan twee groepe verwysings onderskei word: daardie verwysings wat die
Afrikaanse kulturele omstandighede teken, soos volksliedere, gewyde liedere en
ligte liedere; en daardie verwysings wat met sogenaamde “hoër kultuur” te doen
het, in hierdie geval klassieke musiek. Hierdie twee pole is juis die twee kulturele
kontekste waartussen Milla verskeur is: haar eie Afrikaanse kultuur met
Afrikaanse gewyde en volksliedere waarbinne sy leef, en die kultuur van
Europees-geskepte musiek waarna sy hunker.
In die drie aanhalings voor die roman begin (geen bladsynommer nie), word dit
duidelik dat Van Niekerk na veral drie omvangryke onderwerpe verwys: “die
volksiel”, “die skoonheid” en “boerdery”. Dit is hierdie temas wat die kern van die
roman vorm. Onder “skoonheid” tel naaldwerk en borduurwerk (vgl. die
buiteblad) en musiek as die twee aspekte waarop die meeste in die roman
gefokus word. Die “volksiel” soos aangehaal uit die Inleiding van die eerste
uitgawe van die F.A.K.-Volksangbundel (1937) is ook baie belangrik. Uit hierdie
bron word velerlei aanhalings in Agaat ingesluit.
Verwysings na kunstige dinge kom dikwels in Agaat voor. Daar is byvoorbeeld die
voortdurende noem van die borduurwerk waarmee Agaat besig gehou word.
Agaat borduur ’n dooprok vir Jakkie en ’n afbeelding van ’n reënboog (“Jakkie se
hele kindheid”) (pp. 229, 227–8). Sy sit haar borduurwerk voort terwyl Milla op
haar doodsbed lê. Milla het haar geleer om getrou aan haar borduurtegniek te
werk, want Milla het geweet dat dit soortgelyk in musiek is: Jy moet gereeld
oefen. ’n Duidelike verwysing kom op p. 178 voor:
Dis met elke kunsvorm so verduidelik ek. Mens begin met die eenvoudige
& dan oefen mens elke dag getrou tot jy reg is om eendag die tonele van
die Gesk. aan te pak & dan die Hemel.
Soos Agaat wit beelde op wit materiaal borduur, so werk die verwysings na
musiek in die teks van Agaat as ’n subtiele aanvulling en voltooiing van die
gegewe wat reeds daar is.
Van Wyk Louw (1977:123–4) gee ’n moeilike opdrag aan die persoon wat
verwysings in groot letterkunde wil naspeur:
[D]ie tekstuur van die groot poësie van alle tye het om die beurt – as
skering by inslag – die algemene en die besondere: die verwysing na die
bekende gebiede én die tergende sinspeling op die toevallige en
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verbygaande. Hier lê die onvoltooibare taak van die kommentator, van die
geleerde wat elke draadjie van verwysing moet navoel en aan ons in sy
kommentaar voorlê […].
Die vraag is dus: Hoe gebruik Marlene van Niekerk verwysings na klassieke
musiek in haar roman Agaat?

2. Komposisies uit die repertorium van klassieke musiek
Van Niekerk maak van ’n groot verskeidenheid verwysings na bekende werke uit
die klassieke repertorium gebruik. Dit is die doel van hierdie seksie om hierdie
verskeidenheid te belig. (Passasies waarin verwysings na klassieke musiek
voorkom, word in vetdruk aangebied – Van Niekerk gebruik geen vetdruk in
Agaat self nie.
Vertalings uit die Duits is deur die skrywer van hierdie artikel. Vir daardie lesers
wat dalk nie heeltemal met die bronteks vertroud is nie: die afkorting A. in Milla
se dagboeke verwys na Agaat en J. na Milla se man Jak.)
Dat die karakter Milla in staat is om na klassieke musiek te verwys, is
vanselfsprekend. Sy het ’n BA (Tale) op Stellenbosch voltooi en het ook musieken dramavakke geneem (28). In die behoud van hierdie agtergrond speel haar pa
’n groot rol, want hy moedig haar aan om nie haar musiek te verwaarloos nie. Hy
het plate besit wat eendag hare sou word. Hy het haar opera-arias geleer (29).
In haar dagboek skryf Milla oor die groot taak wat sy op die plaas het (40):
Moet net besig bly & aan niks dink nie. Of musiek luister. Bach. Bach help
altyd. Moet wag tot J. uit is anders hoor ek weer sit af die
konsistorienaaimasjien.
Hierdie aanhaling is belangrik, aangesien dit aan die einde van die eerste hoofstuk geplaas is, maar ook omdat die leser sou vra of Van Niekerk self dieselfde
voel oor Bach. Hierop antwoord sy (Van Niekerk 2007b): “Dis my karakter wat
sulke uitsprake maak en dit glo.” Van Niekerk is dus baie duidelik daaroor dat
daar nie afleidings oor haar smaak gemaak moet word bloot uit wat een van haar
karakters sê nie.
Die tekening van Milla as iemand wat musiek nodig het, kom ook later voor. Sy
skryf in haar dagboek (46-7):
Daarna, die dae daarna, die eerste weke, het jy na musiek geluister om
jouself te kalmeer.
Nadat haar man haar op haar troudag voor die seremonie aangerand het, skryf
Milla in haar dagboek (49):
Jy het jou gesig gewas en Pa se ou 78-spoedplaat met Frauenliebe und leben op die draaitafel in jou kamer gesit. Kathleen Ferrier kon namens
jou huil.
Die verwysing is na die sangsiklus van Schumann (1810–1856) wat hy in 1840
gekomponeer het, die jaar van sy troue met Clara Wieck (1819–1896), vir wie hy
lank moes wag, aangesien sy nog nie 21 jaar oud was nie. Hierdie siklus bevat
agt liedere op gedigte van Adalbert von Chamisso waarin die eerste verliefdheid
van die meisie in die eerste lied beskryf word. Daarna volg haar troue, die
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geboorte van haar kind, en die laaste lied wat sy sing nadat haar man gesterf
het. Hierdie lied begin met die woorde “Nun hast du mir den ersten Schmerz
getan” (50). Waar die karakter in Schumann se sangsiklus groot vreugde ervaar
het voordat sy “die eerste smart” beleef, word Milla op haar troudag aan geweld
blootgestel.
Milla is ’n talentvolle mens wat selfs haar eie weergawe van Die Towerfluit maak
(326–7). Dit is een van die min gevalle waar die ingeligte leser wil twyfel oor die
uitvoerbaarheid van dit wat geskryf word. Hoe sal Milla ’n operatjie kan skryf en
afrig tydens die vakansie by die see?
Die vader weet wat J. in die kind se kop prent maar moenie dat ek die slag
vir Jakkie ’n toneelstukkie skryf nie dan sê hy ek leer vir hom houdings
aan. Jakkie het houdings genoeg van sy eie. A. & ek lê soos ons lag vir
hoe ouderwets hy is met sy mantel en sy swaard as die prins in Die
Towerfluit. Het ’n eenvoudige weergawe met liedjies vir die kinderkonsert
geskryf. Ook om bietjie te help dat hy met ander kinders leer speel. Jakkie
sê hy wil liewer Papageno wees alleen in die bos want die prins & al die
ander kinders is te dooierig. J. loop voor al die mense weg in die derde
bedryf toe hulle dit opvoer in die saaltjie gisteraand.
In die Proloog op p. 7 gebruik die seun Jakkie die woorde “Fantasie vir ’n
besneeude boer”. Daar word heel waarskynlik verwys na die werk van Rodrigo
(1901–1999), Fantasia para un gentilhombre, wat vertaal kan word as “Fantasie
vir ’n gentleman”. Hierdie concerto vir kitaar en orkes (1954) is opgedra aan
Andrés Segovia, die beroemde kitaarspeler, wat ’n regte gentleman was (Purcell
1987:2). Maar Jakkie verwys na homself as die boer wat in Kanada in die sneeu
moet leef. Die verwysing raak nog meer uitgebreid wanneer bedink word dat
Hennie Aucamp ’n kortverhaal geskryf het met die titel “Fantasie vir ’n howeling”
(Aucamp 1981:18–22).
Die insluiting van verwysings gaan soms byna ongemerk verby. In ’n beskrywing
van wat alles op die radio te hoor is, word oggendgodsdiens, ’n koorprogram en
’n versoekprogram genoem. Daarna volg die woorde “In hierdie heilige tempel”.
Dit verwys heel waarskynlik na die duet “Au fond du temple sainte” uit die opera
Les Pêcheurs de Perles (Die pêrelvissers) van Bizet. In hierdie toneel in die opera
sing die twee vriende Nadir en Zurga, wat saam ’n eed geneem het om af te sien
van die meisie op wie hulle albei verlief was (Steyn 1964:156–7):
Diep in die heilige tempel wat met blomme en goud versier is,
verskyn ’n vrou –
dit is asof ek haar nog sien!
Die knielende volk
kyk na haar, verbaas,
en mompel sag:
kyk, dit is die godin
wat in die skaduwee opstaan,
en haar arms na ons uitstrek!
Milla kry weinig troos by haar “vriendin” Beatrice, wat nie klassieke musiek kan
waardeer nie. Na die geboorte van Jakkie skryf Milla in haar dagboek (209):
Postnatale depressie sê Beatrice. Kom sit partykeer hier by my as ek Pa se
ou plate speel maar ek wil haar nie hier hê nie sy verlekker haar in my
toestand & sy raak verveeld as ek haar probeer vertel van Brahms & sy
ewige onbeantwoorde liefde vir Clara Schumann. Sy sê g’n wonder ek is
terneergedruk nie dis die naargeestige Brahms wat ek luister die lewe is
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die swoele dag die dood die is die koele nag & dit was kwansuis my
pa se probleem ook. Dan sê ek sommer ek wil gaan lê dat sy haar ry kan
kry & A. is nie links nie & bring haar jas.
Dit is duidelik dat Milla se musieksmaak haar van die mense rondom haar isoleer.
Die verwysing na “Brahms & sy ewige onbeantwoorde liefde vir Clara Schumann”
is ironies, aangesien Milla haar lewe lank ly onder haar onbeantwoorde liefde vir
haar man, haar seun en haar kind/bediende Agaat. (Kyk later onder punt 3 oor
“die lewe is die swoele dag die dood die is die koele nag”.)
Agaat gebruik ook klassieke musiek as agtergrondmusiek vir die drama wat voor
haar afspeel (342):
[Agaat s]ien nie kans vir nog ’n hoofstuk jeuk nie, dis duidelik. Sy druk ’n
bandjie in die speler. Heks van die Middaguur, simfoniese toondig van
Dvořak [sic]. ’n Geskenk van Jakkie op haar laaste verjaardag. Nou nie
juis ’n wiegelied nie, het hy geskryf, maar om te gedenk hoe sy hom
“ontsteel het aan die vergetelheid” [gehelp het dat hy gebore kon word HvdM] op die Tradouw.
Wie dink sy vermaak sy? Wat dryf haar? Die einde, skat ek. Dis die einde
wat vir haar in sig kom. Dan raak mens mos half simpel. Jy kan bekostig
om viool te speel terwyl die drif brand.
Die toondig Heks van die Middaguur is ’n gepaste verwysing hier, want Agaat het
vir Jakkie die lewe ingehelp op die middaguur. Die werk (op. 108) is een van
Dvořák (1841–1904) se eerste toondigte (1896) en is gebaseer op ’n ballade van
Erben uit sy bundel Kytice (Döge 2001:794).
Wanneer Milla voel dat sy deur Agaat sleg behandel word, laat sy Agaat met die
verestoffer die letters op die alfabetkaart uittik (458):
H knip ek en E en K en S en vloekwoord op die hulplys wat die gevoel
moet aandui.
Hiert, sê Agaat, watter een nou?
J·Y, uitroepteken, spel ek, H·E·K·S V·A·N D. M·I·D·D·A·G·U·U·R.
Bladsye 357–9 bevat ’n lang passasie waarin opvallend baie verwysings na
musiek voorkom:
Die skade van jare se slopende werk was reeds sigbaar, maar so, in so ’n
sentimentele bui met ’n paar glase wyn in jou, opgerui deur die musiek,
was jou gesig sag, jou lippe ontspanne, jou ooglede verloklik.
[…]
Die musiek het jy gekies om by die stemming te pas. Jak het gewoonlik sy
oë gerol vir jou musiek. ’n Strausswals kon hy nog net-net verdra. Maar
dit was nie ’n nag vir Weense walse nie, dit was ’n nag vir altviole, vir
mezzosoprane, vir donker, melankoliese seks.
Maar klassieke musiek en Milla se musieksmaak word een van die dinge wat Milla
en Jak uitmekaar dryf.
Toe Jakkie 14 jaar oud was, skryf Milla in haar dagboek (406):
Jakkie tuis vir die lentevakansie. Besige tyd op die plaas. A. heeldag besig
& Jakkie bietje [sic] opgeskeep. Kom ek help jou met jou Duits sê ek maar
hy wil nie. Toe sê ek kom ons sing dis die beste manier om ’n taal te leer

97
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

maar eintlik wou ek ’n idee kry van hoe die stem gebreek het. Toe leer ek
hom Der Musensohn: Und nach dem Takte reget/ Und nach dem
Mass beweget. ’n Fyn tenoor soos ek vermoed het & nog altyd die
perfekte gehoor & die fyn aanvoeling ag, dit sal ’n sonde wees as hy dit
nie ontwikkel nie. Die belangrikste is dat ek weer kontak met hom gemaak
het.
Milla verwys hier na twee versreëls uit die eerste strofe van die vinnig-bewegende
Schubert-lied op ’n teks van Goethe (Schubert s.j. Band 1: 253–6; FischerDieskau 1969:125–6):
Durch Feld und Wald zu schweifen,
Mein Liedchen weg zu pfeifen,
So geht’s von Ort zu Ort!
Und nach dem Takte reget
Und nach dem Maß beweget
Sich alles an mir fort.1
Die verwysing na die lied Der Musensohn beklemtoon die moontlikheid dat Milla
haar seun as ’n “seun van die muse” beskou: hy het volgens haar groot talent. Hy
is iemand wat haar eintlik tot groter dinge moet inspireer. Maar dit gebeur helaas
nie. ’n Verdere ironie is dat Jakkie in werklikheid deur Agaat geïnspireer word en
ook vir Agaat inspireer tot allerhande musiekuitinge. Die gedig eindig met die
volgende reëls (wat nie in Agaat opgeneem is nie):
Ihr lieben, holden Musen,
Wann ruh ich ihr am Busen
Auch endlich wieder aus?2
Hier word verwys na “rus”, iets waarna Milla op haar sterfbed smag.
Wanneer Agaat ’n ete van spinasie en pruimedante voorberei om die hardlywige
Milla aan te help, dink Milla (412):
Miskien versag sy haar hart. Miskien maak sy ’n soufflé. Net vir die mooi.
Sou dit die rede wees vir die marspas wat ek in die gang hoor aankom? ’n
Uitgerysde liggroen poffer van ’n spinasiesoufflé in ’n wit bak?
Nee. Sy soek ’n bandjie uit. Klieps, klaps, druk sy dit in die speler.
Volume. Balans. Nie ’n soufflé nie. Die Slawekoor. Die Groot Mars. Vapensiero.
Ek ken dit, die uit die bloute se musiekaansittery. Begeleiding by die maal
as sy nie lus is om met my te praat nie.
Hier het Van Niekerk se verwysing na die “Slawekoor” (“Va pensiero”) uit Verdi se
opera Nabucco (1842) die uitwerking dat die leser weer eens oor Agaat se posisie
as “slavin” moet nadink. Die woordteks van die koorwerk handel oor die
versugting van die Joodse slawe om bevryding uit hulle knegskap onder Nebukadnesar. Op die wal van die Eufraat dink hulle aan hulle vaderland: “Va, pensiero
sull’ ali dorate” (“Gaan, gedagte, op goue vleuels”). In die roman Agaat gaan dit
oor die bevryding van Agaat uit haar rol as bediende en ook die bevryding van die
verantwoordelikheid teenoor die sterwende Milla. Maar dit handel ook oor die
bevryding van Milla, deurdat sy deur die dood van haar ellende verlos sal word.
Die opwindende, triomfantelike en raserige “Groot mars” uit Verdi se Aida is een
van daardie uittreksels wat dikwels op die radioprogram U eie keuse gehoor is en
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steeds gehoor word, en wat so bydra om die kulturele agtergrond van baie
Afrikaners te definieer.
Milla skryf in haar dagboek op 4 Julie 1979, die dag toe haar man Jak die seun
Jakkie in Kaapstad gaan aflaai om vir sy militêre opleiding te vertrek (443–4):
Berg toegetrek nog na die sneeu gister suide donkerblou met reënboog dis
koud & stil miskien nog neerslag op koms. Luister na Schubert se
strykkwintet in C majeur (daardie tweede beweging, waar kom dit
vandaan? uit die aankoms van die dood?) een of ander mot wat die
omslae van my plate gevreet het ai ek het ook so min tyd vir myself op
hierdie plaas. Voel ek het alles vergeet wat ek ooit geleer het.
J. weg om Jakkie op die Kaapse stasie te gaan aflaai. Wou nie saam nie.
A. ook nie. Het maar hier by die huis afskeid geneem ter wille van haar sy
kan hom nou nie daar in haar voorskoot tussen al die mense ’n druk gee
nie.
Hierdie passasie is ’n skreiende verslag van ’n ma wat besig is om haar seun te
verloor. In die beskrywing van hierdie uiters belangrike dag in haar lewe skryf
Milla eers oor die natuur, oor musiek, oor ’n mot, oor haar min vrye tyd op die
plaas, oor al die vaardighede wat sy vergeet het. Dan eers noem sy dat haar seun
vertrek het vir sy militêre opleiding. Sy skryf oor hoe moeilik dit vir Agaat is,
maar nie oor haar eie verlies nie.
Die verwysing na Schubert se Strykkwintet verskaf egter ’n sleutel tot haar
droefheid, want hierdie werk is sekerlik een van die droewigste stukke musiek
wat ooit gekomponeer is, veral die tweede deel waarna Milla verwys. Schubert
was in die laaste lewensjaar van sy kort lewe (1797–1828) toe hy hierdie werk
geskryf het. Wanneer Milla vra: “daardie tweede beweging, waar kom dit
vandaan? uit die aankoms van die dood?” (443), dan praat sy moontlik oor
Schubert se komende dood, maar ook oor haar eie lewe wat sonder haar kind vir
haar soos die dood mag voel.
Op ’n vraag oor hoe belangrik Schubert se Strykkwintet vir haar is, sê Van
Niekerk (2007a):
Dit is vir my persoonlik ’n baie belangrike iets. Daarvan kan ek nooit
genoeg kry nie. Dis vir my een van die mees, ek weet nie, miskien
verbysterend … Ek verstaan dit as ’n soort tegemoettree van die dood, of
van die eindigheid. […] Onder die rubriek “afskeid” kan ek die werk op sy
beste verstaan. Dis nou een ding waarmee ek sê ek is regtig baie diep
verbonde.
Hier dink ’n mens aan Bahktin wat die teks as ’n antwoord/reaksie op ’n ander
teks (“a reply to another text’) beskou (Kristeva 1986:39). Milla se beskrywing
van die stadige deel uit Schubert se Strykkwintet kan dus moontlik gelykgestel
word aan Van Niekerk se reaksie op die Schubert-teks. Dit is die skepping van
sulke onderlinge verbande wat Agaat so ’n verwikkelde teks maak.
Of Milla werklik deur die Schubert-kwintet getroos word, weet ’n mens nie.
Kramer (1995:56) skryf: “Music is other, it always belongs to another, and when
heard it makes the self vibrate and throb as something other (a tuned string, the
female body, the womb of nature before the intervention of divine intelligence).”
Die insluiting van titels van klassieke werke kan gepas wees vir spesifieke
omstandighede in die roman. So is die verwysings na Elgar se patriotiese mars
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Land of Hope and Glory in aansluiting by die jaar 1994 ’n geskikte keuse, omdat
baie Suid-Afrikaners in 1994 aan hulle land as ’n “land van hoop en glorie” (484)
gedink het.

3. Verskuilde, vertaalde aanhalings van versreëls uit getoonsette gedigte uit die Duitse kunsliedrepertorium
As ’n uitsondering haal Marlene van Niekerk (2004:45) Goethe se “Über allen
Gipfeln ist Ruh” (“Oor al die boomtoppe is daar rus”) volledig in Duits aan.
(Goethe se naam word nie genoem nie.) Hierdie gedig (ook genoem “Wanderers
Nachtlied I”; die ander een is “Der du von dem Himmel bist”) is deur onder
andere Zelter (1814), Schubert (ca. 1823), Liszt (ca. 1840) en Schumann (1850)
getoonset (Fischer-Dieskau 1969:418). Die laaste reëls, “Warte nur, balde/
Ruhest du auch” (“Wag net, binnekort rus jy ook”), is duidelik op Milla van
toepassing.
Afgesien van hierdie direkte en volledige aanhaling van gedigte is daar ’n aantal
gevalle waar die gedigteks in die weefsel van die roman ingewerk is. Die gesprek
tussen tekste bereik ’n hoogtepunt in hierdie aanhalings van vertaalde Duitse
gedigte wat Van Niekerk deur Duitse kunsliedere ken.
’n Voorbeeld is die insluiting van die woorde “die lewe is die swoele dag die dood
die is die koele nag” (209) in ’n toneel waar Milla beskryf hoe haar vriendin
Beatrice haar ná Jakkie se geboorte besoek. Die woorde is geneem uit ’n lied van
Brahms (s.j.:118) met ’n teks van Heine, “Der Tod, das ist die kühle Nacht”
(1946:158):
Der Tod, das ist die kühle Nacht,
Das Leben ist der schwüle Tag.
Es dunkelt schon, mich schläfert,
Der Tag hat mich müd gemacht.
Über mein Bett erhebt sich ein Baum,
Drin singt die junge Nachtigall;
Sie singt von lauter Liebe,
Ich hör es, ich hör es sogar im Traum.3
Die leser wat hierdie gedig ken, sal woorde herken wat belangrik is binne die
roman Agaat. Die roman handel in ’n groot mate oor die dood van Milla (“Der
Tod”) en oor haar lewe op die plaas (“Das Leben”). ’n Groot deel van die
romanteks word aangebied deur Milla, wat in haar laaste dae moeg (“Der Tag hat
mich müd gemacht”) en slaperig (“mich schläfert”) is. Sy is gebonde aan haar
bed en hoor die geritsel van die struike buite haar kamer (“Über mein Bett erhebt
sich ein Baum”).
Die volgende passasie speel moontlik in op Rilke se gedig “Herbst” (208):4
ek wil val
die blare val straks val die reën dan kan ons ploeg dan sal jy sien dis
alles oor
maar ek val aanmekaar
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Die gedig van Rilke begin so (Fiedler 1956:36):
Die Blätter fallen, fallen wie von weit
[…]
Wir allen fallen. […]5
’n Groot aantal verwysings na Duitse liedere word gevind wanneer Milla skryf oor
die “nag van die musiek” (362) toe daar ’n groot konflik tussen haar en Jak
ontstaan het (358–62).
Wat het jy daardie nag gespeel op die ou draaitafel? ’n Tjellosonate van
Rachmaninoff? Liedere van Brahms? O komme, holde Sommernacht?6
Meine Liebe ist grün?7 En liedere van Schubert en Schumann? Der Hirt auf
dem Felsen?8 Widmung?9
Laat ek myself volsuig daaraan, het jy gedink, laat ek myself laai met al
hierdie subtiele Europese verlangens. Laat ek met hierdie melodieë in my
lyf sy bloed aansteek, deur osmose.
Wat ’n grenslose selfoorskatting. […]
[…]
Romantiese Duitse Lieder! Dit het veel daarmee te doen gehad.
Sehnsucht. Lust. Wonne. Duft.10 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
vleuels van daardie soort gesang11 in die Overberg anderkant
Swellendam lewenslank vir iemand, ’n provinsiedokter se seun, ’n muse
sou wees nie?
Jy was veertig. Jy het genoeg geweet teen daardie tyd om met ironie te
kon lewe. Jy hoef net om jou te gekyk het en daar was ander werklikhede,
miskien ander liedere wat beter by jou wêreld sou pas, ander woorde om
mee te rym en te sing:
Ooi, ram, kloof, karringmelk, gars, peester, bronstig, bloekom, wattel,
lusernblom, lewerik.
Maar daardie nag was ironie verre van jou. Grootmoedersdrift was vir jou
ene “rieselnder Quell”, ene “flispernde Pappeln”,12 en jy het in jou
glibberige swart satyngewaad deur die voorhuis geloop na die linkervleuel
en Jak se deur oopgestoot en bo-op hom gaan lê en hom sag in sy nek
gesoen.
[…]
Nie dat sulke handelinge in die verste verte iets met “Frauenliebe und
-leben”13 of “girrendes Taubenpaar”14 te doen gehad het nie, maar jy het
gedink jy weet hoe jy met hom moes werk. Jy het dit gedink.
Kom na my toe, het jy in sy oor gefluister, kom, ek is in die sitkamer, ek
wag vir jou.
Jy het ’n nuwe plaat opgesit, ’n keur van Schumann-liedere, en op die
bank gaan lê met ’n glas wyn in jou hand.
[…]
Jak het teen die tafelpoot geskop. Die tafel het teen die muur gestamp.
Die wynkoeler het afgeval en die bottel het gebreek. Die plaat het
vasgehaak. Jy het die kop van die naald sien glip en bons oor die groewe.
Sal jy ooit die mismaakte lied vergeet, die verraderlike geur van vinkel?
Du meine Seele, du mein Herz Herz Herz Herz,
Du meine Wonn’, o du mein mein mein mein Schmerz,
Du meine Welt, in der in der in der in der ich lebe.
Mein Hi Hi Hi Himmel du, darein ich schwebe be be …15
[Agaat verskyn.]
Du hebst mich liebend über mich,
Mein guter Geist, mein beß’res Ich!16
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[…]
Dit was die laaste keer, het jy besluit, dat jy weens Duitse musiek in ’n
klug sou beland in jou eie voorhuis.
In hierdie passasie kom ’n buitengewoon groot aantal verwysings voor. Dit is ’n
voorbeeld van wat Bakhtin noem “kruising van oppervlaktes” (Kristeva 1986:61).
Die verskeidenheid verwysings dui aan in hoe ’n mate Milla se gedagtes deur haar
verbintenis met Duitse liedere oorheers word.
Op p. 420 verwys Milla na ’n ou klavier (2004:420):
[…] ’n vals klavier waarop ek nog vir haar [Agaat] gespeel het goeienag
julle marmerstene, goeienag julle heuwels en berge […]
Die woorde is weer eens aangepas en kom uit die lied Der Tamboursg’sell (1905,
uit Des Knaben Wunderhorn) van Mahler (1952:93):
Gute Nacht, ihr Marmelstein,
Ihr Berg und Hügelein.17
’n Ander passasie waarin ’n veelheid verwysings na klassieke musiek op ’n lawwe
manier gedy, is die volgende, waar Milla dink oor Agaat en “[d]rie jaar se
doodgaan” (411–2):
Die een ou spook het gesukkel en die ander ou spook het gehelp. Lank
lewe die twee! Tralalie tralalei! Tralalie tralalei!
Wie het hierdie liedjie eerste gesing?
Twee ganse het dit aangebring.
Macht Toten lebendig.
Macht Kranken gesund.
Die Verpoepte Bruid. Die Driekantige Pan.
Wat sal Agaat wees sonder haar overtures?
Hierdie teks lyk, in Kristeva (1986:37) se terminologie, na ’n “mosaïek van
aanhalings”. Die woorde “Die een ou spook het gesukkel en die ander ou spook
het gehelp” verwys na Milla en Agaat. Dit is ’n aanpassing van die woorde uit ’n
Afrikaanse liedjie: “Die een ou spook was vet en die ander ou spook was maer.”
(Vgl. ook Agaat, p. 289.)
Die refrein “trallali, trallaley, trallalera” (sic) kom in die lied Revelge (uit Des
Knaben Wunderhorn)van Mahler (1952:76–88) voor. Die derde strofe bevat die
volgende laaste reël: “Ich muß marschieren in Tod” ("Ek moet in die dood in
marsjeer”). Dit is die proses waarmee Milla besig is. Die refrein “Tralalie tralalei!
Tralalie tralalei!” kom weer op p. 415 van Agaat voor.
Die laaste vier vetgedrukte reëls in die voorgaande aanhaling is aangepas uit die
lied Wer hat dies Liedlein erdacht van Mahler (teks uit Des Knaben Wunderhorn;
Mahler 1952:22–3):
[…]
Mein Herzle ist wund!
Komm, Schätzle, mach’s g’sund!
Dein’ schwarzbraune Äuglein,
Die hab’n mich verwund’t!
Dein rosiger Mund
Macht Herzen gesund.
Macht Jugend verständig,
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Macht Tote lebendig,
Macht Kranke gesund.
Wer hat denn das schön schöne Liedlein erdacht?
Es haben’s drei Gäns’ übers Wasser gebracht.18
Hier kan gesien word hoe Van Niekerk aanpassings maak. Die reël “Wie het dan
die mooi mooie liedjie uitgedink?” (die voorlaaste reël hier bo) word by Van
Niekerk: “Wie het hierdie liedjie eerste gesing?” En: “Drie ganse het dit oor die
water gebring” (die laaste reël hier bo) word “Twee ganse het dit aangebring”.
Van Niekerk verander ook die volgorde van die versreëls. Die woorde “Macht Tote
lebendig/ Macht Kranke gesund” ("[Jou rosige mond] maak die dooie lewendig en
die sieke gesond") verwoord die hoop wat Milla moet opgee. Dit is interessant dat
Michiel Heyns se Engelse vertaling van Agaat (Marlene van Niekerk 2006:396)
baie nader aan die oorspronklike gedig bly.
“Die Verpoepte Bruid” hier bo verwys na Smetana se opera Die verkoopte bruid,
en “Die Driekantige Pan” slaan op Falla se ballet Falla El sombrero de tres picos
(Die driekantige hoed).
Ná die vertel van Jakkie se vlug na die buiteland en Jak se dood in ’n
motorongeluk by die drif van Grootmoedersdrift, volg ’n gedagtestroom van Milla
wat so begin (645):
so lank het hulle niks van my verneem nie hulle dink vir seker ek is dood
dit kan my ook nie skeel nie ek kan dit nie ontken nie die wêreld het my
uit die hand geglip […]
Dit is ’n tipiese passasie waarin die leser met sy eie kennis self die “oop plekke”
(“gapings”) moet invul (vgl. Kleyn 2004:27) – verwysings wat “onbekend is, of
vrae laat ontstaan”.
In hierdie passasie is vertaalde uittreksels uit ’n gedig van Rückert (1788–1866),
“Ich bin der Welt abhanden gekommen”, getransformeer en geabsorbeer. Die
gedig is in 1903 deur Mahler (1860–1913) getoonset. In die volgende passasie
word die aangehaalde versreëls met vetdruk aangedui (Fischer-Dieskau
1968:252):
[1]
[3]
[4]
[5]
[7]

Ich bin der Welt abhanden gekommen,
mit der ich sonst viele Zeit verdorben;
sie hat so lange nichts von mir vernommen,
sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!
Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
ob sie mich für gestorben hält.
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,
denn wirklich bin ich gestorben der Welt.19

Hier kies Van Niekerk weer sekere versreëls, vertaal hulle, en skommel hulle dan
deurmekaar in haar aanbieding:
[3]
[4]
[5]
[7]
[1]

so lank het hulle niks van my verneem nie
hulle dink vir seker ek is dood
dit kan my ook nie skeel nie
ek kan dit nie ontken nie
die wêreld het my uit die hand geglip.
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Die voorgaande prosedure is ’n voorbeeld van die transformasie wat Plett
(1991:23) onder die afdeling “Permutation” in sy hoofstuk getitel “Intertextualities” soos volg definieer: “This transformation breaks a text down into
fragments and rearranges these in a different order.”
Wanneer Milla weer eens besef hoe ’n moeilike tyd op haar wag, dink sy (221–2):
En hier lê ek, hier bly ek agter. Miskien is ons nie opgewasse nie, miskien
is hy reg, die dokter, miskien is ons gesamentlik van ons verstand af om
te dink ons kan hierdie projek voltooi binne die beskikbare tyd. Al die dele
daarvan. Die onthou, die lees, die sterwe, die lied.
Hierdie laaste woorde herinner, deur die opnoem van ’n lys belangrike elemente,
sterk aan die woorde aan die einde van die laaste strofe van die Rückert-teks
(Fischer-Dieskau 1969:252) van Mahler se Ich bin der Welt abhanden gekommen.
Ich bin gestorben dem Weltgetümmel
und ruh’ in einem stillen Gebiet!
Ich leb’ allein in meinem Himmel,
in meinem Lieben, in meinem Lied.20
Soos daar vir die spreker in Rückert se gedig aan die einde van sy lewe slegs
hemel, liefde en die lied oorbly, so voel Milla dat daar vir haar nog net onthou,
lees, sterwe, en laastens (maar óók) die lied oorbly.

4. Gevolgtrekking
Die verwysings na klassieke musiek, en ook die verskuilde, vertaalde aanhalings
van versreëls uit getoonsette gedigte uit die Duitse kunsliedrepertorium, het ten
doel om die karakters en die agtergrond van die roman te teken en sodoende
dieper insig aan die leser te verskaf. Musiek speel ’n bepalende rol in die
totstandkoming van die milieu waarin die roman hom afspeel. Dit is opvallend
hoe gepas die aanhalings en verwysings is en hoe hulle die betekenis van die teks
verruim.
Die “toevallige” insluiting van verwysings na musiek word bewerkstellig deur die
direkte aanhaling van titels van musiekwerke, aanhalings van reëls uit die
woordteks van liedere, en die aanpassing van vertaalde versreëls uit Duitse
gedigte. Die verwysings word gevind in al die aanbiedingswyses wat in Agaat
voorkom: in Milla se dagboeke, in haar vertelling (meesal in die tweede persoon
waar sy na haarself as “jy” verwys), en in die gedagtestroompassasies.
Laasgenoemde passasies, wat in Agaat ook as “stream of unconsciousness”
ervaar kan word, is moontlik die treffendste, aangesien die verwysings in ’n
deurlopende mymering geïnkorporeer word.
Milla se persoonlikheid word geskilder deur haar voortdurende verwysings na
klassieke musiek, iets wat vir haar kosbaar is, maar wat terselfdertyd die wig
tussen haar en haar man Jak fermer vaslê. Deur klassieke musiek probeer sy ’n
verbintenis met haar Europese erfenis handhaaf, iets wat op die plaas
Grootmoedersdrift uit pas is.
Ook die verhouding tussen Milla en Agaat word deur musiek bepaal. Van kleins af
leer Milla vir Agaat om na musiek te luister en selfs note op die klavier te speel.
So ontwikkel Agaat ook ’n uitgebreide woordeskat op die gebied van klassieke
musiek, sodat sy later in staat is om verwysing hierna in haar gesprekke met
Milla in te voeg.

104
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

Milla se verhouding met haar seun Jakkie word ook in ’n groot mate deur musiek
bepaal. Sy is van mening dat hy ’n groot talent as ’n sanger het. Daarom stuur sy
hom baie vroeg reeds vir sanglesse en moet hy voor besoekers sing. Jakkie moet
daaroor spot verduur.
Milla se man Jak word geteken deur sy skimpe oor klassieke musiek, iets wat hy
verafsku en wat hy besef ’n verdelende faktor tussen hom en Milla en hom en
Jakkie is.
Saam met Van Wyk Louw (1977:125, 127–8) sou ’n mens kon vra:
[I]s daar ’n grens aan die toelaatbare wydheid van verwysing in die
literatuur? Kan die digter van sy leser verwag dat dié [leser] verwysing na
alle vroeëre en eietydse gebeurtenisse in alle lande van die wêreld begryp,
en daar boonop ook nog dié na enige gebeurtenis in die skribent se
partikuliere lewe? en na enige versreël in enige literatuur êrens?
[…]
As daar dan geen perk gestel kan word aan die moderne digter se
verwysingsbereik nie – wat staan my te doen wanneer ek nog van die
literatuur wil geniet? [En] moet ek my in ’n oewerlose see van belesenheid
gaan stort om tog nog gedigte te kan lees?
Die antwoord hierop, vir hierdie spesifieke artikel, sou wees dat baie van die
verwysings na klassieke musiek vir baie lesers van Agaat, helaas, ontoeganklik
sal wees. Hierdie toedrag van sake sal egter nie die plesier wat ’n mens aan die
lees van die roman het, belemmer nie. Kennis van die musiekverwysings sal wel
die leser se interpretasie verdiep deur die wye verbande wat opgeroep word.
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Eindnotas
1

Wanneer ek dwaal deur die veld en die woude, fluit ek my liedjie, en so gaan ek
van plek tot plek! Volgens die maatslag beweeg alles rondom my.

2

Julle liewe, dierbare muses, wanneer rus ek uiteindelik aan julle boesem?

3

Die dood, dit is die koele nag,
Die lewe is die swoele dag.
Dit raak reeds donker, ek wil slaap,
Die dag het my moeg gemaak.
Oor my bed groei ’n boom,
Die jonge nagtegaal sing daarin;
Sy sing van louter liefde,
Ek hoor dit, ek hoor dit selfs in my droom.

4

Die Rilke-gedig is in die herfs van 1946 deur die Suid-Afrikaanse komponis
Hubert du Plessis in Grahamstad as ’n losstaande lied op. 10 getoonset (Van der
Mescht 1992:100).

5

Die blare val, val asof van ver
[…]
Ons almal val. […]

6

“O kom, lieflike somernag”, lied van Brahms.

7

“My liefde is groen”, lied van Brahms.

8

“Die herder op die rots”, lang lied vir sopraan, klarinet en klavier van Schubert.

9

“Toewyding”, lied van Schumann.

10

Verlange, genot, vreugde, geur.

11

Vergelyk die lied van Mendelssohn (s.j.:26–27) Auf Flügeln des Gesanges, “Op
vleuels van gesange”.
12

Vergelyk die Schubert-lied Der Jüngling an der Quelle (Schubert s.j. Band 6: 3–
4; “Die jongeling by die fontein”). Dit begin met die volgende versreëls van
Johann Gaudenz von Salis: “Leise rieselnder Quell! / Ihr wallenden, flispernden
Pappeln!” Hier is sprake van “sag ritselende fontein” en “fluisterende populiere”.
Marlene van Niekerk (2008) het my op die bron van die aanhaling gewys.

13

“Vroueliefde en -lewe”, sangsiklus van Schumann.

14

“Koerende duiwepaar” is woorde wat verwys na Brahms se lied Die Mainacht
(Hölty): “Überhüllet vom Laub girret ein Taubenpaar”, “Omhul deur blareloof koer
’n duiwepaar”.

15

“Jy is my siel, jy is my hart, / jy my vreugde, o jy my smart, / jy my wêreld
waarin ek lewe, / my hemel waarin ek swewe.” Die woorde kom uit die lied
Widmung (teks deur Rückert)van Schumann.
16

“Jy verhef my liefdevol bo myself,/ my goeie vriend, my betere ek!” Dit is die
laaste twee reëls van Widmung.
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17

Goeienag, julle marmerstene,/ Julle berge en heuweltjies.

18

My hartjie is seer!
Kom, Skatjie, maak hom gesond!
Jou swartbruine oë,
Hulle het my verwond!
Jou rosige mond
Maak die harte gesond.
Maak die jongelinge verstandig,
Maak die dooies lewendig,
Maak die krankes gesond.
Wie het dan die mooi mooie liedjie uitgedink?
Drie ganse het dit oor die water gebring.

19

Ek het vir die wêreld verlore gegaan,
met wie ek soveel tyd verkwis het;
die wêreld het so lank niks van my verneem nie,
hulle kan wel dink dat ek reeds gesterf het!
Dit maak ook glad nie vir my saak
of hulle dink dat ek gesterf het nie.
Ek kan ook niks daarteen sê nie,
want werklik: ek het die wêreld afgesterf.

20

Ek is dood vir die wêreld se gewoel
en ek rus in ’n stille gebied!
Ek leef alleen in my eie hemel,
in my liefde, in my lied.
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Sewe M-bleme vir Marlene (van Niekerk)
en Marlene (Dumas): ’n Metatekstuele
lesing van Memorandum: ’n verhaal met
skilderye
Adéle Nel
Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit

his book is about space, about language, and about death; it is about the
act of seeing, the gaze. (Foucault 1973:ix)

Abstract
The aim of this article is to identify a metatextual dialogue between Marlene van
Niekerk’s novel Memorandum: a story with paintings (2005) and the oeuvre of
the artist Marlene Dumas. Memorandum is characterised by multitextuality,
where the reader is drawn into a game of reference and deconstruction and
deconstruction of reference, of recognition and alienation (Van Niekerk 2006).
Although Dumas is not mentioned explicitly in the literary text, she may, based
on Umberto Eco’s so-called intertextual knowledge (where the reader or onlooker
has the ability to recognise indirect references to other texts), be identified as
being involved by means of a creative exploration of Memorandum. Thus the
focus is on the conversation and the consequent merging of literary and visual
texts. In particular, the catalogue essay for a retrospective exhibition in New York
(2005) titled “Marlene Dumas – Selected works” can be seen as an important
metatext. The introduction to the catalogue, a detailed essay by Marlene van
Niekerk titled “Seven M-blems for Marlene Dumas”, explores the essence of
Dumas’s work in an original and witty way. My conclusion about this essay is that
the emblems with which Van Niekerk credits Dumas can also be applied to Van
Niekerk and Memorandum. An exploration of these emblems may reveal the most
important aspects of the novel and at the same time change and enrich the
reading experience of the novel. Furthermore, it is Van Niekerk’s interpretative
articulation of Dumas’s oeuvre which not only sheds light on Dumas’s oeuvre, but
also, if they are associated with each other, on Van Niekerk’s own work. The
multidimensionality of Van Niekerk’s writing process and possible thought
processes are consequently also involved.

Opsomming
Die doel van hierdie artikel is om ’n metatekstuele dialoog tussen Marlene van
Niekerk in die roman Memorandum: ’n verhaal met skilderye (2005) en die
beeldende kunstenaar Marlene Dumas se oeuvre te identifiseer. Memorandum
word gekenmerk deur multitekstualiteit, sodat die leser noodwendig betrek word
in ’n “spel van verwysing en dekonstruksie van verwysing, van herkenning en
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vervreemding” (Van Niekerk 2006). Hoewel Dumas nêrens eksplisiet in die
literêre teks genoem word nie, kan sy op grond van Umberto Eco se sogenaamde
intertekstuele kennis, dit wil sê die leser of kyker se vermoë om indirekte
verwysings na ander tekste te herken, by ’n kreatiewe verkenning van
Memorandum betrek word. Sodoende word gefokus op die gesprek en gevolglike
kruisbestuiwing tussen literêre en visuele tekste. Dit is veral die katalogusopstel
vir ’n retrospektiewe uitstalling in New York (2005), onder die titel: “Marlene
Dumas – Selected works”, wat as belangrike metateks betrek word. Die katalogus
het as inleiding ’n uitvoerige essay deur Marlene van Niekerk getiteld “Seven Mblems for Marlene Dumas”, waarin sy die essensie van Dumas se werk op pittige
en oorspronklike wyse bespreek. My gevolgtrekking na aanleiding van hierdie
essay is dat die embleme wat Van Niekerk aan Dumas toeken, ook op Van
Niekerk en Memorandum van toepassing gemaak kan word. Indien hierdie
embleme ontgin word, kan dit die belangrikste aspekte van die roman verreken,
en terselfdertyd die lees van Memorandum verander en verryk. Dit is voorts Van
Niekerk se interpretatiewe uitsprake oor Dumas se oeuvre wat veral lig werp op
nie alleen Dumas se oeuvre nie, maar ook op Van Niekerk se eie skryfwerk indien
hulle met mekaar in verband gebring word. Die veelkantigheid van Van Niekerk
se skryfproses en moontlike denkprosesse word gevolglik ook betrek.

1. Inleiding
In ’n gesprek oor die ontstaan en die skryfproses van Memorandum: ’n verhaal
met skilderye (voortaan Memorandum), wys Marlene Van Niekerk daarop dat
Adriaan van Zyl in 2005 voorgestel het dat hulle saam ’n boek moet maak. Sy
moes gevolglik ’n teks ontwikkel wat sy reeks bestaande hospitaalskilderye
vergesel. Die resultaat is Van Niekerk en Van Zyl se boek, maar die formaat is
geensins dié van ’n egte roman nie. “Die teks in Memorandum is nie ’n
verduideliking van die skilderye nie, net soos die skilderye ook nie as ‘illustrasie’
van die teks gesien moet word nie. Tog is daar ’n energie in albei aanwesig wat
hulle met mekaar laat resoneer” (Anoniem 2006). Hierdie kriptiese inligting bied
alreeds ’n breë riglyn vir ’n voorlopige ondersoek, naamlik dat daar klem gelê
word op die verhouding tussen die literêre teks en die skilderye, dus die
wisselwerking tussen woordteks en beeldteks.
’n Tweede opvallende kenmerk van Memorandum is die onkonvensionele
tekstuele struktuur. Die roman bevat verskillende aangehegte tekste (addenda)
en talle teksies in die vorm van voetnote. In ’n onderhoud met Etienne Britz
(2007:25), opper Van Niekerk die volgende belangrike mening wat veral relevant
is vir hierdie betoog: “Daar is baie dinge waarna in Wiid se teks verwys word
waarvoor ek wel doelbewus nie ’n voetnoot ingesit het nie. Die idee is dat elke
leser nog honderde voetnote sou wou byvoeg.” (Marlene van Niekerk se verhaal
is ’n vertelling deur Johannes Frederikus Wiid, wat op die vooraand van ’n
geskeduleerde operasie sy “memorandum” skryf.)
Dié eiesoortige tekstuele struktuur, die veelvoud van ooglopende tekste, sowel as
die subtekste wat subtiel ingeweef is in die verhaal, stel ’n besondere uitdaging
aan die leser en vra terselfdertyd vir ’n besondere leeskonvensie. Die leser word
op dwingende wyse by die (inter)tekstuele spel van die teks betrek ten einde
betekenis te (probeer) genereer.
Volgens Bal (2001:76) skryf Ernst van Alphen in sy essay “The complicity of the
reader” oor betekenis in ’n teks en onderskei twee momente van betekenis-
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produksie in ’n kunswerk (hetsy literêr of visueel). Die eerste moment betrek die
skrywer, maar laasgenoemde is nie meer “oorspronklik” of meer “primêr” as die
tweede (die leser) nie. Die teks, soos deur die skrywer geproduseer, reageer op
en orden die versameling van moontlike betekenisse ingeklee in die preteks,
asook die versameling vooropgesette diskoerse wat die nuwe teks aanspoor,
terwyl dit terselfdertyd ’n verskoning bied om iets verskillend of uiteenlopend
daarmee te doen. Die tweede moment van betekenisproduksie vind plaas
wanneer die leser ’n ordening en wysiging van die versameling betekenisse
artikuleer soos deur die teks aangebied, en van addisionele moontlikhede wat
deur homself bygebring is. Op hierdie moment is die teks ’n geleentheid vir
betekenis en nie die oorsaak daarvan nie. Van Alphen beklemtoon voorts die
nosie van refleksie. Die skrywer werp refleksie op die preteks, en die leser werp
refleksie op die teks wat sy preteks is. Beide subjekte word gelei deur die
leeskonvensies van hulle tyd en onderskeie sosiale groepe. Die preteks waarna
Van Alphen in sy argument verwys, kan waarskynlik óók in verband gebring word
met Eco se begrip intertekstuele kennis (Eco 2005:198-9), en Genette (1997) se
opvattings oor transtekstualiteit.
Eco (2005) munt die term topos en hiermee verwys hy na die intertekstuele
verwagtings wat die leser van ’n bepaalde tekssoort mag hê. Topos dui op die
leser (of kyker) se verwagtings wat gebaseer is op vorige genre-kennis van onder
andere karakter, situasie, gebeure en die intrige. Eco skryf verder oor
intertekstuele kennis: die leser of kyker se vermoë om indirekte verwysings na
ander tekste te herken. Hiermee bedoel hy ’n wyer intertekstualiteit wat sake
betrek van buite ’n spesifieke teks. Hy verwys ook na dié intertekstuele kennis as
’n “intertekstuele ensiklopedie” (2005:198), ’n term wat net so op Memorandum
toegepas kan word en selfs op kernagtige wyse die aard van dié teks
beskryf.Volgens Eco (2005:198-9) stel hierdie ensiklopediese kennis ’n hele
aantal eise aan die leser, wat onder andere insluit kennis van ander tekste (dus
intertekstuele kennis), sowel as ’n breë kennis van die wêreld en van
omstandighede wat ekstern tot die teks ontstaan. Dit voorveronderstel ’n
kultureel gesofistikeerde leser, wat hy as die modelleser bestempel. Die volgende
kategorie waarna Eco (2005:199) verwys, benoem hy nie, maar definieer dit
bloot as ’n werk wat gaan oor sy eie struktuur en die wyse waarop dit tot stand
kom. Hy koppel die funksie van selfironisering hieraan, omdat die werk ironies
staan ten opsigte van sy eie totstandkoming.1
Genette (1997) skets op sy beurt ’n taksonomie van intertekstualiteit wat hy
onder die sambreelterm transtekstualiteit teoretiseer. Hy definieer transtekstualiteit as “all that sets the text in relationship, whether obvious or
concealed, with other texts” (Genette 1997:1). Genette se eerste onderskeidende
kategorie is intertekstualiteit; dit is die teenwoordigheid van ’n teks binne ’n
ander teks. Hieronder onderskei hy drie subkategorieë, naamlik aanhaling,
plagiaat en allusie (die mees implisiete). Die tweede onderskeidende kategorie is
paratekstualiteit. Van Gorp (1991:294) som Genette se term op as “alle tekstuele
gegevens die de ‘eigenlijke’ tekst aan de lezer als tekst presenteren en die voor
hem als drempels, richtingwijzers, valstrikken e.d. fungeren”. Metatekstualiteit is
die derde kategorie en Genette omskryf dit as ’n vorm van kommentaar wat een
teks aan ’n ander koppel sonder dat dit noodwendig aangehaal word.
Hipertekstualiteit word as vierde kategorie soos volg deur Genette (1997:5)
gedefinieer: “By hypertextuality I mean any relationship uniting a text B (which I
shall call the hypertext), to an earlier text A (I shall, of course call it the
hypotext), upon which it is grafted in a manner that is not that of commentary.”
Hoewel sy taksonomie hoofsaaklik toegespits is op literêre tekste, kan dit ook
toegepas word om die verhouding tussen literêre en visuele tekste, of tussen
literêre en soniese tekste, te analiseer.
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Vir die doel van hierdie artikel is dit veral Genette se onderskeidings van
metatekstualiteit en hipertekstualiteit wat ter sake is, en wat as begrippeapparaat aangewend word om die verhouding tussen Van Niekerk se woordteks
en bepaalde beeldtekste te ondersoek. Die uitdaging van die onkonvensionele
tekstuele struktuur waarna daar aan die begin van my betoog verwys is, laat dus
ruimte om ook ander beeldtekste (benewens dié van Van Zyl) by die lees van die
roman te betrek. Hoewel die beeldende kunstenaar Marlene Dumas nêrens
eksplisiet in die literêre teks genoem word nie, kan sy op grond van Eco se
sogenaamde intertekstuele kennis by ’n kreatiewe verkenning van Memorandum
betrek word.

2. Marlene Van Niekerk en Marlene Dumas in gesprek
Waar daar sprake is van die “saampraat” van woordteks en beeldteks kan
Marlene Dumas (wat bekend is vir haar skilderye met woordtekste daarby)
aangehaal word:
I know that neither images nor words,
can escape the drunkenness and
longing caused by the turning
of the world.
Words and images drink the
same wine.
There is no purity to protect.
(Dumas 1998:23)
Die Suid-Afrikaans-gebore kunstenares Marlene Dumas het haarself as wêreldbekende skilder gevestig. Hoewel sy waarskynlik nie onbekend is in Suid-Afrika
nie, is haar werk eers in 2008 met ’n retrospektiewe uitstalling aan die breë SuidAfrikaanse publiek bekend gestel. In literêre kringe het sy veral bekendheid
verwerf deur die intertekstuele gesprek wat Antjie Krog in haar bundel Kleur kom
nooit alleen nie (2000) in ’n aantal gedigte met Dumas se skilderye aanknoop.
Die doel van hierdie ondersoek is om op grond van Eco se teoretiese opvattings
oor intertekstualiteit, sowel as Genette se taksonomie van metatekstualiteit, ’n
moontlike gesprek tussen Marlene van Niekerk se woordteks in Memorandum: ’n
verhaal met skilderye, en Marlene Dumas se oeuvre te identifiseer. Sodoende
word gefokus op die kruisbestuiwing tussen literêre en visuele tekste. Deur die
skilderye van Dumas by Memorandum en Van Niekerk se woordteks (by implikasie ook Van Zyl se beeldteks) te betrek, word ’n ander invalshoek op belangrike
aspekte van die roman gebied, naamlik spesifieke opvattings oor die kreatiewe
proses. Hierdie invalshoek kan moontlik terselfdertyd die lees van Memorandum
verander en verryk.
Die intertekstuele dialoog tussen Marlene van Niekerk en Marlene Dumas kan op
grond van drie transtekstuele verbintenisse gemotiveer word. In die eerste plek
maak Van Niekerk in ’n onderhoud2 die volgende opmerking na aanleiding van die
samewerking tussen haar woordteks en Van Zyl se skilderye: "Ek het ontsettend
baie oor die skilderkuns geleer by Adriaan. Hy het my wonderlik gehelp by die
skryf van ’n katalogusopstel vir ’n tentoonstelling van Marlene Dumas in 2005, in
New York. Dit was vir my baie besonder dat ek hierdie twee kunstenaars by
mekaar kon uitbring" (Anoniem 2006). Hierdie stelling erken by implikasie die
kreatiewe wisselwerking tussen die woordkunstenaar (Van Niekerk) en die
beeldende kunstenaar (Van Zyl), en ondersteun daarom my hipotese dat Dumas
by die intertekstuele gesprek in Memorandum betrek kan word.
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In die tweede plek kan die bovermelde katalogusopstel as belangrike metateks
betrek word. Die tentoonstelling waarna Van Niekerk verwys, is ’n retrospektiewe
uitstalling in die galery Zwirner & Wirth in New York (18 Februarie tot 23 April
2005) onder die titel: “Marlene Dumas – Selected works”. Die gepaardgaande
katalogus het as inleiding ’n uitvoerige essay deur Van Niekerk, “Seven M-blems
for Marlene Dumas” (2005:5-23),3 waarin sy die essensie van Dumas se werk op
pittige en oorspronklike wyse bespreek. My gevolgtrekking na aanleiding van
hierdie essay is dat die embleme wat Van Niekerk aan Dumas toeken, ook op Van
Niekerk en Memorandum van toepassing gemaak kan word, aangesien opvallende
ooreenkomste sigself opdring. Indien hierdie embleme ontgin word, kan dit die
belangrikste aspekte van die roman (en by implikasie sekere kenmerke van Van
Niekerk se oeuvre) verreken. Hierdie aanname lê die basis vir my betoog en die
wyse waarop ek my artikel benader. Van Niekerk se essay is gestruktureer
rondom die sewe “M-bleme” wat sy aan Dumas se skilderye toedig. Vir die doel
van my betoog volg ek haar struktuur, maar poog terselfdertyd om daarop voort
te bou en ’n eie toepassing op die roman te bied. Die oorspronklike Engelse
opskrifte volg telkens na my eie.
In die derde plek lewer Van Niekerk in die katalogus wat Dumas se eerste SuidAfrikaanse retrospektiewe uitstalling, “Marlene Dumas: Intimate relations” (2008)
vergesel, eweneens ’n bydrae. Dit geskied in die vorm van aantekeninge en ’n
lang elegiese gedig getiteld ”Mass for the painter” (2008:110 e.v.) na aanleiding
van Dumas se skildery “The Painter”. Van Niekerk (2008:111) skryf inleidend in
dié essay:
Marlene Dumas’s work intrigues the viewer because of the complex nature
of the resistance it offers. […] the ambiguity of the work’s content also
resists interpretation. […] each painting is a unique, fused amalgam of
expressive marks on the canvas, bursting with all kinds of
autobiographical, socio-critical, psychological, ethical, biblical, cultural and
folkloristic references. (My kursivering - AN)
Oor die representasie van die skilder-kind sê Van Niekerk (2008:111):
One might say that The Painter can be regarded not only as a particularly
piquant form of self-portrait, but also as a representation of the archetypal
artist as accessory, as accomplice, guiltless-guilty, inspired, vulnerable, a
figure of doom, a player, a prophet. (My kursivering - AN)
Die komplekse aard van weerstand waarna Van Niekerk verwys, som die essensie
waaroor Memorandum handel op, wanthierdie teks kan inderdaad gelees word as
teks van komplekse weerstand: ’n weerstand teen die dood, teen vergetelheid
(vandaar die klem op herinnering en geheue), teen volslae eensaamheid
(vandaar die klem op die rol van vriendskap en tweeskap), teen enkelvoudige
interpretasie (vandaar die talle voetnote, verwysings en toespelings), teen stilte
(vandaar die meerstemmigheid van die teks), en teen die onbewoonbaarheid van
ruimtes (vandaar die klem op die bewoonbaarheid van die nes/huis). Dit wat Van
Niekerk skryf oor die argetipiese kunstenaar kan insgelyks gelees word as ’n
verwysing na die kunstenaar in die wydste sin van die woord, wat met ander
woorde ook die woordkunstenaar/Van Niekerk self insluit.
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3. Sewe M-bleme vir Marlene en Memorandum
Die WAT (1970) definieer embleem soos volg: “1. Voorwerp of voorstelling wat
dien tot sinnebeeldige voorstelling van ’n bepaalde begrip of persoon; sinnebeeld,
kenteken simbool. 2. Onderskeidingsteken, gew. met ’n bybehorende spreuk of
leuse; draagteken, insinje.”
Van Niekerk (2005:5) gee die volgende definisies van embleem:
1. A picture with a motto or set of verses intended as a moral lesson.
2. An object or the figure of an object symbolizing and suggesting another
object or an idea.
3. A symbolic object used as a heraldic device.
4. A device, symbol or figure used as an identifying mark.
(Note: The M-blem is a kind of problem. It could cause a blemish.)

3.1 Eerste M-bleem: Me/Mnr-verwysing
tualiteit) en “First M-blem: Miss Quoted”

(of

Metateks-

’n Kenmerkende eienskap van Dumas se oeuvre is dat sy telkens ter aanvulling of
toeligting geskrewe aforismes, argumente of mymeringe by haar uitstallings
betrek, en haar geskrewe tekste is selfs byeengebring onder die titel Sweet
Nothings (1998). Van Niekerk (2005:5) wys egter op die moontlike probleem wat
uit hierdie werkwyse spruit, naamlik dat die kyker die klein woordtekste kan
misinterpreteer, of foutiewelik buite verband kan aanhaal, op soek na betekenis
vir die visuele beelde. Die klem in dié M-bleem kan dus val óf op "Miss” as
vroulike aanspreekvorm, óf op “Miss” as woordelement met die betekenis van
“verkeerd”, of op “quoted”, waar die spel van verwysings en aanhalings, dus
metatekstualiteit beklemtoon word.
In Memorandum is dit meneer X en meneer Y se gesprekke gedurende die
beslissende nag in die hospitaal wat Wiid, as toehoorder, aanspoor tot talle
besoeke aan die biblioteek, waar hy inligting en toegang bekom tot ’n wêreld
waarvan hy vantevore nie kennis gedra het nie. Sy begeleier en uiteindelike
vriend in hierdie verband is die bibliotekaris J.S. Buytendach. Meneer Wiid se
frenetiese soeke na kennis, en sy fanatiese versameling van inligting het tot
gevolg dat daar ’n buitengewone aantal tekste en fragmente van tekste
eksplisiet, maar ook op subtiele wyse, by die verwysingsveld van die verhaal
gevoeg word. Memorandum word dus by uitstek gekenmerk deur
multitekstualiteit - die teks het benewens die skilderye talle voetnote (ongeveer
39), tabelle en addenda (onder andere ’n glossarium) - sodat ook die leser
noodwendig betrek word in wat Van Niekerk noem ’n “spel van verwysing en
dekonstruksie van verwysing, van herkenning en vervreemding” (Anoniem 2006).
Die gevaar met hierdie werkwyse is dat die leser op ’n dwaalspoor kan beland, en
dat foutiewe afleidings gemaak kan word. Van Niekerk erken egter by implikasie
dat haar werkwyse ook aan haar die titel van “Miss Quoted” (bedoelende foutiewe
verwysings) kan gee:
Die voetnote, soos ek dit verstaan, is hier, anders as by ’n akademiese
artikel, nie onder die maatstaf van volledigheid nie, maar onder die
maatstawwe wat die werk in sy geheel aan hulle oplê. En daardie maatstawwe het net soveel te make met weglating, verhulling, en
boereverneukery as wat hulle te maak het met verwysings vir verdere
leeswerk. (Britz 2007:25)
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3.2 Tweede M-bleem: die Mimosa en “Second M-blem: The
Magpie”
In Afrikaans word ’n "magpie" ’n ekster genoem: ’n swart en wit voël met ’n lang
stert. Hierdie benaming dui ook in ’n figuurlike sin op ’n opgaarder, ’n
babbelkous, ’n babbelaar of raasbek (Pharos woordeboek2005). Van Niekerk
(2005:6) verwys eksplisiet na Dumas as ’n opgaarder vanweë haar openlike
verwysings na ander kunstenaars (Ryman, Reinhardt, Schnabel, Baelitz), na
verskillende wêrelde (Afrika, oorlog, intimiteit, pornografie, kindertyd,
tradisionele towery), en na literêre tradisies (die Bybel, folklore, die populêre
idioom, populêre lirieke). Sy kontekstualiseer voorts soos volg: “The works also
exemplify quite a representative sample from the vast register of expressive
modes, methods and techniques that the artist has developed over the years.”
Die opvallende veelvoud van ooglopende tekste en teksies, sowel as die talle
subtiele subtekste in die roman waarvan vroeër in hierdie betoog melding
gemaak is, definieer Van Niekerk gevolglik ook by uitstek as ’n opgaarder.
In aansluiting by die voëlmotief as embleem vir Dumas is ’n opvallende aspek van
Memorandum die talle verwysings na voëls, voëlneste en voëlgeluide. Meneer
Wiid woon in Mimosawoonstelle 17, Parow, en hy verwys eksplisiet na “Mimosa
[…] my Nes” (125)4 en na homself as die “vergaarder […] van dit wat my byna
ontval het” (125). Daar is talle verwysings na neste wat terselfdertyd aansluit by
die diskoers rondom die etiek van ruimte en argitektuur wat sentraal staan in die
roman. Die belangrikste knooppunt hier is die uitgebreide verwysing (93-4) na en
aanhaling uit die vierde hoofstuk, getiteld “Nests”, in Bachelard (1970) se The
poetics of space. Mnr. Wiid verwys ook na homself as ’n “Luistervink” (20), “’n
noodgedwonge, selfs onwillige toehoorder” (20) van die “twee vreemde vogels”
(16) se gebabbel – ’n gebabbel wat daartoe lei dat hy ’n vergaarder van inligting
word. Soos Dumas, versamel Wiid in die roman kennis (na aanleiding van die
nagtelike gesprekke) uit die werk van ander skrywers en kunstenaars,
verskillende wêrelde en literêre tradisies.
Benewens die feit dat meneer X ’n ornitoloog van beroep is, word hy en meneer Y
gedurende die loop van die nag as verskillende soorte voëls benoem, terwyl
Johannes Frederikus Wiid homself identifiseer as ’n papegaai, Jan Frederik.
Volgens Cirlot (1983)5 is voëls in die algemeen simbole van denke, verbeelding
en die vlugheid van geestelike prosesse en verhoudinge (1983:26-8). In antieke
tye is die voël vry algemeen ook gesien as ’n simbool van die menslike gees.
Hierdie simboliese verwysings kan dan inderdaad op die drie ou siek voëls en hul
geestelike prosesse in Van Niekerk se verhaal van toepassing gemaak word.
Dit is veral Marlene Dumas en Marijke van Warmerdam se uitstalling met die
dood en die mite van Sint Lucia as temas, en getiteld “Con Vista al Celestiale
(“With a View from Heaven”) in Siracusa, en “Hin und Weiter” in Wene, wat
vergelykend by die kolkinge van Van Niekerk se verhaal ingetrek kan word. Die
oorgrote meerderheid van die figure in die skilderye bevind hulle (soos die
pasiënte van die verhaal) in ’n horisontale posisie van óf slaap óf die dood. In
twee skilderye is die menslike objek staande, naamlik The ladder en The prophet
- laasgenoemde representeer ’n figuur wat ’n sterk verwantskap met ’n engel
toon - en by hierdie skilderye is daar in die katalogus (Fuchs 2005) kort
handgeskrewe woordtekste deur Dumas oor vanitas, oor die dood en die oorgang
na die dood, oor engele en die simboliek van voëls, en oor stillewes / stil lewes.
Hierdie woordtekste kan gelees word as voetnote, as kommentaar op die
skilderye, maar dit hou kontekstueel ook verband met, en kan van toepassing
gemaak word op, Memorandum. ’n Verdere metatekstuele verband is dié tussen
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die mite van Lucia, en meneer Y, wie se oë uitgeguts word voordat daar sprake is
van die finale oorgang na die ander kant.

3.3 Derde M-bleem: die Monitor (of die Munisipale amptenaar) en “Third M-blem: The Monitor”
Die begrip monitor word deur Van Niekerk (2005:7) soos volg verklaar:
One who warns, or instructs; overseer.
A student appointed to a teacher.
A receiver used to view the picture picked up by a television camera.
A device for observing a biological condition or function, like that of the
heart.
A small modern warship with a shallow draft for coastal bombardment.
A raised central portion of a roof, having low windows or louvers for
providing light and air.
Van Niekerk (2005:7) beklemtoon Dumas se lewenslange preokkupasie met en
sensitiwiteit vir die vroulike figuur in populêre en kontemporêre beelde. Sy maak
egter doelbewus nooit van lewende modelle gebruik nie, maar werk meestal
vanaf foto’s, poskaarte, knipsels en ander materiaal. Die resultaat van Dumas se
appropriasie van reeds bestaande visuele materiaal dui terselfdertyd op die
werkwyse van monitering. In die laaste aantal uitstallings toon Dumas egter
toenemend ’n okkupasie met die dood: beelde van gesneuweldes en dooies as
gevolg van die geweld van terrorisme en oorloë word gevolglik toenemend
gerepresenteer. Van Niekerk wys voorts op Dumas se konstante monitering van
die wêreld van die voorblad, die hoofopskrif, die fantasmagoriese universum van
die advertensiewêreld, modes en vermaaklikheidsterre. Dié verbruikersgerigte
wêreld met sy eindelose fotografiese en kinematografiese selfvertoon interesseer
haar veral, omdat dit druk plaas op die integriteit en identiteit van elkeen wat
daaraan blootgestel word.
In Memorandum is daar insgelyks ’n preokkupasie met siekte en die dood.
Meneer Wiid monitor sy eie siekte en naderende dood in die opskryf van sy
memorandum: dit sluit onder andere in die monitering van die oorsake,
simptome en verloop van die siekte, sy hospitaalbesoeke en behandeling, sowel
as Addendum 1, wat (letterlik) verslag doen van die elektiewe chirurgie wat hy
ondergaan het. Dit bestaan uit ’n tabel met ses kolomme en sowat vyf-en-veertig
rye. Dag, datum, tyd, plek, handeling, agent, uitkoms positief en uitkoms
negatief word stiptelik gemonitor en in tabelvorm weergegee.
Selfs die verbruikersgerigte wêreld word in hierdie verband betrek as Y
deklameer: “Die dood word deur vandag se dokters gesien as ’n vorm van
verbruikersweerstand” (61). Wiid besluit ten slotte om sy laaste besoek aan die
hospitaal en die operasie te kanselleer: “[E]en ding wat ek weet, is dat ek nie
vanoggend teruggaan na daardie hospitaal toe nie. […] Wat die alternatief is, dis
die vraag. So ’n handeling van verbruikersweerstand, om meneer Y se Illich aan
te haal, is net moontlik as mens ’n idee het van jou ander opsies” (121). Op
hierdie punt is daar vir Wiid geen ontologiese sekuriteit nie, en in die
onafwendbare naderkom van die dood verset hy hom dus teen die onpersoonlike
afsondering van die hospitaal, waar die pasiënt bloot ’n verbruiker en die
doodsproses ’n tegniese kwessie geword het. Dit is insiggewend dat hy hom
beroep op die moontlikheid van ’n sinvolle en menswaardige einde wat ingebed is
in sy groeiende vriendskap met Joop. Vandaar die laaste versugting: “Miskien sal
hy na ete by my bly en my help” (124). (Vergelyk ook M-bleem 5.)
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Die wyse waarop die dood in Memorandum gemonitor word,kan gelees word in
die lig van die sosioloog Philip Mellor (1996) se essay “Death in high modernity:
the contemporary presence and absence of death”. Hy bespreek die problematiek
van die doodsbelewing in die moderne era onder die noemers dood en
ontologiese sekuriteit, refleksiwiteit en die privatisering van betekenis. Die
uitgangspunt van Mellor se redenasie is dat dood in die moderne samelewing nie
’n verbode onderwerp is nie, maar ’n verborge (geheime) een, omdat daar sprake
is van die afsondering van die dood van die publieke ruimte.6
Die sentrale konsep in Mellor se argumentasie oor die problematiek van die
doodsproses raak die essensie van die doodsproblematiek in sowel Dumas se
oeuvre as in Memorandum aan. Hy bespreek uitvoerig die verband tussen die
dood en die problematiek van ontologiese sekuriteit - ’n term wat hy ontleen aan
die teorie van Anthony Giddens: “It refers to persons having a sense of order and
continuity in relation to the events in which they participate, and the experiences
they have, in their day-to-day lives” (Mellor 1996:12). Die ervaring van
ontologiese sekuriteit word emosioneel en kognitief geanker in die “praktiese
bewussyn” van die betekenisvolheid van ons daaglikse aktiwiteite. Hierdie
betekenisvolheid word egter deurentyd beskadu deur die bedreiging van chaos of
ordeloosheid. In die aanskyn van die dood verval die (oënskynlike) sinvolheid van
die menslike aktiwiteite. Dié eksistensiële konfrontasie met die dood, hetsy die
eie of die dood van ander, het die potensiaal om in individue ’n vrees of afgryse
(“dread”) te ontketen, omdat dit die sinvolheid en die realiteit van sosiale
raamwerke waarbinne dit funksioneer, bevraagteken, en gevolglik die ontologiese
sekuriteit laat verbrokkel. In die onverbiddelike aanskyn van X en Y se naderende
dood word daar beskryf hoe meneer Wiid intens bewus word van die verglydende
aard van sy eie lewe. Uiteindelik bevraagteken hy ook die sinvolheid van sy eie
daaglikse aktiwiteite as direkteur van stadverfraaiing, -reiniging en –
instandhouding, asook die waarde van sy persoonlike eksistensie:
O my siel, het ek gedink, as ek net ’n geluid kon uitkry in hierdie barre
streke, iets kon skreeu, enigiets, oor die staaltemplate waarmee straatname op randstene gestensil word, oor die plaveiselmateriale vir voetgangers, oor die vermeerdering van verkeersirkels.
Uiteraard, het ek uitgekry, sentrale besigheidsentrum, en regulering, en
toe het ek geswyg en my lewe en wat ek daarin gedoen het, het op my
kom lê soos lood en ek het gewonder wat die waarde daarvan is as ek
geen woorde kan vind om my naaste mee te troos nie. Ek het my lippe
geopen en die kontoere van my mond afgetas. Dors, het ek gedink, ek het
honger en het dors. En ek het my hand oopgemaak en dit was so swart en
dig dat ek dit onder die dekens vir myself verberg het. (115-6)
Mellor is voorts die mening toegedaan dat alle menslike samelewings wesenlik
ondernemings is in wêreldbouprojekte – die wêreld is dan die betekenisvolle
strukture wat persone bewoon en wat aan hulle ’n besef gee van dit wat
betekenisvol en eg is. Hierdie wêreldbou-onderneming is ’n volgehoue proses
waarin ’n verhouding met die wêreld (lees ook ruimte) gevestig word, en wat aan
mense ’n besef van identiteit, doel en plek gee. Die geloofwaardigheid van die
onderneming van die wêreldbouprojek is egter onveilig in krisisse of marginale
situasies, as faktore soos die dood die maatskaplik gekonstrueerde raamwerk van
die realiteit bevraagteken. Op hierdie punt kan die samelewing se verweer teen
anomie (die verskrikking van betekenisloosheid) in duie stort. Die gevolg is die
ineenstorting van ontologiese sekuriteit. Die anomiese potensiaal van die dood
raak gevolglik die binneste dieptes van menslike identiteite.
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Die term Dauerreflexion (permanente refleksie)is volgens Mellor deur Helmuth
Schelsky (1965) gemunt, en verwys na die voortdurende eksaminering van
betekenis en waardes wat die moderne bewussyn kenmerk. Volgens hierdie
konteks is die dood ontstemmend veral omdat dit alle menslike sekerhede
ondermyn: as die uiterste afwesigheid van betekenis bring die teenwoordigheid
van die dood die eksistensiële isolasie van die individu in die moderne tydvak
tuis. (Vergelyk ook punt 3.7.1.)
In die moderne samelewing het die idee van die privatisering van betekenis, en
die gepaardgaande problematiek wat dit vir moderne individue skep om die dood
te hanteer, onder andere tot gevolg dat die dood geleidelik verplaas is van die
publieke ruimte (waar dit inbegrepe was in gemeenskaplike, religieuse gelowe en
praktyke), na die afgeslotenheid van die hospitaal (waar dit ’n tegniese kwessie
geword het vir professionele medici). Die intense alleenheid wat individue ervaar
wanneer hulle die dood van naasbestaandes moet hanteer, intensiveer wanneer
hulle self sterwend is. Die afwesigheid van dood in die publieke ruimtes maak die
teenwoordigheid daarvan in die private ruimtes dus ook intenser en potensieel
bedreigend. Vanweë die feit dat betekenis in hierdie verband so geprivatiseer is,
is enige poging om betekenis rondom dood te konstrueer, inherent broos. In
aansluiting by hierdie opvattings ten opsigte van die teenwoordigheid van die
dood in private ruimtes kan Wiid se ervaring van X en Y se sterwensprosesse
gelees word. Hy vertel soos volg:
Hierna het meneer X en meneer Y nóg anders asemgehaal, swaarder en
dieper, en nóg stadiger. Hoeseer het ek nie daardie nag geleer van die
klank van mense-asem nie? Al die soorte van verdrukking en benouenis
wat hulle gely het, was daarin hoorbaar, en ekstra waarneembaar as hulle
hulle asems geforseer het om te praat. So, ingestel op enige geluid wat
nog uit hulle sou kom, het ek gevoel asof ek afgedaal het in ’n skag. (115)
Tydens hierdie nagtelike hellevaart ervaar Wiid die tegniese en onbetrokke
aktiwiteite van die hospitaalruimte intens sintuiglik en inderdaad potensieel
bedreigend. Hy sluit sy vertelling met die volgende beskrywing af:
Ek het my die wassery verbeel, ondergronds, die berge lakens, die
skroeireuk van ontsmetting. Hoeveel keer was die laken waaronder ek
gelê het al opgetrek tot oor die oë? My lippe was verdor en ’n diepe onrus
het hom van my meester gemaak. (115).
Dit is opvallend dat Mellor se argumentasie op ’n sterk ruimtelike bewussyn dui,
nie alleen die ruimte(s) van afsterwe nie, maar by implikasie ook die ruimtes
waarin die sinmakende daaglikse aktiwiteite geskied. In aansluiting hierby is die
sterk ruimtelike bewussyn in Memorandum ook opvallend. Britz (2007:17) merk
tereg op dat die Leitmotiv in Memorandum die inrigting en (on)bewoonbaarheid
van ruimte is. Naas die monitering van siekte en dood word verskillende aspekte
van ruimte gevolglik gemonitor, soos onder andere blyk uit Wiid se waarneming:
“En dit is waaroor X en Y die hele tyd aangegaan het, oor hoe om ’n plek –
sitplek, lêplek, eetplek, woonplek, stad – met integriteit te vestig in die ruimte:
Dit moet die lewe omarm en die dooies in ere hou” (79). By hul aankoms in die
hospitaal het elkeen ’n bepaalde boek in die hand: meneer X lees Bachelard se
The Poetics of Space (wat veral oor private ruimtes handel), en meneer Y lees
Rykwert se The Idea of a Town (wat publieke ruimtes betrek). Meneer Wiid, die
hoofkarakter, is op sy beurt direkteur: stadverfraaiing, -reiniging en instandhouding van die Parow-munisipaliteit, en die ruimte wat Van Zyl se
skilderye representeer is dié van Tygerberg-hospitaal. Vandaar dat die
bibliotekaris soos volg na meneer Wiid verwys: “[D]it smaak my mos u is ’n
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wiggelaar van ruimtes,
stadsverfraaier!” (50).

wat

’n

bewonderenswaardige

tydsverdryf

vir

’n

Ruimte word voorts ook deur middel van die visuele gemonitor. Vanweë die feit
dat die beeldmateriaal (Van Zyl se skilderye) sorgvuldig met die teks
gekonsipieer is, val die klem op die visuele: die wyse waarop die oog en kyk ’n rol
in die verhaal speel. Die gevolg is dat daar ’n besliste koppelvlak is tussen ruimte,
die visuele en begrip. Hierdie stelling kan ook vanuit die woordteks gemotiveer
word as Wiid skryf:
Ek kan al sien hoe hulle opkyk, meneer Y met sy hoë voorkop, meneer X
met sy wolweneus. Van daar af sal hulle nie stil te kry wees nie. Ek sou die
regte vrae kon vra, hoe byvoorbeeld lewerwiggelary verskil van dolosse
gooi en hoe dit rondheid, verborgenheid en bewoonde kleinheid is wat
veroorsaak dat mens ’n voëlnes ontroerend vind, nie dat ek na my pa se
dood enige neste ontdek het nie. Maar hulle sou my kon beduie na die
regte plekke en ek sou beter kon verstaan wat ek daar sien. (92) (My
kursivering – AN)
Op ’n metatekstuele vlak word ruimte in die roman gemonitor deur direkte en
indirekte verwysings na gesaghebbende bronne oor ruimte. Van Niekerk en Van
Zyl se tekste kan byvoorbeeld gelees word vanuit die perspektief van Foucault se
essay Of Other Spaces, Heterotopias. Volgens Foucault (1986:22) is die huidige
epog een van ruimte, in teenstelling met die negentiende-eeuse preokkupasie
met tyd. Hy maak voorts die belangrike stelling: “In any case I believe that the
anxiety of our era has to do fundamentally with space, no doubt a great deal
more than with time.” Hy is ook van mening dat ruimte nie neutraal is nie en dat
die mens nie in ’n vakuum leef nie, maar dat daar sprake is van ’n netwerk van
verhoudings wat op mekaar aangewys is. Hierdie opvatting word min of meer ook
deur meneer Wiid geartikuleer as hy bely: “Dis ek wat verstaan het ruimte is
leeg. Daardie nag het ek vir die eerste keer gehoor dat ruimte ’n ding is met
kwaliteite, ’n lewende, ja selfs heilige medium, en dat die behoorlike inrigting
daarvan, volgens meneer X, ’n barometer is, ja, glo dit as u wil van liefde” (96;
Van Niekerk se kursivering).
As die andersheid van ruimte ter sprake kom, tree die konsepte van utopias en
heterotopias na vore. Utopias word omskryf as “sites that have a general relation
of direct or invented analogy with the real space of Society. They present society
itself in a perfected form, or else society turned upside down, but in any case
these utopias are fundamentally unreal spaces” (Foucault 1986:24). Hy
identifiseer vervolgens heterotopias as werklike plekke wat aangetref word in elke
kultuur, elke beskawing en elke gemeenskap, “which are something like countersites. […] Because these places are different from […] the sites that they reflect
and speak about, I shall call them, by way of contrast to utopias, heterotopias”
(Foucault 1986:24).
Foucault (1986:24) is verder van mening dat daar wel ook sprake is van ’n
“tussengebied”, ’n ervaring tussen utopias en heterotopias. In hierdie verband
verwys hy na die spieël wat die kyker na die ruimte van verskillende
betekenisvlakke stuur. In die spieël sien ek myself daar waar ek in werklikheid
nie is nie, in ’n onwerklike, virtuele ruimte wat agter die oppervlak open. Dit is ’n
beeld wat Van Niekerk ook gebruik om die samespel van beeldteks en woordteks
te verduidelik – dit gaan vir haar om deursigtige ruimtes:
Van Zyl se skilderyreeks betower en ontstem my deurdat hulle die “oog
laat spring” in ’n spel van verwysing en dekonstruksie van verwysing, van
herkenning en vervreemding. Eenmaal ingetrek deur die duidelike
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perseptuele verwysing in die skilderye, word die kyker op ’n raaiselagtige
“verspringende” roete van verskillende betekenisvlakke gestuur. Die reeks
eindig met ’n wagkamer en die leser blaai terug na die eerste skildery
waarin daar ook ’n wagkamer is.
Op dieselfde wyse wou ek met die multitekstualiteit, die voetnote en die addenda,
die leser intrek in ’n omgewing waar dit wat as feite aangebied word, die hele tyd
in die kolkinge van die verhaal heropgeneem word. Ek wou dat die leser nie weet
aan watter kant van die spieël hy is nie, ’n soort Alice in Wonderland waar dinge
nie is waarna hulle lyk nie, en waar hy die hele tyd vorentoe en agtertoe in die
teks (deur die spieël) moes spring. (Britz 2007:22)
Foucault onderskei voorts verskillende kategorieë heterotopias, soos onder
andere heterotopias van krisis (oorgangsruimtes), van afwyking (soos hospitale
en rusoorde) en van akkumulasie (die biblioteek en die museum). Al drie hierdie
kategorieë speel ’n beduidende rol in Memorandum.7

3.4 Vierde M-bleem: die Muse (Mnemosyne) en “Fourth Mblem: The Muse (Mnemosyne)”
In ’n vroeë uitspraak het Dumas verklaar dat sy ’n “verwysingskunstenaar” wil
wees, en dat hierdie verwysings veral handel oor dit wat reeds benoem is – dus
reeds geskilder is. Van Niekerk (2008:13) knoop Dumas se skilderkuns op grond
hiervan aan Mnemosyne, die muse van die geheue, die moeder van die nege
muses van die kunste en die suster van Kronos, die god van tyd. Sy motiveer
haar uitgangspunt deur te verwys na Dumas se verbintenis met die geskiedenis
van die skilderkuns, haar verhoudings en debatte met die ou meesters, haar
herinnering aan en besinning oor die figuratiewe tradisies van die verlede, en
haar skerpsinnige begrip van die verhouding van die skilderwerk met tyd.
Sentraal is dus die rol wat geheue speel, hetsy persoonlik of kollektief.
Soos met die titel in die vooruitsig gestel is, word Van Niekerk se roman
aangebied as ’n memorandum. Volgens die HAT (1994) is ’n memorandum
“aantekeninge om ’n mens te help om dinge te onthou; ’n notisieboekie van klein
formaat wat as almanak dien waarby onder elke datum ’n ruimte gereserveer is
vir aantekeninge”. Geheue duiop die vermoë om bewussynsverskynsels in te
prent of vas te lê, te bewaar en te reproduseer, en die gees as setel van die
vermoë om te onthou. In aansluiting by die titel kan daar vervolgens ook gelet
word op die wyse waarop met die temporele omgegaan word, en die rol wat
geheue in dié verband speel. Van Niekerk problematiseer die geheue-diskoers op
verskillende vlakke. Reeds aan die begin van die roman kom Wiid tot die
volgende insig: “Op ’n gegewe moment daardie nag het ek, ten spyte van die
mislikheid waarvan ek steeds las gehad het, met groot helderheid besef dat ek
nie net moes luister nie, maar dat ek die een talent wat ek gekry het, naamlik my
geheue, moes inspan om die dinge wat hulle sê so goed ek kon te probeer
onthou” (22). Hy bely voorts: “[...] het die telkens opdoemende herinnering aan
daardie nag my laat voel asof ek ’n geliefde persoon is aan wie kosbare
geheimenisse in bewaring gegee is” (25; my kursivering - AN).
Bal (1999:vii) se opvattings oor geheue is veral relevant en van toepassing op
Memorandum. Waar geheue ter sprake is, kom ook die begrip kulturele geheue
ter sprake, en dit dui daarop dat geheue as ’n kulturele sowel as ’n individuele
(psigologiese) of sosiale fenomeen verstaan word. Kulturele geheue is ’n
aktiwiteit wat in die hede geskied, en waarin die verlede voortdurend gewysig en
herskryf word, selfs as dit voortgaan om aan die toekoms ’n bepalende vorm te
gee. Sy beklemtoon dat kulturele geheue die verlede met die hede en die
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toekoms verbind en daarom ’n aktiewe proses is. Hierdie opvattings word by
implikasie soos volg deur Wiid verwoord: “Sekerlik nie die soort sin wat ek in my
lewe sou opskryf as dit nie vir daardie eerste vreemde nag was nie. En nou skryf
ek met ’n Januskop, helfte gister, helfte môre” (66). Bal (1999:vii) betoog voorts
dat die herinnerde teenwoordigheid van die verlede verskillende vorme kan
aanneem en verskillende doelstellings kan voorhou wat wissel van ’n bewuste
herinneringsvermoë tot ’n onnadenkende weerverskyning, van ’n nostalgiese
verlange na dit wat verlore is, tot ’n polemiese gebruik maak van die verlede om
die hede te hervorm.
Die geheue is egter nie ’n aktiewe proses slegs omdat dit verlede, hede en
toekoms verbind nie, maar ook omdat dit in essensie ’n narratiewe handeling is.
Bal (1999: viii) gebruik die term narratiewe geheue, en is van mening dat dit
affektief gekleur is en omring is van ’n emosionele aura - vandaar die feit dat dit
aanleiding gee tot die vertel van ’n storie. Narratiewe geheue8 bewerkstellig ’n
interaksie tussen publieke en persoonlike herinneringe. Meneer Wiid se
(selfbewuste) skrywe van sy memorandum dui enersyds op die bewuste
herinneringsvermoë - ’n vermoë wat hy reeds in sy kinderdae bemeester het:
Ek het my besig gehou met die verbeel van gebare en gesigsuitdrukkings,
van kleure en reuke en smake wat my ontsê is weens my siekte, en met
die memorisering van nietighede uit huishoudelike gesprekke, die versin
van besonderhede waar my ore of my geheue my gefaal het. Saans […]
het ek altyd eers mý beurt gekry om ’n storie te vertel, en ten einde hom
so lank as moontlik in die kamer te hou, het ek ingegaan op die kleinste
besonderhede. (31)
Andersyds gee die skryfproses aanleiding tot die onnadenkende weerverskyning
en nostalgiese verlange na sy kinderdae, sy ouers en sy gestorwe broertjie, maar
ook na die nag in die intensiewesorg: “Tevergeefs het ek my probeer speen van
die herinnering aan die nag, maar dit het keer op keer, soggens vroeg as ek
wakker geword het en saans voordat ek gaan slaap het, by my opgekom” (25).

3.5 Vyfde M-bleem: Miskien … sal die skryf en “Fifth M-blem:
The Meaning Maker”
Soos reeds genoem, het Dumas ’n preokkupasie met die representasie van die
figuratiewe, met (meestal) geen determinasie van tyd en ruimte nie, sodat
betekenisgenerering grootliks gekompliseer word. Van Niekerk (2005:17) voer
haar argument rondom betekenis in die kunswerk na aanleiding van twee
skilderye, getiteld The secret en The painter – beide met ’n nakende kind as
onderwerp. Albei die skilderye is oorspronklik uitgestal onder die veelseggende
titel “Not from here”, en beide kommunikeer wat Van Niekerk ’n eindelose
suggestie en ’n afwesige betekenis-in-afwagting noem:
Thus the latency in both form and content add up to a potency of
meaning, an inflamed sort of signifying, that cannot be tamed or fathomed
however long one stares at these two paintings. In fact one stares all the
longer in order to keep on feeling this lack of fixed meaning. It is a
strangely heartening experience. To realize that one cannot tame, fathom
or find final meaning is like letting out a breath that has been held too
long.
In die afdeling “Naskrif 06:40” in Memorandum (121-5) is daar ook sprake van ’n
eindelose suggestie en betekenis-in-afwagting, asook die latente moontlikheid om
van die gebeure sin te maak. Hierdie moontlikheid manifesteer op formele
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taalvlak in die uitheffingstegniek van herhaling (13 keer), en in die sintaktiese
vooropstelling van die bywoordelike bepaling “miskien” (volgens die HAT “op so ’n
wyse dat dit kan of mag wees, onseker is”):
Miskien sal die skryf van ’n naskrif my help om uit te vind wat my te doen
staan.
Na alles hierbo is ek nie meer bang vir wat openbaar kan word nie.
Mens moet skryf ten einde uit te vind wat geskryf moet word.
Miskien ook leef ten einde nie bang te wees vir die lewe nie.
[…]
Miskien sal dit help om op te skryf wat sal gebeur as ek bly. (122)
[...]
Miskien kan ek hom die stuk gee om te beoordeel, dalk eers die dele
uitsny wat te veel oor my en hom gaan? (123)
[...]
Miskien sal hy na ete by my bly en my help. (124)
Wiid se poging om sin te maak van sy eie bestaan en die finaliteit van sy
naderende dood moet dus gelees word in die lig van die problematiek van
die ontologiese sekuriteit en anomie (vergelyk punt 3.3): as teenvoeter is
daar die moontlikheid van betekenisgenerasie deur middel van die
skryfdaad, die uitreik na die medemens en vriendskap. Van Niekerk se
tekseksterne opvatting oor die sinmaakproses, soos blyk uit ’n gesprek
met Victor (2006), kan ook ter toeligting aangehaal word: “Die lewe is ’n
ontroosbare verbystering van verliese [...]. Maar as jy nie probeer troos
nie, as jy jou nie in die rigting inspan nie, wat is dan die sin van jou
bestaan? Alle skrywery, alle skilderwerk, alle komponeerdery is maar
sekere maniere van troos, ’n vorm van bestendiging in hierdie slopende
vloed van tyd waarin ’n menselewe gelewe word.” (My kursivering - AN)

3.6 Sesde M-bleem: die Man in die middel (of die kwessie
van Meerstemmigheid) en “Sixth M-blem: The Mediator”
Van Niekerk (2005:18) definieer mediator soos volg:
To
To
To
To
To
To

mediate:
be in the middle.
effect by action as an intermediary.
act as intermediary agent in bringing, affecting or communicating.
transmit as intermediate mechanism or agency.
interpose between parties in order to reconcile them.

Oor Dumas as bemiddelaar skryf Van Niekerk (2008:18): die erkenning van ’n
“tussen-in-wees” en ’n aandrang op ambiguïteit duik telkens op, nie slegs as
Dumas haar eie werk karakteriseer nie, maar ook in haar bevraagtekening van
rigiede, opposisionele denke op die terrein van politiek, gender, identiteitskwessies en praktiese etiek. Dit gaan egter om ’n oënskynlike besluiteloosheid, en
dit is eerder ’n voortdurende inspanning om die punt van ’n eenvoudige of
eensydige besluit te vermy. Dumas se werk is ’n vorm van ironiese propaganda
vir die deug van die onbesliste/twyfelagtige, ’n stryd om die verbale en beeldende
betekenis in ’n staat van dramatiese verskyning te hou: “I am the third person,
observing the bad marriage between art and life, watching the pose and the slip,
seeing the end in the beginning” (Dumas soos aangehaal deur Van Niekerk
2005:18).
Volgens Van Niekerk (2005:19) kan die sterkste werke op die uitstalling (maar
myns insiens ook in Dumas se oeuvre) gelees word as liminale modulasies van
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die temas van vrees, dood en verdriet. Dit kan selfs verbeeld word as ’n toestand
op die drumpel van pyniging na dood, van dood na ontbinding. Hierdie uitspraak
kan óók naatloos op Memorandum van toepassing gemaak word. Soos reeds
genoem, word X en Y na hulle operatiewe ingrepe vasgekluister aan hulle
hospitaalbeddens. By albei is daar ’n aflegging van eie identiteit en dit vergestalt
gevolglik ’n oorgawe aan die naderende Ander / die dood. Meneer X verloor sy
beweeglikheid en meneer Y sy waarnemingsvermoë. Gedurende die nagtelike ure
bevind albei hulle dus in transito, in ’n oorgangsruimte na die Anderkant. In
hierdie kritieke oorgangsfase konstitueer X en Y wel lewe deur middel van taal.
Leemte, verlies, afwesigheid en dood - die “tergende geheimsinnigheid” - word
juis ’n dwingende teenwoordigheid, ’n lewende werklikheid deur taal, deur die
meerstemmigheid van die teks, hetsy deur gesprek, debat of suiwer liriese klanke
(liedjies). Hulle word egter in die loop van die nag steeds swakker en uiteindelik
verdwyn hulle (die suggestie is ten slotte dat albei sterf) – op hierdie wyse sluit
hulle aan by Van Zyl se stillewes. Meneer Wiid, die man in die middel, word op sy
beurt luistervink wat die denkprosesse vaslê en later skriftelik in sy memorandum
dokumenteer. Op ironiese wyse word meneer Wiid, die oorlewende, ook tot stilte
gereduseer. Hy vertel: “Die nag sou te kort wees vir drie stemme. Ek was die
stilte in die middel. Met watter aankondiging sou ek daar tussenin moes kom?
Hoe sou ek byhou?” (77; my kursivering - AN). ’n Mens sou waarskynlik ook die
stelling kon maak dat meneer Wiid ’n protipe van die skrywer word – hy maak
immers sin van hulle halwe sinne en “idees aangeraak en laat val” (77) “soos
papiertjies van die vingertoppe na mekaar toe geblaas” (77), en skryf later op.
Waar daar sprake is van liminale modulasies of oorgangsruimtes word Van Zyl se
skilderye ’n dwingende gegewe op visuele vlak. Van Zyl representeer by uitstek
die drempelfase of liminale staat op drieërlei ruimtelike wyses, naamlik die
afbeeldings van die wagkamer, die bed en die see. Die eerste sowel as die laaste
skildery in Memorandum is dié van die formele hospitaalinterieur, naamlik die
wagkamer as tussenin-ruimte. Die bed as persoonlike ruimte binne die
geïnstitusionaliseerde ruimte van die hospitaal word ook by herhaling vanuit
verskillende hoeke geskilder. Daarby is die bed by uitstek dié plek van ingang en
uitgang, geboorte en sterwe (die sterfbed en die siekbed). Naas die formele
hospitaalinterieur word die see as weerkerende motief voorts op die voorgrond
gestel. Die see bevat land én water en is gevolglik ’n liminale ruimte. Die see is
terselfdertyd ook die kernmetafoor vir verganklikheid én nuwe lewe. Van Zyl se
visuele tekste beklemtoon hierdie ruimtes as afgeslote plekke (heterotopias), en
dien sodoende as ’n tydelike beraming van ’n groter werklikheid. Terselfdertyd is
daar by implikasie ’n verwysing na die groter toneel, én ’n jukstaponering van
byvoorbeeld die grootheid van die see en die ingeperktheid van die
hospitaalinterieur.

3.7 Sewende M-bleem: die Materiële liggaam (en Memento
Mori) en “Seventh M-blem: Materialist (and the Matter of
Death)”
Volgens Van Niekerk (2008:20) is die materiële in die kuns van Dumas van
beslissende belang: die verhouding tussen haar eie liggaam en die oppervlak
waarop sy haar (verf-) merke maak.
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Painting is about the trace of the human touch. It is about the skin of a
surface.
Paintings exist as the traces of their makers and by the grace of these
traces. You can’t TAKE a painting, you MAKE a painting. (Dumas soos
aangehaal deur Van Niekerk 2008:21)
Die klem lê dus eerstens op die tegniese wyse waarop met die materiële
omgegaan word. Tweedens verwys Van Niekerk (2008:20) ook na die tematiese
in Dumas se skilderkuns, en spesifiek die artistieke preokkupasie wat Dumas die
laaste aantal jare met afgestorwe mense het. Sy verwys daarna as die drama van
“dooie” stoflikheid in menslike vorm wat die verhoog vul:
The typical Dumas theatricality of bringing the viewer into startling
proximity with the human face on a scale most disquietingly larger than
life is also pertinent in her ars mori. We are forced by these unanswering
faces to look inward. The paintings unleash fantasies of our own dead
countenance awaiting the living around the next corner. […] it is intended
to represent the alien and unsunderable force of Death, the most definite
Other of life.
Dit is insiggewend dat Van Niekerk ook in Memorandum die verhoog en die
dood/doodsproses met mekaar in verband bring. Wiid vertel byvoorbeeld: “Hulle
was albei kritiek, maar dit was asof die nood akteurs gemaak het van hulle. Asof
hulle met ’n laaste koestering van hulle woorde die ooptrek van die gordyn wou
vertraag” (22). Die spitsvondige dialoog tussen X en Y, vol gedagtespronge en
gelade betekenisse, word ook vergelyk met ’n toneelstuk, en Wiid kom dan tot
die insig daar toneelgespeel is “om die lyding verduurbaar te maak”, en dat die
“loutere ligsinnigheid ’n verweer kan wees teen die ergste” (34).

3.7.1 Lewe en dood: aanwesigheid en afwesigheid
Vir die roman geld Aucamp (2006) se tese as uitgangspunt as hy sê dat
“afwesigheid ’n durende teenwoordigheid is in Van Zyl se werk”, terwyl “dood ’n
lewende, werklikheid” by Van Niekerk word. Sowel Van Niekerk as Van Zyl se
werk handel oor die kritieke drempelfase en oorgangsruimte van siekte na dood,
van aanwesigheid na afwesigheid. Naas die representasie van liminaliteit
representeer Van Zyl afwesigheid. Sy kunswerke skyn ’n hiperrealistiese
weergawe (selfs ’n fotoweergawe) van die werklikheid te wees. Hierdie
oënskynlike hiperrealisme mimeer egter, want die kunstenaar transformeer
inderwaarheid die werklikheid, omdat die ervaring wat hy kommunikeer, twyfel
werp op die menslike subjek se plek in die wêreld, en of die subjek inderdaad ’n
plek in die wêreld hét. Vir die kyker word dit ’n magiese belewenis, ’n momentele
blik op die onsienlike, of (soos Aucamp argumenteer) Van Zyl hou ons bewus van
die Beduidende Ander. Die kunswerke verraai wel enkele tekens van menslike
teenwoordigheid: ’n laken wat weggetrek is, ’n kreukel in die deken, ’n bedliggie
wat brand, maar dit beklemtoon juis so die totale uitsluiting van enige menslike
gestalte. Ook die mis-a-scène, die plasing van die interieur binne die raam, is ’n
bydraende faktor. Daar is geen volledige simmetrie nie – slegs byvoorbeeld
gedeeltes van die instrumentkas en fragmente van die interieur word getoon.
Deur die aanwesigheid van lewelose dinge in hulle “ding”-likheid kommunikeer hy
juis afwesigheid. Die betekenis wat in lewelose dinge gevind word, word ook deur
Wiid bevestig as hy vra: “Is dit waarvan die digters praat as hulle sê dat
betekenis in dinge huis? In nagte, kaste, koffers, bome? In die tweekoppigheid
van gode?” (66).
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Afwesigheid as ’n durende teenwoordigheid, en dood as ’n lewende werklikheid in
die roman, laat die vraag ontstaan hoe dié disparate sake vanuit die
subjekposisie ervaar en onder woorde gebring word. Smith (2006:79) se
opvatting oor die problematiek om tekort (“lack”) en afwesigheid te representeer,
of betekenisvol te artikuleer, is relevant en bied lig op die problematiek van
aanwesigheid en afwesigheid, stilte en diskoers in die roman. Sy beklemtoon die
fundamentele kontradiksie soos volg: “[I]n order to represent lack, there has to
be a presence. Lack is impossible to comprehend, as in the act of comprehending
it, it becomes what it is not: a presence (at least in the symbolic, in language).”
Die kritieke areas van menslike belewing is volgens Smith (2006:64) oomblikke
van intimiteit, geboorte, pyn, verlies en dood. Dit is areas van akute ervaring en
van “andersheid” (“otherness”) wat diskoers ontwyk en in die dieptes van stilte
verberg word. Die vraag ontstaan gevolglik hóé die mens hierdie stiltes onder
woorde kan bring (“How can we speak these silences?”). Hierdie problematiek
word by implikasie ook deur Wiid geartikuleer as hy gekonfronteer word met X en
Y se gesprekke én hulle stiltes in die intensiewesorgeenheid, volgens hom dus
“besig met ’n laaste voorraadopname en sisteemkontrole” (22): “Die vraag het
wel by my opgekom wat die gepaste woorde sou wees as mens opsluit iets op jou
sterfbed wil sê. Die dood spreek tog vanself?” (38), en “Die einde spreek vanself,
het ek vir die tweede keer daardie nag gedink, hoe minder woorde daaraan
bestee word, hoe beter” (87).
Vir Smith (2006:65) is die oomblik van skeiding en verlies (soos by die dood van
’n geliefde) ’n liminale oomblik in die menslike ervaring wat alle beskrywing te
bowe gaan; daar is wel sprake van ’n voor en daarna, maar die oomblik van
oorgang, die tussenin-fase, is anderkant menslike diskoers. Hierdie liminale staat
(wat sowel onbeskryflik as onbevatlik is) is binne ons kultuur oomblikke waarin
dinge oënskynlik momenteel onbepaalbaar skyn te wees in terme van die
aanwesig/afwesig-binariteit, en hierdie oomblikke stel ’n uitdaging aan die
legitimiteit van die vereiste om vír die een of vír die ander te kies. Die struktuur
van die Simboliese Orde self word dus ook uitgedaag. Gevolglik is die begrippe
aanwesig/afwesig eerder wedersyds verklarend as binêr opposisioneel.
In aansluiting by Smith se opvattings is Van Alphen (1992:95) se argument oor
die problematiek van die representasie van die sterwensproses ook verhelderend.
Hy redeneer dat dit maklik is om die dood objektief te representeer: as die dood
van iemand anders, as ’n dooie liggaam, of as die vrees vir die eie naderende
dood. In al hierdie gevalle is die dood óf buite óf voor die subjek. Die objek van
representasie is egter nie die subjek se ervaring van die dood (of die
doodsproses) self nie. Dit is onmoontlik om dié belewing/ervaring van die dood te
representeer, want om dood te wees, of in die proses van sterwe, kanselleer die
moontlikheid uit om deel te hê aan die handeling van representasie. Die mens
kan dus nie die dood in die eerste persoon en in die teenwoordige tyd vertel of
beskryf nie.9

3.7.2 Stillewes en stil lewes van die dood
Die representasie van lewe en dood, aanwesigheid en afwesigheid, stilte en
gesprek dwing ook ’n volgende belangrike aspek na vore, naamlik die wyse
waarop die beeldteks hierdie aspekte “vertel” of beskryf. Van Zyl se skilderye
sluit aan by die konvensies van die stillewe as genre, en sy styl kan as
“fotorealisties” beskryf word. Die bekende kunshistorikus Norman Bryson (1990)
skryf in sy boek Looking at the Overlooked. Four Essays on Still Life Painting
uitvoerig oor die konvensies en die ontwikkeling van die stillewe as genre. Hy wys
inleidend daarop dat hierdie genre waarskynlik die verste verwyder is van die
narratologie, en dit dus om dié rede moeilik is om daarmee ’n kritiese diskoers te
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voer. Hy maak voorts die volgende belangrike uitspraak, wat ook van belang is by
die lees van Van Zyl se skilderye:
[...] painting is an art made not only of pigments on a surface, but of
signs in semantic space. The meaning of a picture is never inscribed on its
surface as brush-strokes are; meaning arises in the collaboration between
signs (visual or verbal) and interpreters. And ‘reading’ here, is not
something ‘extra’, an optional supplement to an image that is already
complete and self-sufficient. It is as fundamental an element as the paint,
and there is no viewer who looks at a painting who is not already engaged
in interpreting it, even (especially) the viewer who looks for ‘pure form’.
(Bryson 1990:10)
Bryson (199:38) beklemtoon onder andere dat daar verskillende kategorieë
stillewes onderskei kan word. Die eerste vorm het reeds in die antieke wêreld
ontstaan. Onder die lawa van Vesuvius het naamlik ’n kategorie skilderye behoue
gebly wat ooreenkomste toon met wat later bekend sou staan as die “stillewe” of
xenia. Hierdie werke se vernaamste eienskap was dat hulle still-stehende Sache,
“things standing still”, nature reposée, “things at rest”, weergee. Behalwe die
bekende repertoire van die latere genre is die onderwerp van sommige skilderye
argitektoniese konstruksies of die interieur van villas. Bryson (1990:39) wys
voorts op die interessante aspek van hierdie stillewes, naamlik die sistematiese
oorgange van realiteit (die werklike geboue, of die begrensinge van die vertrek)
na simulasie (die geverfde weergawe van die vertrek). Die implikasie van Bryson
se ontleding van hierdie stillewes is dat dié visuele tekste in der waarheid
funksioneer as oorgangsruimtes of drempels tussen die realiteit en die
geïnterpreteerde ruimte.
Die xenia van die oudheid deel ’n opvallende en definiërende kenmerk met die
latere vorme van die stillewe, naamlik die uitsluiting van die menslike gestalte.
Die stillewe-tema in die skilderkuns dwing verder ook die kwessie van ars mori (in
die Franse tradisie: die nature morte),of van die stil lewe van die dood, na die
voorgrond. Bal (1991:380) verduidelik dat dit in stillewes by uitstek om die dood
gaan: om dooie objekte, om lewelose uitstallings, om sterflikheid. In die stillewe
word alle tekens (spore) van menslike lewe uitgewis, en dit is slegs in die
ingrypende aard van hul weglating dat dié tekens (spore) teruggelees kan word in
hierdie mees tekenende van alle skilderkunstige metodes. Dumas wys op haar
beurt daarop dat die term stillewe eers teen die einde van die sewentiende eeu in
die inventarisse van Nederlandse kunswerke voorkom (Fuchs 2005:75). Byna al
hierdie stillewes sluit in mindere of meerdere mate ’n aspek van vanitas (letterlik
“leegheid”)in;dit is ’n weeklag oor die verganklikheid van alle dinge. Indien Van
Zyl se skilderye vanuit die teoretiese begronding van die stillewe as genre gelees
word, is dit duidelik dat hy ten nouste by die tradisie van die stil lewe van die
dood aansluit.10
Samevattend blyk dit ook dat Dumas en Van Niekerk, sowel as Van Zyl,
kommunikeer dat die materiële, hetsy die kunswerk of die liggaam, en memento
mori onlosmaaklik deel is van die daaglikse, menslike bestaan. Foucault
(1973:172) kan terselfdertyd opsommend aangehaal word: “Death left its old
tragic heaven and became the lyrical core of man: his invisible truth, his visible
secret.” As verweer teen dié onafwendbaarheid en die anomiese potensiaal van
die dood wend die kunstenaar/skrywer hom/haar dus tot die kreatiewe proses.
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4. Slot
Uit hierdie ondersoek na die moontlike gesprek tussen Dumas en Van Niekerk
blyk dit dat daar wel op metanarratiewe vlak sprake is van ’n transtekstuele
dialoog. Dit is voorts Van Niekerk se interpretatiewe uitsprake oor Dumas se
oeuvre wat veral lig werp op nie alleen Dumas se oeuvre nie, maar ook op Van
Niekerk se eie skryfwerk indien die twee met mekaar in verband gebring word.
Die veelkantigheid van Van Niekerk se skryfproses en denkprosesse, sowel as dit
wat Van Alphen (Bal 2001:76) die “preteks” of “vooropgesette diskoerse” noem,
word gevolglik ook betrek. Waar die wyse waarop bepaalde kunswerke/tekste tot
stand kom ter sprake is, kan dit óók gelees word as ’n heenwyser na die
skrywer/kunstenaar se poëtika. Dit sluit by implikasie nie alleen die wyse waarop
die teks hom aan die skrywer opdring in nie, maar ook die wyse waarop die
skrywer die teks opskryf, sowel as die motivering vir die skryfambag soos wat dit
(hetsy by implikasie of eksplisiet) deur die skrywer verklap word. ’n Laaste
gevolgtrekking is dat die gesprek tussen Van Niekerk en Dumas nie net lig werp
op die kruisbestuiwing tussen literêre en visuele tekste nie, maar ook die
implisiete, tekseksterne, poëtikale opvattings van Van Niekerk betrek.
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Eindnotas
1

Ook hierdie kategorie betrek Memorandum, want nie alleen skryf meneer Wiid
op selfbewuste wyse sy memorandum nie, maar ook die verskillende addenda
bevestig dié selfbewuste skrywe.

2

Van Niekerk se onderhoud kan volgens Genette se terminologie as ’n parateks
bestempel word. Genette (1997:344) verfyn ook hier sy terminologie en
onderskei as onderafdeling die sogenaamde epiteks:
[…] distinguishing the epitext from all the rest of the paratext – is in
theory purely spatial. The epitext is any paratextual element not materially
appended to the text within the same volume but circulating, as it were,
freely, in a virtually limitless physical and social space. The location of the
epitext is therefore anywhere outside the book.

3

In ’n voetnoot aan die einde van die essay bedank Van Niekerk ook spesifiek vir
Adriaan van Zyl vir waardevolle verwysings en advies oor kunshistoriese en
teoretiese aspekte.

4

’n Bladsynommer sonder outeursnaam en publikasiedatum verwys telkens na
Van Niekerk en Van Zyl 2006.

5

Cirlot (1983:26) skryf onder andere soos volg oor die simboliek van die voël:
“The bird, according to Jung, is a beneficent animal representing spirits or angels,
supernatural aid, thoughts and flights of fancy.”
6

Vergelyk ook die afsondering van die dood van die publieke ruimte in Agaat.

7

Vergelyk Smethurst (2000:42) se omskrywing in hierdie verband:
Foucault seems to deal quite separately in his major works with the spaces
of institutions, the control and surveillance within institutionalised spaces
(such as prisons), the space of the body, and epistemological space.
Foucault always seems to deal with the dynamics of particular isolated
sites, as though these are unconnected with the space around them.

Dit is opvallend dat die aspekte wat Smethurst hier opsom, ook op die ruimtes in
Memorandum van toepassing is.
8

Van Alphen (2005:168-71) skryf uitgebreid oor verskillende soorte geheues na
aanleiding van die trauma van die Holocaust op oorlewendes. Hy verwys eerstens
na die Franse psigiater Pierre Janet se onderskeid tussen gewoonte-geheue,
narratiewe geheue en traumatiese geheue. Gewoonte-geheue is die outomatiese
integrasie van nuwe inligting sonder om ernstig aandag daaraan te skenk – ’n
vermoë wat mense en diere gemeen het. Narratiewe geheue is eie aan die mens
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en bestaan uit mentale strukture – die mens wend dit aan om sin te maak van
ervarings. Huidige en bekende ervarings word outomaties geassimileer en
geïntegreer in bestaande mentale strukture. Traumatiese geheue is ’n
paradoksale begrip, want dit verwys na onintegreerbare ervarings. Trauma kan
gesien word as ’n mislukte ervaring, en hierdie mislukking maak dit onmoontlik
om te onthou. Hy verwys ook na hierdie soort geheue as “herverordening”, want
die subjek kan nie afstand van die gebeurtenis kry nie.
Charlotte Delbo, ’n Franse skryfster wat Auschwitz oorleef het, onderskei op haar
beurt tussen algemene geheue (“common memory”) en diep-geheue (“deep
memory”). Eersgenoemde geheue stel die subjek in staat om ’n chronologiese
afstand van gebeure te gee en dit te integreer, terwyl laasgenoemde ’n onvermoë
tot afstand toon sodat die (traumatiese) ervaring steeds ervaar word asof dit in
die hede geskied. Ten opsigte van trauma onderskei sy ook tussen eksterne
geheue (die gebeure kan as narratief geartikuleer word) en gevoelsgeheue, of
“sense memory” (emosionele, ongemedieerde herinneringe wat onartikuleerbaar
is).
9

Vergelyk ook Derrida (1993:25) se opvatting oor die onartikuleerbaarheid van
eksistensiële vrae rondom die dood:
The question of the meaning of death and of the word “death”, the
question “What is death in general?” or “What is the experience of death?”
and the question of knowing if death “is” – and what death “is” – all
remain radically absent as questions.
10

Spies (2006:9), sowel as Aucamp (2006:11), maak die leser attent op die
verwantskap tussen Van Zyl en die sewentiende-eeuse Hollandse meesters. Deur
die presisie waarmee Van Zyl elke detail in ’n skildery belig, word hy geesgenoot
van dié skilders wat ook elke besonderheid in ’n landskap of interieur weergegee
het. Dit is veral Vermeer wat in hierdie verband uitgesonder kan word. Sowel
Bryson (1990) as Bal (2001:65) tipeer Vermeer se skilderye as stillewes, ten
spyte van die feit dat daar telkens wel menslike gestaltes voorkom. Spies
(2006:9) se beskouing is dieselfde. Sy haal byvoorbeeld Paul Auster aan as hy die
wesensaard van Vermeer se kuns beskryf; ’n beskrywing wat volgens haar ook ’n
karakterisering is van Van Zyl se werk: “[The] utter stillness of those solitudes,
an almost heartbreaking evocation of the everyday and its domestic variables”;
en verder: “[...] all are emblems of absence, of the unseen, of other minds, wills,
times places, of past and future, of birth and perhaps of death [...] And yet it is
the fullness and self-sufficiency of the present moment that Vermeer insists upon
with such conviction that its capacity to orient and contain is invested with
metaphysical value.”

131
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

Taalwetgewing in Suid-Afrika
Theodorus du Plessis
Universiteit van die Vrystaat

Abstract
Language legislation is increasingly seen as an important mechanism in
establishing an official dispensation in multilingual countries. As a unique form of
intervention in the use of a language, legal intervention usually features in the
form of constitutional language provisions (in either an extensive or a less
extensive format) and in the form of a central language act, such as the Quebec
Official Language Act (Q.O.L.A.1974), in other words, legislation which is solely
aimed at regulating the use of an area’s official languages. Legal intervention can
also occur in more general legislation which includes language provisions, as is
the case in broadcasting legislation, legislation in education, etc. Legal
intervention could, furthermore, also feature as regulations with regard to
language drawn up by state departments or even as case law on language. Legal
intervention in the use of language thus presupposes, to a greater or lesser
degree, a form of language prescriptivism, an essential characteristic of South
Africa’s pre-1994 language dispensation. The relative success of the RSA’s
previous official languages dispensation can be related to the principle of
"statutory bilingualism", a constitutionally entrenched form of official bilingualism.
With the institution of the post-1994 dispensation attempts have been made to
avoid an extreme form of language prescriptivism despite the fact that a form of
official bilingualism is still required. This article investigates the legal mechanisms
that have been put in place since 1994 in order to regulate the RSA's "new" form
of official bilingualism. This is done by analysing three sets of language legislation
which are considered to play a cardinal role in the establishment of an official
language dispensation in other countries, i.e. directives on the use of official
languages in legislation, citizenship and the courts. One of the central findings is
the lack of alignment between the 1996 constitutional provisions regarding official
bilingualism and the language provisions of the three sets of language legislation
investigated. This dissynchrony leads to the establishment of legal grounds for
English to be elevated as a supra-official language and to a new form of language
hierarchy. As these developments are contrary to the constitutional language
provisions, it is concluded that a return to a more pertinent form of language
prescriptivism has probably become unavoidable.

Opsomming
Taalwetgewing word toenemend beskou as ’n belangrike meganisme by die inrig
van ’n ampstaalbestel in meertalige lande. As besonderse vorm van intervensie
rondom die gebruik van ’n taal kom wetlike intervensie meestal in die vorm van
grondwetlike taalbepalings voor (hetsy in uitgebreide of in minder uitgebreide
vorm) en in die vorm van ’n sentrale taalwet, soos byvoorbeeld die Quebec
Official Language Act (Q.O.L.A. 1974). Laasgenoemde is ’n voorbeeld van
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wetgewing wat uitsluitlik daarop gerig word om die gebruik van ’n gebied se
ampstale te reguleer. Wetlike intervensie kom ook voor waar algemene
taalwetgewing taalbepalings insluit, soos byvoorbeeld rondom uitsaai- en
onderwyswetgewing. Voorts kan wetlike intervensie ook die vorm van regulasies
met betrekking tot taal wat deur staatsdepartemente uitgevaardig word of selfs
as hofuitsprake rondom taal aanneem. Wetlike intervensie by taal veronderstel
dus in ’n mindere of meerdere mate ’n vorm van taalvoorskriftelikheid, ’n
wesenlike kenmerk van die pre-1994-taalbestel in Suid-Afrika. Die relatiewe
sukses van die RSA se vorige ampstaalbestel kan teruggevoer word na die
beginsel van "statutêre tweetaligheid", ’n grondwetlik verskanste vorm van
amptelike tweetaligheid. Met die inwerkingtreding van die post-1994 bestel word
opvallend weggeskram van oormatige taalvoorskriftelikheid, hoewel ’n vorm van
amptelike tweetaligheid nogtans vereis word. Hierdie artikel stel ondersoek in na
die wetlike meganismes wat na 1994 ingestel is om die RSA se "nuwe" vorm van
amptelike tweetaligheid te reguleer. Dit word gedoen aan die hand van ’n analise
van drie stelle taalwetgewing wat in ander lande ’n kardinale rol rondom die inrig
van ’n ampstaalbestel speel, te wete voorskrifte rondom die amptelike tale van
wetgewing, burgerskapverwerwing en die howe. Een van die sentrale bevindinge
is die gebrek aan belyning tussen die 1996 grondwetlike bepalings rondom
amptelike tweetaligheid en taalbepalings in die drie stelle taalwetgewing wat
ondersoek is. Hierdie dissinchronie lei daartoe dat regsgronde geskep word vir die
vestiging van Engels as supra-ampstaal en van ’n nuwe vorm van taalhiërargie.
Aangesien hierdie verwikkelinge strydig is met die grondwetlike taalbepalings,
word besluit dat ’n terugkeer na ’n meer pertinente vorm van taalvoorskriftelikheid waarskynlik onvermydelik geword het.

Inleiding
Taalwetgewing word toenemend as ’n belangrike meganisme beskou om die
oogmerke van ’n land of gebied se taalbeleid te behaal (Shohamy 2006:59 e.v.).
Williams (2008:172) stel hierdie verband baie sterk wanneer hy byvoorbeeld
skryf dat “language-related legislation is sine qua non for the establishment of a
binding commitment by the state to honour the putative rights of speakers of
officially recognised languages”. Van die voorbeelde van relatief suksesvolle
taalwetgewing wat hy ter illustrasie behandel, word aangetref in gebiede soos
Quebec, Katalonië en Wallis, en lande soos Ierland, taalgebiede wat grootliks
gekenmerk word deur ’n redelike mate van taalkonflik, maar ook areas waar
agtergestelde
spraakgemeenskappe
daadwerklik
in
hulle
strewe
na
taalgelykberegtiging, naas ’n verskeidenheid middele, ook wetlike instrumente
inspan. Wetsgebaseerde taalvoorskriftelikheid rondom die status, funksie en
gebruik van ampstale is kenmerkend van die taalbestel van hierdie lande.
Taalvoorskriftelikheid is ook ’n unieke aspek van taalbestuur in die postkoloniale
state wat ná die val van die Sowjetunie tot stand gekom het (vgl. Hogan-Brun et
al. 2008; Hogan-Brun 2008; Pavlenko 2008). Trouens, in sommige gevalle word
só ’n ekstreme vorm van taalvoorskriftelikheid aangetref dat dit beskou word as
’n skending van basiese menseregte (vgl. Buajeva en Hogan-Brun 2008; Ozolins
2003). Die onlangse passering van die Slowaakse taalwet is die jongste voorbeeld
van oordrewe wetsgebaseerde taalvoorskriftelikheid – die wet stel vanaf
September 2009 taalboetes van tot €5 000 in vir die gebruik van "inkorrekte"
Slowaaks en dwing dus strenger regulasies rondom "korrekte" taalgebruik af
(Hult 2009).
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Die pre-1994-taalbestel in Suid-Afrika was in ’n groot mate gerig deur voorskriftelike taalbepalings wat in opeenvolgende grondwette sedert 1910 vervat
word. So bevat die 1983-Grondwet, die laaste van hierdie tekste, etlike
voorskriftelike taalbepalings, onder meer: artikel 89, die gelyke hantering van die
amptelike tale op nasionale vlak; artikel 90, hul hantering op provinsiale en
plaaslike regeringsvlak; artikel 91, die staat se verpligting met betrekking tot
amptelike publikasies; en artikel 35, die taal van wetgewing en die parlement se
mandaat hieromtrent. Al hierdie bepalings onderlê die sentrale beginsel van
"statutêre tweetaligheid". Devenish (1990:441) omskryf statutêre tweetaligheid
as “(t)he legislative mechanism designed to guarantee entrenched bilingualism in
South Africa”, ’n logiese uitvloeisel van Suid-Afrika se taalwetgewing in daardie
stadium. Cowling (2003:87) praat van “strict bilingualism in regard to the
promotion and use of English and Afrikaans”, en gee enkele voorbeelde van die
konsekwente deurvoer van statutêre tweetaligheid, onder meer die alternering
van Engels en Afrikaans by die aanvaarding van wetgewing, die keuse van
onderrigtaal (in wit en bruin skole) en selfs die taalblokke wat betref
televisieuitsendings, waar ’n streng 50/50-bedeling grootliks gevolg is.
Statutêre tweetaligheid is nie uniek aan Suid-Afrika nie en word meestal beskryf
as “official bilingualism” (vgl. Esman 1982; Williams 2008:162 e.v.), ’n
ekwivalente term wat die verskanste gelykheid van twee ampstale beskryf.
Aangesien die beginsel van verskanste gelykheid in Suid-Afrikaanse terme ’n
ander betekenis het (soos hier onder toegelig word), kan amptelike tweetaligheid
hier te lande breedweg ook verwys na die “minimum grondwetlike vereiste” (vgl.
Cowling 2003:109), waarmee ’n kwantitatiewe eerder as ’n kwalitatiewe inhoud
aan die begrip gegee word.
’n Vergelyking tussen die taalbepalings van die 1983-Grondwet en dié van die
(finale) 1996-Grondwet lig twee belangrike verwikkelinge uit, bo en behalwe die
feit dat daar nou 11 in plaas van twee amptelike tale op nasionale vlak is: ná
1996 word wegbeweeg van streng voorskriftelike taalbepalings, en die beginsel
van statutêre tweetaligheid asook dié van taalgelykberegtiging word laat vaar. In
die plek hiervan word in artikel 6(3) die minimum vereiste gestel dat die regering
sake in “ten minste twee” amptelike tale sal voer, hoewel nie voorgeskryf word
watter twee tale gebruik moet word nie; trouens, die keuse word aan die
regeerder (amptenaar?) oorgelaat na gelang van ’n stel redelik komplekse en
subjektiewe faktore: demografies (taalverspreiding), ekonomies (koste en
praktiese haalbaarheid) en taalhoudingsensitief (voorkeure van burgers). Die
implikasie is dat ’n hof uiteindelik uitsluitsel sal moet gee oor die toepasbaarheid
van hierdie faktore (vgl. Deutch 2005:264). Terselfdertyd vereis artikel 6(4)
hoogstens dat die amptelike tale gelykheid van aansien (“parity of esteem”) en
billike hantering (“equitable treatment”) moet geniet, twee redelik meerduidige
norme waaroor ’n hof ook uiteindelik uitsluitsel sal moet gee. In hulle
sistematiese analise van die konsep "amptelikheid" en die "normatiewe riglyne"
van die 1996-taalartikel kom Strydom en Pretorius (1999: 28-31) tot die besluit
dat die gebrek aan pertinente voorskriftelikheid nogtans nie ’n vergunning is om
die grondwetlike taalbepalings te omseil nie. Hulle gevolgtrekking is:
(N)o organ of state may approach section 6 with the sole motive of finding
loopholes in it only to justify its lack of commitment to overcoming the
practical problems encountered while striving for the realisation of the
constitutional directives of parity of esteem and equitable treatment of all
official languages, as well as the development of the neglected indigenous
languages. (Strydom en Pretorius 1999:31)
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Die streng omlynde vorm van statutêre tweetaligheid van voor 1994 word dus
nou vervang met wat lyk na ’n vaag omlynde vorm van "amptelike tweetaligheid". Volgens Cowling (2003:84) beteken dit “that bilingualism is the bottom
line in any language dispensation in South Africa as a whole or any part of it”,
maar dat ’n ander vorm van amptelike tweetaligheid nogtans vereis word, een
wat wegbeweeg “from colonial bilingualism to representative multilingualism”
(Cowling 2003:88). Deumert (2006:78) vermy egter die tipering van die nuwe
grondwetlike tweetaal-vereiste as ’n vorm van amptelike tweetaligheid en meen
eerder dat die ideaal van "toevoegende tweetaligheid" (“additive bilingualism”)
veronderstel word, ’n konsep wat sy koppel aan ’n oogmerk van die Taal-in-dieonderwys-beleid (DoE 1997). Sy verwys met ander woorde na ’n vorm van
individuele tweetaligheid onder burgers, ’n vorm van opgelegde tweetaligheid wat
ons as "burgerlike tweetaligheid" kan tipeer.
Die oorsig wat volg, bied ’n beskrywing en beoordeling van taalwetgewing as ’n
vorm van wetlike intervensie by die regulering van die postapartheid-taalbestel
van Suid-Afrika.

Van voorskriftelike tot ongedefinieerde tweetaligheid?
Nie alle Suid-Afrikaanse regslui lê ’n verband tussen die minimum vereiste in
artikel 6(3) en amptelike tweetaligheid nie, waarskynlik as gevolg van vrae
rondom die afdwingbaarheid daarvan enersyds en die onbepaaldheid daarvan
andersyds. Rautenbach en Malherbe (2009:110) wys egter daarop dat die
betrokke bepaling wel die regering verbied om slegs in een taal te funksioneer
(die sogenaamde "ankertaal-praktyk"). Currie (2006:65-6) beklemtoon dat die
Grondwet nie langer op "substantiewe gelykheid" aandring nie (’n vereiste vir
amptelike tweetaligheid). Anders as die vorige twee outeurs vertolk hy artikel
6(3) eerder as ’n vergunning dat die regering nie in meer as twee amptelike tale
hoef te funksioneer nie. Malan (2009a) kom in sy ontleding van die taal van
wetgewing sedert 1996 juis tot die gevolgtrekking dat die "ten minste twee"voorwaarde inderdaad vertolk word as "slegs twee" amptelike tale. Hy bevind
verder dat wetgewing in die meeste gevalle nog in Engels en Afrikaans
gepubliseer word, ’n praktyk wat dus op amptelike tweetaligheid neerkom.
Verskeie regsgeleerdes is dit nietemin eens dat artikel 6(3) die een of ander vorm
van amptelike tweetaligheid vereis sonder om te voorskriftelik daaromtrent te
wees. Dit is allermins ’n vereiste wat ’n pro forma amptelike tweetaligheid aan
Suid-Afrikaanse burgers opdwing soos voor 1994. Regsgeleerdes soos Strydom
en Pretorius (1999) voel juis dat artikel 6(3) ons eerder in die rigting van
amptelike meertaligheid wil stuur.
Nietemin, ter ondersteuning van die liberale soort benadering tot "amptelike
tweetaligheid" streef die Taal-in-die-onderwys-beleid (DoE 1997) na die ewe vaag
omlynde ideaal van "toevoegende tweetaligheid’. Die feit dat hierdie begrip nie
direk verbind word met die minimum vereiste van artikel 6(3) nie, suggereer
verder Suid-Afrika se wegbeweeg van die beginsel van voorskriftelike amptelike
tweetaligheid. Anders as by statutêre of amptelike tweetaligheid is dit opvallend
dat die Suid-Afrikaanse onderwystaalbeleid tot onlangs toe selfs nie eens
tweetaligheid in twee amptelike tale vereis het nie. Artikel 7(3) van die 1997beleid bepaal: "From Grade 10 to Grade 12 two languages must be passed, one
on first language level, and the other on at least second language level. At least
one of these languages must be an official language" (DoE 1997).
Die Revised National Curriculum Statement Grades R-9 (Schools) (DoE 2002) stel
hierdie oorsig egter reg en maak voorsiening daarvoor dat die twee gekose tale
amptelike tale sal wees, in ieder geval sover dit openbare skole betref. Aangesien
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die keuse van die twee tale binne die onderwyskonteks aan die leerder oorgelaat
word, impliseer die vereiste dat individuele tweetaligheid (burgerlike
tweetaligheid) eerder as amptelike tweetaligheid nagestreef word, sover dit die
onderwys betref.
Suid-Afrikaanse onderwysbeleid oor taal ondersteun enersyds die onbepaalde
tweetaal-vereiste van artikel 6(3). Andersyds kompliseer die vermyding van
voorskriftelikheid die belyning daarvan met die daaglikse praktyk binne
regeringsverband. Sonder ’n gespesifiseerde tweetaligheidsvereiste lyk dit byna
onmoontlik om die toepassing van artikel 6(3) te realiseer, tensy die sogenaamde
"Engels plus"-model (Malan 2009a) as oplossing gesien word. So word Engels as
sogenaamde gemene deler dan implisiet die "ankertaal", wat beteken dat Engels
inderwaarheid ’n hoër status geniet as die ander amptelike tale, wat op
taalhiërargisering neerkom.
Die gesketste dilemma illustreer die belang van (ten minste ’n mate van)
voorskriftelikheid by die implementering van amptelike tweetaligheid, selfs in die
geval van Suid-Afrika se onbepaalde weergawe daarvan. Ook lê die probleem die
noodsaak bloot aan bykomende taalwetgewing wat gestalte kan verleen aan
Suid-Afrika se beleid van "amptelike (toevoegende) tweetaligheid".

Taalwetgewing as wetlike intervensie by taal
’n Verskeidenheid akademiese aktiwiteite beklemtoon die aktualiteit van
taalwetgewing as studietema. Heel prominent hierin is die multidissiplinêre
Académie Internationale de Droit Linguistique (International Academy of
Linguistic Law – IALL) wat in 1984 gestig is met die doel om ’n forum te skep vir
diskussie rondom “issues pertaining to linguistic diversity as well as to law and
language, especially to comparative linguistic law” (IALL 2009). Die IALL het
reeds 11 internasionale kongresse aangebied waaruit heelwat belangwekkende
publikasies voortgevloei het.
Ook ander instansies is aktief wat betref die reël van gespreksgeleenthede.
Mercator-Legislation (Barcelona, Katalonië, Spanje), ’n sentrum wat studies
onderneem na taalregte en taalwetgewing asook die gebruik van
gemarginaliseerde tale in die publieke administrasie van lande in die Europese
Unie, is hier belangrik. Hierdie sentrum vorm deel van Mercator, ’n internasionale
netwerk van drie navorsings- en dokumentasieinstellings wat hulle aktiwiteite op
hierdie tale rig (vgl. Mercator 2009).
Die Language, Policy and Planning Research Unit van Cardiff University (School of
Welsh 2009) is nog ’n belangrike instelling. Die eenheid se Europese Uniegefinansierde projek From Act to Action is een van die belanghebbende
internasionale projekte rondom taalwetgewing. Dié projek analiseer die wyse
waarop taalwetgewing binne die openbare administrasies van Finland, Ierland en
Wallis geïmplementeer word (Williams 2008:389 e.v.).
Laastens beklemtoon die verskeidenheid publikasies wat in hierdie studie benut
word, die belang van die studietema. Mercator Legislation stel byvoorbeeld ’n
omvattende bibliografie rondom taalwetgewing ter beskikking.
Opmerklik omtrent die navorsing wat tans onderneem word, is die klem wat
begin val op die rol van taalwetgewing by wat breedweg "sosiopolitieke transformasie" genoem kan word. Nêrens word hierdie verband binne ons eietydse
konteks beter geïllustreer as in die geval van die voormalige Sowjet-state nie.
Pavlenko (2008:300-301) se oorsig oor taalpolitieke verwikkelinge in 14 post-
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Sowjet-state wys byvoorbeeld op die kardinale rol van taalwetgewing by die
"transformasie" van die taalbestel binne hierdie state. Taalwetgewing het hier
saam met verskeie ander faktore betekenisvol bygedra tot die redusering van die
rol van Russies as voormalige koloniale taal en tot die verhoogde rol van die
nasionale tale van die onderskeie gebiede. Hogan-Brun (2008:151) beklemtoon
op dieselfde trant die interafhanklikheid van amptelike taalgebruik, taalideologie
en taalwetgewing.
Wetlike intervensie by taal word meestal geassosieer met taalwetgewing, ’n
konsep wat Turi (1993:6) omskryf as “legal language obligations and language
rights” wat daargestel word met die doel om aangewese tale te beskerm,
verdedig of bevorder. Hy onderskei tussen wetgewing wat betrekking het op
amptelike tale teenoor wetgewing met betrekking tot nie-amptelike tale. In die
oorsig wat volg, word hoofsaaklik op eersgenoemde kategorie gekonsentreer.
Op basis van die funksie van taalwetgewing onderskei Turi (1993:7) verder ook
vier tipes: veramptelikende, normaliserende, standaardiserende en liberaliserende taalwetgewing.
Veramptelikende taalwetgewing is daarop gerig om een of meer aangewese tale
amptelik te maak in die domeine van wetgewing, die regsowerheid, publieke
administrasie en onderwys, wat Williams (2003:45) as "sleuteldomeine" beskryf
en Williams (2008:162) "sleutel strategiese areas" noem. Veramptelikende
taalwetgewing word meestal vanuit twee beginsels georganiseer: linguistiese
territorialiteit (wetlike reëlings rondom die gebruik van een of meer aangewese
tale binne ’n gegewe gebied) en linguistiese personaliteit (wetlike reëlings
rondom die gebruik van ’n persoon se eie taal).
Normaliserende taalwetgewing is daarop gemik om een of meer aangewese tale
as “normal, usual or common languages” binne die nie-amptelike domeine van
arbeid, kommunikasie, kultuur, die handel en die sakewêreld te vestig (Turi
1993:8).
Standaardiserende taalwetgewing is daarop gemik om die taalstandaarde van een
of meer aangewese tale binne spesifieke domeine te laat respekteer, meestal
amptelike en hoogs tegniese domeine van taalgebruik.
Liberaliserende taalwetgewing is daarop gemik om wetlike erkenning van
taalregte implisiet of eksplisiet, “in one way or another”, te verseker (Turi
1993:8).
Williams (2008:162) onderskei op soortgelyke wyse tussen institusionaliserende
taalwetgewing (om die verteenwoordiging van aangewese tale in die sleuteldomeine of strategiese areas te verseker) en normaliserende taalwetgewing (die
uitbreiding van die gebruik van aangewese tale “into the optimum range of social
situations”, insluitende die gemelde domeine hier bo).
Veramptelikende of institusionaliserende taalwetgewing kan ook verwys na wat
Saban en Amara (2004:17) onder officiality of languages verstaan, met ander
woorde wetlike reëlings rondom die amptelike status van een of meer tale.
Shohamy (2006:61-3) behandel "amptelikheid" binne ’n wyer benadering as ’n
taalbeleidsmeganisme wat gebruik word om voorkeur te verleen aan die gebruik
van sekere tale binne gegewe gebiede en om ander tale as’t ware te ontmagtig.
Volgens haar kan amptelikheid deur taalwetgewing bepaal word, maar dit kan
ook materialiseer as gevolg van die sanksionering van ’n spesifieke taal binne die
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openbare domein deur ’n verskeidenheid agente, en is beslis nie tot regeringsowerhede beperk nie.
Ofskoon hy nie die term as sodanig hanteer nie, behandel Turi (1993:7 e.v.) drie
maniere om "amptelikheid" te bereik, wat weerklank by Shohamy se benadering
vind. Volgens hom word amptelikheid bereik deur:
•
•

•

die formele toewysing van aangewese tale as amptelike tale (of
"nasionale" tale) – die formele verklaring van ’n amptelike taal in ’n land
se grondwet, of in enige ander regsteks of teks van nasionale belang
die toewysing van spesifieke tale as "die tale" in bepaalde amptelike
domeine, byvoorbeeld. die voorsiening om nie-amptelike tale in die
onderwys te gebruik, soos in die geval van die beperkte gebruik van
Spaans in die VSA en van Suid-Afrikaanse Gebaretaal in Suid-Afrika
die toekenning van verhewe status aan bepaalde tale in vergelyking met
ander, byvoorbeeld die konvensionele reëling in baie meertalige lande om
die weergawe van ’n regsteks in ’n spesifieke taal as outentiek te erken,
asook die beperkte taalvereistes by die verkryging van burgerskap (waar
byvoorbeeld bevoegdheid in slegs een van die amptelike tale van ’n land
vereis word).

Tot dusver is dit behandel waarna Du Plessis (2003:6) verwys as "primêre
taalwetgewing", meestal gesien as taalwetgewing wat deur die wetgewende been
van ’n regering (die wetgewer) gemaak word. Soos wat Deutch (2005:264) opmerk, verwys sodanige intervensie hoofsaaklik na wette, waarvan sommiges
hoofsaaklik handel met die gebruik van aangewese tale per se (soos Quebec se
Quebec Official Language Act (Q.O.L.A. 1974)) en ander weer met taal in die
verbygaan (soos in Suid-Afrika se Broadcasting Act (RSA 1999)). Die eerste
kategorie kan as basiese primêre taalwetgewing beskou word, aangesien alle
verdere wetgewing daaruit sal volg. Addisionele primêre taalwetgewing sal
wetsbepalings behels wat op eersgenoemde taalwetgewing uitbrei. Dit sal
grondwetlike bepalings oor taal insluit. Sekondêre taalwetgewing verwys na
taalwetgewing wat deur die uitvoerende been van die regering gemaak word.
Meestal verwys hierdie kategorie na reëls, regulasies en ordinansies met
betrekking tot die gebruik van aangewese tale, wat in amptelike kennisgewings
en ander regsdokumente gepubliseer word (vgl. Deutch 2005:264).
Turi (1993:7-8) beklemtoon dat die aanwysing van amptelike tale “does not
necessarily or automatically entail major legal consequences”. Amptelikheid sal
grootliks van die “effective legal treatment” van aangewese amptelike tale
afhang. Shohamy (2006:61-63) deel hierdie siening. Die amptelikheidsverklaring
van tale waarborg nie outomaties amptelikheid in die praktyk nie; dikwels
reflekteer so ’n verklaring hoogstens intensies. Desnieteenstaande, as regsreëling
of "taalbeleidsmeganisme" bied amptelikheid wel ’n regsopsie binne ’n hof en kan
dit daartoe dien dat die regte rondom "swakker" tale versterk kan word. Die
regstelsel bly met ander woorde die “bulwark for the defence of justice”, soos
Williams (2008:172) skryf: ’n primêre “instrument for the articulation of language
rights and services”. Kanada bewys dat die howe “a major bastion” word vir die
beskerming en bevordering van taalregte, ’n posisie wat deur die versigtige
analise van Dor en Hofnung (2006) ondersteun word. Nietemin, nie alle lande het
’n ontwikkelde regstelsel soos dié van Kanada nie. Williams (2008:172) redeneer
nogtans dat “language-related legislation is a sine qua non for the establishment
of a binding commitment by the state to honour the putative rights of speakers of
officially recognised languages”. Hy gaan selfs verder deur dit te stel dat
taalwetgewing uiteindelik die basis word “by which the growth of deliberative
democracy is enabled”.
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Regsintervensie in taalbeleid behoort daarom nie by taalwetgewing alleen op te
hou nie. Na aanleiding van Deutch (2005:264) kan ons opvatting oor
taalwetgewing uitgebrei word om ook regspraak in howe in te sluit. Regspraak
weerspieël die vertolking van wette deur die howe van ’n land, maar dit hanteer
ook huidige vraagstukke wat nie noodwendig deur wetgewing gedek word nie
(vgl. Walker 1980:190). Deutch demonstreer hoe regspraak in Israel bydra tot
taalbewusmaking en hoe die konsep amptelikheid in die proses geartikuleer word.
Dor en Hofnung (2006) bespreek litigasie as nog ’n vorm van “taalbeleidmaking”
of regsintervensie soos wat die begrip hier gehanteer word, en illustreer dit
spesifiek aan die hand van Israel en Kanada. Desondanks behoort ander benaderings tot taallitigasie as die suksesvolste instrument van taalaktivisme oorweeg
word (vgl. Du Plessis 2006; Lubbe 2004; Martel 1999). Volgens ons benadering
hier onder word litigasie nie gesien as ’n wetgewende proses nie, eerder as ’n
proses wat een stap verwyderd daarvan staan en wat, indien suksesvol,
uiteindelik kan uitloop op taalwetgewing, hetsy as geamendeerde of as nuwe
taalwetgewing.
Die wyse waarop die status van ’n taal kan verander, verwys deels na wat
Shohamy (2006:54) "meganismes van taalbeleid" noem. Dit is “overt and covert
devices that are used as the means for affecting, creating and perpetuating de
facto language policies”. Reëls en regulasies word as die mees algemene
taalbeleidsmeganismes beskou en sluit beleidsinstrumente soos taalwette en
amptelikheid in. Ons kan nou ook regspraak as so ’n meganisme insluit, ’n
modifikasie wat in haar oorsig geïmpliseer word, maar nie as sodanig geartikuleer
word nie. Deutch (2005:283-4) redeneer inderdaad dat die kombinasie van
taalwetgewing en regspraak ons begrip van taalbeleid kan verdiep en so ook hoe
die wetgewer en die regsowerheid met die taalregte van individue en
minderheidsgroepe omgaan.
Gegewe die toenemende belangstelling in die regstelsel as instrument van
taalregte het dit belangrik geword om die effektiwiteit van taalwetgewing te
beoordeel (vgl. Grin 2001). Dunbar (in Williams 2008:173) gee spesifiek heelwat
aandag aan hierdie aspek en het ’n raamwerk vir sodanige beoordeling ontwikkel.
Die breë fokus van hierdie soort beoordeling is die oorweging van die vlak van
implementering.
Williams
(2008:389)
noem
byvoorbeeld
die
EBLULmoniteringsprojek From Act to Action as ’n voorbeeld van sodanige evaluering
waar die manier waarop die instrumente van taalwetgewing binne die openbare
sektor geïmplementeer word, onder die loep geneem word. Sy studie ondersoek
die vlak van koherensie tussen die wetgewende en administratiewe stelsels in
drie lande: Finland, Ierland en Wallis. Al drie lande het ’n sentrale taalwet wat
taalgebruik in die amptelike taaldomeine reguleer. Die projek analiseer spesifiek
die verhouding tussen toegekende regte (deur wetgewing), gelewerde openbare
dienste en die monitering van regulatoriese meganismes in elke land. Een van die
sentrale bevindinge van hierdie projek is dat elke land unieke meganismes inspan
wat van die ander s’n verskil. Die oorhoofse uitdagings bly egter dieselfde, te
wete die vraagstuk rondom taalgelykheid.
Een van die interessanthede omtrent die soort taalwetgewing wat in heelwat
lande ingespan word, is die belang van ’n sentrale taalwet soos onder meer die
reeds genoemde Québec Official Language Act (Q.O.L.A. 1974), die Québec
Charter of the French Language (Q.C.L.F. 1978), die Welsh Language Act (Welsh
Language Act 1993) en Ierland se Official Languages Act (Official Languages Act
2003). Kenmerkend van hierdie soort taalwette is die graad van voorskriftelikheid
met betrekking tot die status en gebruik van die nasionale tale. Trouens,
sommige van hierdie taalwette kan selfs as van drakoniese aard beskou word
(soos in die inleiding reeds aangeroer) en het aanvanklik intense reaksie ontlok
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onder die geaffekteerde gemeenskappe en ook vanuit die Europese Unie (Ozolins
1999:19 e.v.; Ozolins 2003:219 e.v.). Nietemin toon Pavlenko (2008:300-301)
se oorsig oor taalpolitieke verwikkelinge in 14 post-Sowjet-state dat taalwetgewing, en meer bepaald sentrale taalwette, ’n belangrike rol speel by die
"transformasie" van die taalbestel van hierdie state. Dieselfde geld vir HoganBrun et al. (2008) se uitvoerige oorsig oor taalbeplanning en taalpraktyk in die
Baltiese state. Trouens, hulle bevind die Baltiese state staan uit “as a significant
exemplar in language planning of previously marginalised languages regaining
their national status” (Hogan-Brun et al. 2008:617).
Taalwetgewing word meermale verbind met suksesvolle taalbestuur. So beskou
Larrivée (2003:188) drie gebiede waar taalwetgewing ’n sentrale rol speel as
“success stories of language planning”, te wete Katalonië, Quebec en Israel. By
nadere ondersoek val die grondige verskille rondom die soort taalwetgewing wat
in dié gebiede geld, op, meer bepaald in die geval van Israel. Waar taal by die
ander twee gevalle deur middel van omvattende taalwetgewing gereguleer word,
is dit nie die geval in Israel nie. In die eerste plek bestaan daar geen Israeliese
grondwet nie en derhalwe ook geen grondwetlike deklarasie rondom die
amptelike tale van die land nie. Tweedens beskik Israel ook nie oor ’n sentrale
taalwet nie. Bykomende taalwetgewing speel in Israel se geval ’n deurslaggewende rol by die hantering van die land se twee amptelike tale, Hebreeus en
Arabies.
Dit is juis dié soort addisionele taalwetgewing in die geval van Israel wat ’n
interessante alternatief vir ’n sentrale taalwet bied. In haar grondige studie van
taalwetgewing in Israel bevind Deutch (2005) dat die volgende voorskrifte
rondom die hantering van die land se ampstale van kardinale belang is by die
nastreef van taalgelykheid: taalvereistes vir (a) wetgewing, (b) burgerskap en (c)
hofverrigtinge. In die Israeliese geval dra die betrokke bepalings grootliks by tot
die vestiging van ’n taalhiërargie waarvolgens Hebreeus die nasionale amptelike
taal is en Arabies effektief die amptelike minderheidstaal.
Die kwessie van taalvereistes vir wetgewing word ook deur Shohamy (2006:59
e.v.) uitgesonder, en so ook die kwessie van taalvereistes vir burgerskap
(Shohamy 2006:66 e.v.). Taalvereistes vir burgerskap staan ook sentraal in die
studies rondom taalwetgewing in die voormalige Sowjet-state waarna meermale
in hierdie artikel verwys word. Taalvereistes vir burgerskap is egter ’n
kontroversiële aangeleentheid. Shohamy (2009) behandel vraagstukke hieromtrent. Die interessante omtrent Deutch (2005) se studie is dat taalwetgewing
vir die onderwys nie ook ingesluit word nie. Taalwetgewing vir die onderwys word
meestal beskou as een van die primêre wetlike intervensies wat ’n bydrae lewer
tot die sukses al dan nie van ’n land se taalbeleid, soos weer eens in die geval
van die Baltiese state duidelik na vore kom (vgl. Hogan-Brun 2007). Die rede
waarom Deutch nalaat om onderwyswetgewing te betrek, is dat Israel nie oor
primêre taalwetgewing vir die onderwys beskik nie (vgl. Yitzhaki 2008).
Taalbepalings rondom die taal van wetgewing, burgerskap, hofverrigtinge en
onderwys kan dus enersyds ’n betekenisvolle aanduiding gee van die wyse
waarop ’n ampstaalsituasie gereguleer word en andersyds enige vorm van taalhiërargisering blootlê. Omdat die gebied van taalwetgewing in die onderwys so ’n
omvattende onderwerp is, sal die oorsig hier onder hoofsaaklik op die eerste drie
aspekte konsentreer.
Ten slotte, die groeiende belangstelling in die rol van wetlike intervensie by die
beskerming en bevordering van tale hou grootliks verband met die breër diskoers
oor taalregte en taaloorlewing. Een van die fokuspunte hierbinne het betrekking
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op die strewe na wat Freeland en Patrick (2004a:3) uitlig as "die institusionalisering van taalregte".
Taalwetgewing en ander vorme van wetlike intervensie speel ’n sentrale rol in die
institusionalisering van taalregte. Ter wille van ’n breër perspektief is dit wel
belangrik om kennis te neem van die kritiese standpunte rondom sodanige en
verbandhoudende intervensies met betrekking tot taalregte en taaloorlewing.
Blommaert (2004:61–2) wys byvoorbeeld op die “web of conflicting factors” wat
kenmerkend raak van die gemelde diskoers: meer en suksesvolle wetlike (en
ander) intervensie kan dalk lei tot die inperking van taaldiversiteit en selfs tot
beperkinge wat betref "spontane" ekolinguistiese ontwikkelinge. In dieselfde trant
verwys Freeland en Patrick (2004a:13–4) na verskillende outeurs se beskrywing
van die "kontradiksies van die institusionalisering" van taalregte. Die SuidAfrikaanse taalsituasie word by name vermeld as een waar hierdie kontradiksies
prominent voorkom. Hulle doen dit na aanleiding van die probleme wat Stroud en
Heugh (2004) uitwys rondom “ineffective or inappropriate institutionalization”,
waar nuwe vorme van taaldominansie as gevolg van wetlike en politieke
intervensies tot stand kom en die verdere marginalisering van minderhede
teweeggebring word. Dit gebeur as gevolg van die feit dat wetgewing voorkeure
aan bepaalde tale verleen (vgl. Freeland en Patrick 2004a:25–6).

Taalwetgewing en ’n nuwe taalbestel vir Suid-Afrika
Taalwetgewing geniet die aandag van Suid-Afrikaanse outeurs, veral sedert 1994
met die totstandkoming van ’n totaal nuwe ampteliketaal-bestel. Dis egter ’n
ondersoekterrein waaraan hoofsaaklik regslui aandag gee. Verskillende aspekte
van die Suid-Afrikaanse taalwetgewing en -regspraak word behandel. Dis wel
jammer dat daar tot nou toe nog nie ’n geheeloorsig gepubliseer is nie, in ieder
geval nie van taalwetgewing oor die algemeen nie.
Oorsigte oor taalwetgewing vir spesifieke taalgebruiksdomeine bestaan wel. Hier
moet veral kennis geneem word van Woolman en Fleisch (2009) se onlangse
omvattende oorsig oor taalwetgewing en –regspraak in die onderwys. Verskeie
belangrike en insiggewende perspektiewe rondom linguistiese menseregte met
betrekking tot die onderwys kom hierin ter sprake. Dit is ’n studie wat volg op
Malherbe (1997) se vroeëre, minder omvattende opgaaf. Cowling (2003) bied ’n
soortgelyke oorsig oor taalwetgewing rondom taalregte in die howe. Malan
(2009b) se meer onlangse oorsig sluit hierby aan, maar gaan verder deur
ondersoek in te stel na die taal van wetgewing, nog ’n belangrike taalgebruiksdomein. Dan is daar ’n hele aantal studies wat handel met taalregspraak,
waar op twee spesifieke domeine gekonsentreer word: die onderwys en die regsowerheid. Outeurs soos Kriel (1997), Lubbe (2004) en Visser (1997) behandel
regspraak oor taal in die onderwys, terwyl onder meer Hlophe (2000) en Matela
(1999) regspraak in die howe hanteer.
Binne ’n Suid-Afrikaanse konteks beskou, lyk dit asof die verband tussen
taalwetgewing en transformasie soos by die voormalige Sowjet-state grootliks
ooreenkom met die oorhoofse strewe na ’n nuwe taalbestel hier te lande.
(Weliswaar lê die verskil daarby dat dit in Suid-Afrika nie gaan oor die
herverwerwing van amptelike status vir gemarginaliseerde tale nie, maar eerder
oor die uitbreiding van hulle amptelike status.) So byvoorbeeld beklemtoon die
National Language Policy Framework (NPLF), in hierdie stadium ’n sentrale
taalbeleidsdokument in Suid-Afrika, in par. 1.3.3 (DAC 2002) die noodsaak aan ’n
veranderde taalbestel:
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The Constitution mandates change to the language situation throughout
the country, giving social and political recognition to hitherto
disadvantaged language groups on the basis of the expressed needs of
communities and interest groups. (DAC 2002, eie beklemtoning)
In par. 1.1.7 van die NLPF word ’n mate van inhoud gegee aan wat met sodanige
verandering in die vooruitsig gestel word:
The Policy Framework not only initiates a fresh approach to
multilingualism in South Africa, but strongly encourages the utilisation of
the indigenous languages as official languages in order to foster and
promote national unity. It takes into account the broad acceptance of
linguistic diversity, social justice, the principle of equal access to public
services and programmes, and respect for language rights. (DAC 2002, eie
beklemtoning)
Belangrik is die beklemtoning in par. 1.3 van die regering se wetlike mandaat
rondom hierdie veranderinge of transformasie. Hierdie paragraaf verwys
interessant genoeg pertinent na die rol van taalwetgewing by sodanige
transformasie. Die kern grondwetlike taalbepalings uit artikel 6 word ter stawing
behandel, asook die kern-taalbepalings uit die Handves vir Menseregte. Verder
word twee stukke taalwetgewing pertinent betrek, te wete wetgewing rondom die
Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (Pansat) en wetgewing rondom taal in die
onderwys. Sekerlik die belangrikste omtrent al hierdie wetgewing is die
grondwetlike mandaat rondom taalwetgewing self soos verwoord in artikel 6(4):
"The national government and provincial governments, by legislative and other
measures, must regulate and monitor their use of official languages" (DAC 2002).
Die norme waarteen sodanige aksies onderneem moet word, is dié van gelykheid
van aansien ("parity of esteem") en billike behandeling ("equitable treatment").
Net soos by ander meertalige lande in oorgang is taalwetgewing veronderstel om
ook in Suid-Afrika ’n sentrale rol te speel by die transformasie van die land se
taalbestel. So word dit in ieder geval in die Grondwet en die NLPF voorsien.
Faingold (2004:19-21) klassifiseer Suid-Afrika gevolglik as ’n land waar die
Grondwet ’n sogenaamde "hands on"-benadering tot taalwetgewing veronderstel.
Hierdie benadering word spesifiek vereis in "verdeelde" lande (onder meer
Kanada, Kroasië en Indië). Volgens hom kan ’n "hands on"-benadering bydrae tot
die assimilering of integrering van taalgroepe of taalstreke. Taalwetgewing
behoort dus, soos by ander lande, in die Suid-Afrikaanse geval ’n
deurslaggewende rol te speel by die totstandbrenging van ’n nuwe taalbestel,
maar ook by transformasie in die breë.
In die bespreking wat volg, word saaklik stilgestaan by Suid-Afrikaanse
wetsbepalings rondom die taal van wetgewing, burgerskap en die howe, drie
kerningrepe rondom die verampteliking van tale binne ’n meertalige bestel.

Die taal van wetgewing
In die 1983-Grondwet (RSA 1983) word die taal van wetgewing deur meer as een
grondwetlike bepaling bereël. Artikel 89 het bepaal dat alle wetgewing in beide
die ampstale gepubliseer sal word:
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(1) English and Afrikaans shall be the official languages of the Republic,
and shall be treated on a footing of equality, and possess and enjoy equal
freedom, rights and privileges.
(2) All records, journals and proceedings of Parliament shall be kept in
both the official languages and all bills, laws and notices of general public
importance or interest issued by the Government of the Republic shall be
in both the official languages. (RSA 1983)
Artikel 90 bevat dieselfde bepalings met betrekking tot provinsiale en plaaslike
regering.
Dié Grondwet het verder gegaan en selfs prosedures rondom die sertifisering van
wetgewing uitgespel. Artikel 35 het bepaal:
As soon as may be after any law has been assented to by the State
President, the Secretary to Parliament shall cause two fair copies of such
law, one being in the English and the other in the Afrikaans language (one
of which copies shall have been signed by the State President), to be
enrolled or recorded in the office of the Registrar of the Appellate Division
of the Supreme Court of South Africa, and such copies shall be conclusive
evidence as to the provisions of every such law, and in case of conflict
between the two copies so enrolled that signed by the State President
shall prevail. (RSA 1983)
So het die tradisie in Suid-Afrika ontwikkel dat die president wetgewing om die
beurt ook in Afrikaans onderteken het. Die betrokke bepalings bevestig dat die
beleid rondom die taal van wetgewing grootliks belyn was met die bepalings
rondom die gelyke hantering van die ampstale.
Suid-Afrika se 1996-Grondwet (RSA 1996) bevat ook ’n bepaling rondom die
sertifisering van wetgewing. Geen reëlings word rondom die hantering van die
ampstale gemaak nie. Artikel 81 bereël die publikasie van wetgewing en bepaal
soos volg:
A Bill assented to and signed by the President becomes an Act of
Parliament, must be published promptly, and takes effect when published
or on a date determined in terms of the Act. (RSA 1996)
Reëlings rondom die amptelike tale word nou gedoen ingevolge die Gesamentlike
Reëls van die Parlement (Parliament of South Africa 1998), met ander woorde in
aanvullende wetgewing. Reël 220 gee die volgende voorskrifte oor die
taalvereiste van wetsontwerpe:
(1) A Bill introduced in either the Assembly or the Council must be in one
of the official languages. The Bill in the language in which it is introduced
will be the official text for purposes of parliamentary proceedings.
(2) The official text of the Bill must be translated into at least one of the
other official languages before the official text is sent to the President for
assent. (Parliament of South Africa 1998)
Die reël tref ’n onderskeid tussen taalgebruik by wetgewing onder bespreking en
taalgebruik by gefinaliseerde wetgewing. Die minimum vereiste van artikel 6(3)
word slegs van toepassing gemaak op gefinaliseerde wetgewing, terwyl by
wetgewing onder bespreking slegs een amptelike taal vereis word.1 Net soos by
artikel 6(3) word die twee amptelike tale nie gespesifiseer nie.
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Reël 221 handel met wette wat vir die president se goedkeuring gestuur word en
maak voorsiening vir vertalings van die "amptelike teks".
When the official text of the Bill is sent to the President for assent it must
be accompanied by the official translation or translations. (Parliament of
South Africa 1998)
Die amptelike teks is die werkteks waarna Reël 220(1) verwys. Reël 221
impliseer dat die instansie wat die wet indien, in werklikheid die taal van die
wetgewing bepaal, in die meeste gevalle ’n staatsdepartement.2 Dit beteken ook
dat die president nie langer ’n keuse uitoefen oor die taal van die teks wat
onderteken moet word nie.
Fig. 1 weerspieël die resultate van ’n onlangse opname oor die taalverspreiding
by gepasseerde taalwetgewing sedert 1994. ("Geen taal" verwys na wetgewing
waar taalsertifisering nie voorkom nie.)

Hierdie opname bevestig onteenseglik dat Engels nou die voorkeurtaal van
wetgewing onder bespreking is en ook van gefinaliseerde wetgewing, sover dit
wetgewing wat taalbepalings bevat, aangaan.3 Sedert 1997 vind geen alternering
met ander tale plaas nie en geen teks is nog in een van die addisionele nege
ampstale onderteken nie.
Reël 222 bevat verdere bepalings rondom die konsep van amptelike teks by
opvolgende wysiginge aan ’n wet:
(1) If an Act passed after the adoption of joint rule 220 is amended, the
official text of the amendment Bill amending that Act may be in any of the
official languages.
(2) If the official text of the Bill is not in the same language as the signed
text of the Act that is amended, then one of the official translations of the
Bill must be in the language of the signed text. (Parliament of South Africa
1998)
Hier word nie vereis dat die wysigingswet in die taal van die amptelike teks hoef
te wees nie, maar wel dat daar uiteindelik ’n vertaling in die taal van die
oorspronklike amptelike teks moet wees. Dit is bykans voor die hand liggend dat
die gebrek aan groter en direkter voorskriftelikheid rondom taalkeuses
noodwendig tot gevolg kan hê dat Engels in die meeste gevalle die taal van die
amptelike teks sal wees. Ofskoon die tweede teks in enige van die ander
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amptelike tale vertaal kan word, kan die parlementêre tradisie vir geruime tyd
seker nog bepaal dat Afrikaans die taal van daardie teks sal wees. Trouens, die
ondersoek na die taal van wetgewing deur Malan (2009a) bevestig dat dit
inderdaad tot onlangs toe nog die praktyk was. Dit is sekerlik nie ’n uitgemaakte
saak dat die tradisie voortgesit sal word nie.
Die huidige reëlings oor die taal van wetgewing bevestig die oorhoofse neiging
sedert 1994 om streng voorskriftelikheid rondom die gebruik van die amptelike
tale te vermy. Een van die (onbeplande) gevolge van hierdie permissiewe
benadering is dat Engels die dominante taal van Suid-Afrikaanse wetgewing
geword het. Die uiteinde is dat die praktyk by taalvereistes vir wetgewing ’n
belangrike bydrae tot taalhiërargisering lewer.

Die taal van burgerskap
Voor 1994 is reëlings rondom Suid-Afrikaanse burgerskap deur ’n verskeidenheid
wette gereguleer, waarby inbegrepe afsonderlike wetgewing vir die sogenaamde
"onafhanklike" TBVC-state (Transkei, Bophuthatswana, Venda en Ciskei).
Laasgenoemde groep wette was kontensieus gegewe hul rol in die verskansing
van die etnies- en rasgedrewe begronding van apartheid. Die sogenaamde Bantu
Homelands Citizen Act (RSA 1970) het swart Suid-Afrikaanse burgers effektief
gedenaturaliseer. In ooreenstemming met die fokus van die ander twee stelle
wetgewing sal in hierdie afdeling gekonsentreer word op die taalvereistes vir
burgerskap binne die voormalige "wit" Suid-Afrika sedert 1948.
Die eerste wet rondom burgerskap is nog binne die Unie-bestel uitgevaardig
(Union of South Africa 1949). Heelwat van die bepalings van hierdie wet het tot
die herroeping van alle pre-1994-wetgewing behoue gebly, onder meer die
taalvereiste rondom burgerskap. Artikel 9(1)(g) van die 1949-burgerskapwet
bepaal dat ’n naturalisasiesertifikaat uitgereik kan word indien die betrokke
minister oortuig is die aansoeker “... is able to speak either of the official
languages of the Union to the satisfaction of the Minister ...” (Union of South
Africa 1949)
Hierdie bepaling verskil nie van ander amptelik meertalige lande binne die Britse
Gemenebes se taalvereistes rondom burgerskapverworwing nie. Artikel 3 van die
Kanadese burgerskapwet vereis byvoorbeeld insgelyks “... adequate knowledge of
one of Canada’s two official languages” (Parliament of Canada 1946).
Na 1994 word burgerskap in Suid-Afrika bereël deur die South African Citizenship
Act (RSA 1995).4 Bylae 2 van hierdie wet herroep alle vorige burgerskapwette
wat binne die grondgebied van die huidige Republiek van Suid-Afrika uitgevaardig
is. Artikel 5(f) van die wet bevat die vereistes vir burgerskap, waaronder ’n
taalvereiste. ’n Naturalisasiesertifikaat wat enige vreemdeling sertifiseer as SuidAfrikaanse burger kan uitgereik word mits “... he or she is able to communicate in
any one of the official languages of the Republic to the satisfaction of the
Minister” (RSA 1995).
Opmerklik omtrent hierdie bepaling is die kontras met die naturalisasievereistes
van sommige ander Afrika-state. Harrington (2008:9) wys byvoorbeeld daarop
dat Afrika-state tipieserwys kennis van ’n inheemse taal (meestal die nasionale
taal, soos Sesotho in Lesotho, Setswana in Botswana, ens.) vir naturalisasie
vereis. Afgesien van ’n verskeidenheid ander redes vergemaklik so ’n vereiste
uiteraard die integrasieproses van die nuwe burger. Suid-Afrika se 1995-bepaling
kontinueer egter beleid wat uit die Unie-periode dateer en volg daarmee die
voorbeeld van soortgelyke beleid in Westerse lande.
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Alhoewel Suid-Afrika se naturalisasievereiste hier bo nie noodwendig kennis van
’n inheemse amptelike taal uitsluit nie, waarborg dit ook nie by voorbaat die
verwerwing van ’n inheemse taal nie. Ons moet dus aanvaar dat die huidige
bepaling vreemdelinge se taalkeuse grootliks oorlaat aan markkragte, gegewe die
sterk verband tussen “destination (dominant) language proficiency, employment
status and earnings” (Deumert 2006:78–9). Uiteraard hou die resulterende
taalkeuse verskeie implikasies in vir vreemdelinge se integrering binne die SuidAfrikaanse samelewing; des te meer as in gedagte gehou word dat SuidAfrikaanse burgers tipies twee of meer amptelike tale beheers.
Verder is die huidige taalvereiste rondom Suid-Afrikaanse burgerskap grootliks in
stryd met die grondwetlike tweetaligheidsvereistes wat eerder behandel is;
trouens dit lyk of tweetaligheid eerder effektief ondermyn word. Van SuidAfrikaanse burgers word tweetaligheid in twee amptelike tale vereis, maar van
nuwe burgers amptelike eentaligheid. Die betrokke bepaling kan dus toegeskryf
word aan die verskil tussen "taalreg" en "taalstatus". Volgens Davis et al.
(1997:280) het eersgenoemde betrekking op die regsposisie van die individu,
terwyl laasgenoemde verwys na die regsposisie van ’n amptelike taal. In hierdie
geval kry die regsposisie van die individu voorrang. Taalkeuse by naturalisasie
word aan die individu oorgelaat. Uiteindelik bepaal markkragte egter dat dit
grootliks ’n keuse vir die dominante taal word − volgens Deumert (2006:79)
waarskynlik Engels.
Reëlings rondom die taal van burgerskap in Suid-Afrika is ook permissief van aard
en vermy dus voorskriftelikheid. Die betrokke reëlings dra egter nog meer by tot
die bevordering van ’n dominante taal en ondermyn die ideaal van burgerlike
tweetaligheid asook die oorhoofse strewe na meertaligheid. Só dra hierdie
taalreëlings verder by tot taalhiërargisering in Suid-Afrika.

Die taal van die howe
Voor 1994 is die gebruik van die taal van die laer howe gereguleer deur die Wet
op Landroshowe (RSA 1944). Artikel 6 van die wet bevat bepalings oor die
taalmedium wat in hofverrigtinge aangewend moet word:
(1) Either of the official languages may be used at any stage of the
proceedings in any court and the evidence shall be recorded in the
language so used.
(2) If, in a criminal case, evidence is given in a language with which the
accused is not in the opinion of the court sufficiently conversant, a
competent interpreter shall be called by the court in order to translate
[sic] such evidence into a language with which the accused professes or
appears to the court to be sufficiently conversant, irrespective of whether
the language in which the evidence is given, is one of the official
languages or of whether the representative of the accused is conversant
with the language used in the evidence or not. (RSA 1944)
Cowling (2003:91) argumenteer dat "official languages" uiteraard hier na Engels
en Afrikaans, die ampstale van die vorige bedeling, verwys. Indien hierdie
bepaling egter in terme van die post-1994-opvatting oor amptelike tweetaligheid
ingevolge artikel 6(3) geïnterpreteer word, hoef “either of the official languages”
nie noodwendig na die voormalige twee ampstale te verwys nie; die Wet op
Landdroshowe (RSA 1944) sou sekerlik ook in terme van die gevarieerde
toepassing van laasgenoemde bepaling vertolk kon word.
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Opmerklik omtrent bogemelde taalbepaling is die onderskeid wat getref word
tussen die taal van die hofverrigtinge en die taal van rekord. Enigeen van die
twee voormalige tale kon vir hierdie doeleindes aangewend word. Malan
(2009b:144–5) behandel die faktore wat medebepalend was by die keuse van
taal van die hofverrigtinge en taal van rekord. Onder meer het die taal van die
aangeklaagde, die taal van die voorsittende beampte en die taal van die
hofbeamptes meestal ’n deurslaggewende rol gespeel. Ook het dit dikwels gebeur
dat die taal van die hofverrigtinge nie noodwendig dieselfde was as die taal van
rekord nie.
Volgens Malan (2009b:144) het daar nie soortgelyke wetgewing vir die hoër howe
bestaan nie, maar wel ’n “long standing practice substantively to the same
effect”. Alle regsopleiding was gevolglik ook slegs in Engels en Afrikaans.
Omdat die betrokke taalbepaling van die Wet op Landdroshowe (RSA 1944) nog
nie ooreenkomstig die nuwe grondwetlike bepalings rondom Suid-Afrika se
amptelike tale gewysig is nie − ofskoon ander bepalings in die wet ondertussen
wel al gewysig is (vgl. RSA 1997) − bestaan daar tans onduidelikheid oor
taalreëlings in Suid-Afrikaanse howe. Trouens, dit is juis die onderwerp van ’n
hewige debat wat reeds sedert 1994 gevoer word (vgl. Du Plessis 2001) en
waarvoor steeds geen oplossing gevind is nie. Selfs ’n verslag oor die
aangeleentheid deur Regters President van die Hoërhof (The Committee of Heads
of Superior Courts on the Usage of Official Languages in Courts 2005) het nog nie
die kwessie tot ’n besluit gebring nie.5 Die betrokke vraagstuk het reeds in
verskeie hofuitsprake ter sprake gekom (Mthethwa v De Bruyn NO and another
(1998 (3) BCLR 336 (N))) (S v Matomela (1998 (3) BCLR 339 (Ck))), (S v
Pienaar (2000 (7) BCLR 800 (NC))) en (S v Damoyi (2004 (2) SA 564 (C))) en is
ook die onderwerp van etlike publikasies wat sedert die inwerkingtreding van die
nuwe taalbedeling verskyn het (vgl. Cowling 2003; Hlophe 2000; Lubbe 2008;
Malan 1998, 2009a, 2009b; Matela 1999; Mawasha 1997; Strydom 2000; en Van
der Merwe 2000).
Drie sentrale vraagstukke is ter sprake. Die eerste vraag wat aan die orde kom,
handel oor die taal van hofverrigtinge, of ’n ander taal as Engels of Afrikaans
gebruik mag word (gegewe die ongewysigde pre-1994-reëlings). Die tweede
vraag handel oor die taal van rekord, of hiervoor ook ’n ander taal as die twee
voormalige hoftale gebruik mag word. Hierdie vrae het ontstaan na aanleiding
van twee hofsake waarin isiXhosa as die taal van hofverrigtinge gebruik is, die
een in die Oos-Kaap en die ander in die Wes-Kaap (spesifiek S v Matomela en S v
Damoyi). Van die sentrale aanbevelings wat gemaak word, is dat wegbeweeg
moet word van die vorige stelsel en dat die regsowerhede ’n indringende
ondersoek na die aangeleentheid onderneem, hoewel die instel van Engels as taal
van rekord na die aangewese oplossing lyk. Die derde vraag wat aan die orde
kom, het betrekking op die omvang van die regte van ’n aangeklaagde tot ’n
verhoor in ’n taal wat hy/sy verstaan en of dit die reg op ’n verhoor in ’n
amptelike taal wat die moedertaal van die aangeklaagde is, insluit. Dit is ’n vraag
wat spesifiek in die twee ander hofsake ter sprake gekom het, naamlik Mthethwa
v De Bruyn NO and another, en S v Pienaar. Van die aanbevelings wat hieruit
voortspruit, sluit in dat die reg op verhoor nie die reg op taal van keuse insluit
nie, maar wel die reg op ’n verhoor in ’n taal wat verstaan word. Waar die
aangeklaagde geeneen van die ander amptelike tale verstaan nie, kom die reg op
moedertaal wel ter sprake, met dien verstande dat die reg deur middel van ’n
tolkdiens gerealiseer kan word. Die betrokke aanbevelings bevestig en versterk
dus die bestaande bepalings van artikel 35(3)(k) (RSA 1996) en beklemtoon die
belang van die reg op ’n regverdige verhoor.
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Oor laasgenoemde is daar dus grootliks eenstemmigheid. Dit is die eerste twee
vraagstukke hier bo waaroor onduidelikheid en verskillende menings bestaan. Dit
blyk dat die ongedefinieerde tweetaligheidsbepaling van artikel 6 nie by al die
regters ewe swaar weeg nie. Die geleerde hersieningsregter in S v Damoyi (2004
(2) SA 564 (C)) kies byvoorbeeld om glad nie hierdie vereiste op te haal nie, ’n
vereiste wat teoreties regsgronde voorsien vir die voortsetting van ’n bedeling
soortgelyk aan die pre-1994-era (vgl. Davis et al. 1997:280). Malan (2009b:155)
konkludeer dat dit egter nodig is om verder te gaan en dat dit nie onmoontlik is
om die implikasies van die grondwetlike taalklousule te implementeer nie.
Die gesloer rondom die daarstel van ’n gepaste taalbestel vir post-1994-howe laat
die indruk van ’n onwilligheid by die betrokke staatsdepartement om die
grondwetlike taalbepalings te belyn met taalreëlings vir Suid-Afrikaanse howe.
Omdat Suid-Afrika nie voor 1994 ’n Grondwethof gehad het nie, kan die
taalreëlings van hierdie hof nie noodwendig as voorbeeld gebruik word van hoe
die taalbestel aangepas is by die nuwe grondwetlike taalvereistes nie. Nogtans
kan hierdie nuwe hof se taalreëlings ’n aanduiding gee van hoe daar in die
toekoms binne bepaalde kringe rondom taalreëlings vir die howe gedink mag
word. Die reëls van die Grondwethof (Constitutional Court of South Africa 2003)
is doelbewus vaag. Artikel 13(4) bevat die volgende taalbepalings:
(1) Argument may be addressed to the Court in any official language and
the party concerned shall not be responsible for the provision of an
interpreter.
(2) Should a person wish to address the Court in an official language other
than the language in which such person's written argument is couched,
such person shall, at least seven days prior to the hearing of the matter in
question, give written notice to the Registrar of his or her intention to use
another official language and shall indicate what that language is.
(Constitutional Court of South Africa 2003)
Die grondwetlike tweetaligheidsvereiste word kennelik vermy. Die tweede
bepaling sou vertolk kon word as ’n aanduiding dat Engels die (eintlike) taal van
die betrokke hof is.
Reëlings rondom die taal van howe in Suid-Afrika volg die weg van die ander
wetgewing wat tot hiertoe behandel is, en vermy taalvoorskriftelikheid. Die
huidige twispunte lei tot ’n opvatting onder sommige regslui dat na ’n eentalige
bestel beweeg moet word wat betref taal van rekord en dat Engels die aangewese
taal hiervoor is. Aangesien andere so ’n stap sal wil betwis, kan ’n
kompromiebenadering wees om nuwe taalbepalings so vaag as moontlik te
formuleer, soos wat die Grondwethof inderdaad gedoen het. Daarmee word
taalreëlings vir die howe dan belyn met die ander wetgewing wat hier bo
behandel is, maar nie noodwendig met die grondwetlike tweetaligheidsbepaling
nie. Sulke nuwe reëlings kan dan verdere stukrag verleen aan die bevordering
van Engels as dominante taal en taalhiërargisering in Suid-Afrika effektief
verskans.

Bespreking
Naas taalwetgewing vir die onderwys, wat hier net terloops behandel is, kan
minstens twee van die drie stukke kerntaalwetgewing wat uitvoeriger behandel is,
uitgesonder word as van die belangrike spilpunte waarom die sukses van
statutêre tweetaligheid in Suid-Afrika gedraai het. Die taalvereistes vir wetgewing

148
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

en vir die howe was volkome belyn met die bepalings van die grondwetlike
taalklousule rondom die hantering van die twee ampstale.
Sodoende is die verskansing van die pre-1994 amptelike tale versterk. ’n Streng
vorm van taalvoorskriftelikheid was die sleutel hiertoe. Die uitsondering wat
behandel is, het betrekking op die taalvereistes vir burgerskap; ’n opvallend meer
liberale benadering word hier gevolg. Hierdie benadering is gevestig tydens die
tydperk van die Unie-regering in Suid-Afrika en strook met dié van ander
meertalige lande in die Britse Gemenebes waarvan Suid-Afrika toe nog deel was.
Dieselfde mate van belyning en korrelasie met die taalklousule van die post1994-tydperk kom nie voor by die taalvereistes vir soortgelyke tipes wetgewing
as destyds nie. Geeneen van die betrokke reëlings wat behandel is, onderskryf
konsekwent die nuwe ongedefinieerde tweetaligheidsvereiste nie. Die enigste
uitsondering kom voor by die taalvereistes vir die howe. Dit is te wyte aan ’n
nalatenskap van die Unie-tydperk. Indien die gang van die huidige diskoers
rondom taalgebruik in die howe as uitgangspunt geneem moet word, sal die
betrokke reëling mettertyd waarskynlik geamendeer word om te korreleer met
die grootliks liberale benadering wat by die ander stukke wetgewing aangetref
word. Die nuwe vereiste vir kennis van twee ampstale binne die onderwys is die
eerste teken van ’n meer voorskriftelike benadering in die post-1994-tydperk.
Die huiwerigheid rondom taalvoorskriftelikheid in wetgewing ondermyn effektief
die regering se grondwetlike mandaat om ’n nuwe taalbestel daar te stel en juis
wetgewing as een van die sentrale instrumente vir daardie doel aan te wend. Een
van die konsekwensies hiervan is reeds uitgewys, naamlik die kultivering van
taalhiërargisering waardeur Engels die dominante ampstaal kan word. Nog ’n
konsekwensie is dat taalontwikkeling (’n verdere grondwetlike opdrag)
waarskynlik gekortwiek sal word, aangesien daar nie wetlike insentiewe vir die
gebruik in hoë funksies van die nege agtergestelde ampstale bestaan nie. ’n
Verdere konsekwensie is die rimpeluitwerking op ander taalgebruiksdomeine,
onder meer die media en die arbeidsmark. Waar ’n konsekwente
tweetaligheidsvereiste hier stukrag sou kon verleen aan die beleid van
regstellende aksie, kan ’n meer liberale benadering ’n situasie skep waar mag
toenemend in die dominante taal opgesluit word. Die uiteindelike gevolge van so
’n tendens kan op lang termyn ’n negatiewe uitwerking op produktiwiteit hê.
Waarskynlik een van die ernstiger konsekwensies is die uitwerking op integrasie.
Die relatiewe sukses wat met die pre-1994 voorskriftelike tweetaligheidsprogram
onder die wit bevolking behaal is (vgl. Hauptfleisch 1977), wys hierdie
tekortkoming duidelik uit.

Slotsom
Suid-Afrika het na 1994 wegbeweeg van ’n taalbestel wat op ’n streng
voorskriftelike basis gereguleer is. Hierdie verwikkeling kan waarskynlik deels
verklaar word as ’n reaksie op die oormaat van regulering wat met die
instandhouding van die apartheidsbestel gepaardgegaan het. Dit kan ook
ideologies verklaar word as ’n kernelement van die oorhoofse strewe na die
transformasie van die Suid-Afrikaanse samelewing op alle fronte. Wat ook al die
verklaring, die een opsig waarin die post-1994-taalbestel duidelik van die vorige
verskil, is die afwesigheid van statutêre tweetaligheid. Dit is vervang met ’n
ongedefinieerde vorm van amptelike tweetaligheid. Twyfel bestaan egter oor die
afdwingbaarheid daarvan en dit kan wat die burger betref hoogstens verstaan
word as ’n vorm van "toevoegende tweetaligheid". ’n Aspek van die pre-1994tydperk wat egter behoue gebly het, is die opdrag aan die staat om deur middel
van wetlike ingryping die ampstaalbestel te bestuur. Die daarstel van ’n sentrale
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taalwet kan een van die kernstappe in so ’n proses word. Tot dusver kon egter
nie geslaag word met die deurvoer van so ’n konsepwet (DAC 2000) wat reeds in
2000 aan die Kabinet voorgelê is nie. Die grondwetlike taalmandaat aan die
regering kan in die afwesigheid van so ’n taalwet nagekom word deur
ondertussen te konsentreer op die regulering van taalvereistes binne verskillende
taalgebruiksdomeine wat belyn word met die grondwetlike tweetaligheidsvereiste.
Die proefondersoek hier bo aan die hand van drie stelle taalvereistes – vir
wetgewing, burgerskap en die howe – het aan die lig gebring dat sodanige
belyning nie plaasvind nie. Van die konsekwensies hiervan is uitgespel.
Dat Suid-Afrika uiteindelik ook die wetgewende roete rondom taalbestuur sal
moet loop, is onvermydelik gegewe die duidelike grondwetlike mandaat
hieromtrent aan die staat. Die deurvoer van Suid-Afrika se konsep Talewet (vgl.
DAC 2000) kan in hierdie opsig ’n deurslaggewende rol speel.
Dat die konsekwente deurvoer van die wetgewende roete ons gaan terugbring na
’n vorm van groter taalvoorskriftelikheid, lyk dus onvermydelik. Die
kontroversiële roteringstelsel wat in die South African Languages Bill (DAC 2000)
voorgestaan word (ingevolge waarvan tale uit die Nguni- en Sotho-taalgroepe
afwisselend in amptelike dokumentasie gebruik sal word, maar die ander
amptelike tale nie) is beslis ’n stap in hierdie rigting. Daar is egter heelwat wat uit
die ondervinding van ander lande geleer kan word wanneer dit gaan oor die
regulering van ’n nuwe taalbestel deur middel van wetgewing. Hierdie lande en
gebiede se suksesse en mislukkings rondom wetgewende ingryping by taal kan
met vrug hier te lande aangewend word. Waagmoed word in die proses vereis en
’n bereidheid om Suid-Afrika se taalsituasie deel te begin maak van die breër
internasionale diskoers oor taalgeregtigheid.
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Eindnotas
1

Waarskynlik word hierdie reëls gemaak om te voorkom dat wetgewing in ’n
ander taal as ’n amptelike taal ingedien word.

2

Hierdie praktyk is inderdaad bevestig deur ’n woordvoerder van die parlement:
“The department that submits the bill decides on the languages in which the bills
are submitted and is responsible for translating and submitting the documents.”
(Korrespondensie vanaf die Inligtingsdiens van die Suid-Afrikaanse Parlement per
e-pos op 2009/03/26.)

3

’n Opname word tans gemaak van alle gepasseerde wetgewing in die RSA
sedert 1994.

4

Dit is interessant dat die President op 28 September 1995 die Afrikaanse teks
van die wet geteken het.
5

In persoonlike korrespondensie van 15 Augustus 2005 aan die outeur het die
destydse Minister vir Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling te kenne gegee dat ’n
nasionale forum saamgestel sou word om aan die kwessie aandag te gee
(Mabandla 2005).
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Cliff Richard: ’n Opvoedkundige
waardering
Jannie Pretorius
Universiteit van die Vrystaat

Abstract
In this article it is argued that common attributes exist between aesthetic
experiences and educational experiences, and between artistry in the worlds of
the arts and education. By means of interdisciplinary connections the attributes of
artists and aesthetic experiences can be identified and then serve as direction
indicators for the solution of problems in the classroom. Artists have to know how
to get and keep the attention of their audiences, and teachers, by studying their
artistry and performances, can identify strategies used by artists that might be
useful in classrooms. During a workshop where 20 teachers from a secondary
school in Bloemfontein, South Africa, studied a performance of Cliff Richard, the
attributes of his performance and artistry were analysed within the framework of
Appreciative Inquiry (AI). By coding the insights of the teachers and the
presentation of these insights by means of a radar graph, nine attributes of the
artistry of Richard are discussed and connected to educational theory. The
relevance of these attributes for problems in South African classrooms and for the
creation of exceptional learning experiences is indicated.

Opsomming
In hierdie artikel word geargumenteer dat daar gemeenskaplike hoedanighede
tussen estetiese ervarings en opvoedkundige ervarings, en tussen kunstenaarskap in die wêrelde van die kunste en die onderwys bestaan. Deur middel
van interdissiplinêre konneksies kan die hoedanighede van kunstenaars en
estetiese ervarings geïdentifiseer en dan as rigtingwysers vir die oplossing van
probleme in die klaskamer benut word. Kunstenaars moet weet hoe om die
aandag van hulle gehore te kry en te behou, en onderwysers kan strategieë wat
kunstenaars gebruik, identifiseer wat nuttig mag wees in klaskamers. Tydens ’n
werkwinkel is ’n optrede van Cliff Richard deur 20 onderwysers van ’n sekondêre
skool in Bloemfontein, Suid-Afrika, ontleed binne die raamwerk van Waarderende
Ondersoek (WO). Deur kodering van onderwysers se insigte en die voorstelling
daarvan deur middel van ’n radargrafiek word nege hoedanighede van die
kunstenaarskap van Richard bespreek en aan opvoedkundige teorie gekoppel. Die
relevansie van hierdie hoedanighede vir probleme in Suid-Afrikaanse klaskamers
en vir die skep van buitengewone leerervarings word aangedui.
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1. Inleiding
Op 13 Maart 2009 maak die voormalige nasionale minister van onderwys, Naledi
Pandor, onder andere die volgende stellings in ’n toespraak by die Oos-Kaapse
onderwysberaad:
In a context in which there is ineffective system response on core
obligations, it is very important to isolate those attributes that are
necessary for system efficiency and responsiveness and to isolate and
attend to the failings that lead to underperformance or inadequacy. We
need to ensure quality teaching and learning by getting teaching and
learning right. [...] The simple point is made that well qualified teachers,
arriving on time, of sober mind and body, well prepared for lessons and
teaching for the duration of the school day make schools work. (RSA
2009a)
Dat die Minister dit enigsins nodig vind om die dinge hier bo te sê, is ontstellend.
As sy dinge soos dié in die openbaar sê, kort voor die Suid-Afrikaanse algemene
verkiesing van 2009, dan wek dit kommer. Sy gaan selfs verder: “Does this
happen here in the Eastern Cape? No it does not.” Vaar die ander provinsies
beter? Die Minister is van mening dat die probleme wat sy uitwys, algemene
probleme in Suid-Afrika is: “There is national consensus that there is
underperformance in school education. The system requires attention from Grade
R to Grade 12.”
Staatspresident Jacob Zuma spreek op 7 Augustus 2009, in ’n toespraak voor
skoolprinsipale, ook sý kommer uit: “As said earlier, a major problem in our
schools is that teachers are frequently absent, arrive late, or spend their days
doing things other than teaching” (RSA 2009b).
’n Ministeriële Komitee onder die voorsitterskap van professor Jonathan Jansen
rapporteer in hulle verslag van 17 April 2009 oor die inwerkingstelling van die
beoogde National Education Evaluation and Development Unit (NEEDU) as volg
aan die Minister:
Throughout the country, in each of the provinces, from government
officials, unionists, and teachers alike, the Committee heard the strongest
expressions of concern, often in very passionate terms, that there was an
indisputable crisis in education, and that it needed to be resolved as a
matter of urgency. The unanimity of the response lent courage to this
report; indeed, it would be a serious mistake to underestimate the depth
and intensity of concern among all education stakeholders. (RSA
2009c:43)
Tog bestaan daar wel stelsels om die gehalte van onderrig in skole te monitor.
Daar is leerfasiliteerders, skoolbestuurspanne, direkteure en adjunkdirekteure,
die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid. Daar is die IQMS-stelsel (Integrated
Quality Management System) wat gebruik word om onderwysers se prestasie in
die klas aan hul jaarlikse verhogings te koppel.
As deel van hierdie omvattende gehaltekontrole word onderwysers oorlaai met
administratiewe papierwerk: ure en dae word spandeer om lêers volledig op
datum te kry en te hou. Die genoemde Ministeriële Komitee skryf in hulle verslag:
“The Committee also heard of the confusion generated by the plethora of policies
that placed heavier and heavier administrative demands on the teachers that
drew professionals away from the classroom into never-ending paperwork” (RSA
2009c:45). Vraestelle en antwoordstelle word intern en ekstern gemodereer, daar
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is uitkomste, assesseringstandaarde en Bloom se kognitiewe vlakke vir vraagstelling.
Maar dit is asof al die kontrole- en beheerstelsels, en tydrowende administrasie,
’n minimale effek het. Skoolonderwys gaan klaarblyklik te midde van al die
kwaliteitskontrole agteruit. Die Komitee beskryf dit as volg: “Still, whatever is
being done through monitoring and evaluation, it has not shifted education
performance in the desired direction at a systemic level” (RSA 2009c:43).
Hoekom is onderwysers nie toegewyd nie, daag hulle nie op vir klasse nie, of
daag hulle selfs onder die invloed van alkohol op? En dit is nie net onderwysers
wat probleme veroorsaak of ervaar nie. Hoekom is daar soveel dissiplinêre
probleme met kinders? Hoekom is daar soveel sielkundige probleme onder
kinders? Volgens ’n berig op die webblad van die Sunday Times (Keaton 2009)
raak algemene sielkundige probleme onder tieners, soos depressie, angs,
aandagafleibaarheid, posttraumatiese stres, dwelmmisbruik en eetversteurings al
hoe erger, en word dit dikwels weggesteek weens die stigma wat daaraan kleef.
Waar lê die oplossings vir al hierdie probleme? Deels lê dit sekerlik in die
verligting van die administratiewe las van onderwysers – wat dan ook aandag kry
deurdat die Minister van Basiese Onderwys in ’n mediavrystelling op 2 Oktober
2009 bekend gemaak het dat die administratiewe las van onderwysers verlig
gaan word (RSA 2009d).
In hierdie artikel word geargumenteer dat die kunstewêreld ten minste
gedeeltelike oplossings vir sommige van die probleme in Suid-Afrikaanse
klaskamers kan bied – vir diegene wat dit wil raaksien. Ek wil aanvoer dat, deur
na ’n deurwinterde kunstenaar soos Cliff Richard te kyk, sy kunstenaarskap te
ontleed, te probeer vasstel hoekom hy al vir langer as 50 jaar ’n suksesvolle
kunstenaar is, onderwysers kan ontdek wat húlle kan doen om leerders se
aandag in ’n klaskamer te behou, om suksesvolle loopbane te hê. Ek wil beweer
dat dit onderwysers sal help om beter leerervarings vir hulle leerders te beplan,
en dat dit ons in staat sal stel om daardie hoedanighede (“attributes”) van ’n
effektiewe onderwyser waarna die minister verwys, te identifiseer.
Die fokus van die artikel – en ook die doel van die ondersoek – is dus om
onderrigmetodiek te verryk deur die ontleding van kunstenaarskap. Daar word
aangevoer dat die oplossing gedeeltelik lê in die skep van estetiese leerervarings.

2. Hoekom by die kunste oplossings soek?
Dit klink vreemd dat opvoedkundiges by die kunstenaars moet gaan kers opsteek
vir die oplossing van hulle probleme. Dit is nie ongewoon dat kunstenaars, weens
hulle rol as vooruitsieners in die samelewing, dikwels omstrede is nie (Cronjé
1968:83). Dit is dus belangrik om aan te toon watter moontlike positiewe
ooreenkomste tussen die wêrelde van die opvoedkunde en die kunste – of die
estetika – bestaan.
Pretorius (2008:72-8) het breedvoerig geargumenteer dat daar wel sulke
raakpunte bestaan. Kunstenaars staan onder andere al vir eeue voor die
eksistensiële probleem dat hulle mense se aandag moet behou om suksesvol te
wees. Onderwysers, toenemend blootgestel aan leerders wat gesag uitdaag, moet
ook poog om kinders se aandag te behou. Watter strategieë volg kunstenaars om
mense se aandag te behou, en wat kan onderwysers daaruit leer?
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In 1970 verskyn ’n rigtinggewende bundel essays deur Smith, Arnstine,
Beardsley, Jenkins en ander (Smith 1970) waarin raakpunte tussen die estetika
en die onderwys aangetoon word. Volgens Arnstine (1970:21) kan daar
belangrike gemeenskaplike elemente gevind word tussen ervarings wat estetiese
kwaliteite vertoon en leerervarings: beide trek mense se aandag (1970:33),
beide is intrinsiek interessant en is nie eentonig nie (1970:42). Hierdie elemente
is van groot belang vir opvoedkundiges, want hulle dui meer effektiewe maniere
aan waarop leer in skole aangemoedig kan word. Besonderse kunswerke bevorder
dikwels uitstaande estetiese ervarings – dit beteken hulle skep die mees intense,
insiggewende en omvattende ervarings (Parsons 2002:27).
Leer volg volgens Arnstine (1970:21) op ervarings wat ’n estetiese karakter
vertoon – en indien opvoedkundiges wil hê dat leer moet plaasvind, behoort die
bevordering van ervarings met estetiese kwaliteite ’n belangrike (maar nie die
enigste nie) manier te wees waarop leer aangemoedig kan word. Hieruit volg dat
uitstaande kunswerke in die beste tradisie van ervaringsleer benut kan word om
uitstaande opvoedkundige ervarings te skep. (Van ervaringsleer sê Standerfer
2003:133: “Experiential education stems from a constructivist philosophy in
which humans create knowledge based on their life experiences.”)
Beardsley (1970:6) noem die proses waardeur gemeenskaplike elemente tussen
estetiese en opvoedkundige ervarings ondersoek en geïdentifiseer word, treffend
“field-to-field cognitive illumination”. Die hoedanighede van estetiese ervarings
kan hiervolgens lig werp op, en as modelle dien vir, opvoedkundige ervarings –
en waarskynlik ook andersom. Maar die vraag is: In watter mate, en in watter
opsigte, kan sodanige hoedanighede van estetiese ervarings as nuttige model vir
die opvoedkundige ervaring dien? Of in meer direkte, eenvoudige terme: In
watter mate, en op watter maniere, behoort ’n opvoedkundige ervaring ’n
estetiese ervaring te wees (Beardsley 1970:9)?
Beardsley (1970:9) argumenteer dat ’n estetiese ervaring ’n opvoedkundige
ervaring kan wees, of andersom, maar ’n opvoedkundige ervaring hóéf nie
noodwendig ’n estetiese ervaring te wees nie: daar is opvoedkundiges wat sal
volhou dat alle opvoedkundige ervarings probleemoplossend van aard is. Volgens
Beardsley (1970:9) bestaan die siening dat estetiese ervarings net kan voorkom
in die afwesigheid van enige intellektuele aktiwiteit. Indien dit so sou wees, sou
dit noodwendig beteken dat geen ervaring sowel ’n estetiese as ’n leerervaring
kan wees nie. Beardsley (1970:9) – en ek skaar my by hom, om redes wat ek sal
aantoon - aanvaar egter nie hierdie siening nie.
Ten einde bepaalde gemeenskaplike hoedanighede tussen die twee tipes
ervarings suksesvol aan te toon, sal as ’n beginselsaak verduidelik moet word wat
’n estetiese ervaring is en wat ’n opvoedkundige ervaring, en hoe mens kan weet
of daar gemeenskaplike hoedanighede tussen hulle bestaan.

2.1 Oor ervarings, weet en ervaringsleer
Odendal en Gouws (2005:223) verwys na ervaring as ondervinding; die
verwerwing van kennis of ook bedrewenheid deur dinge te doen, en na iemand
wat ervare is, as iemand wat ryk is aan ondervinding, wat bedrewe, betroubaar of
geoefen is. Die woord ervaring kan ook verklaar word deur te verwys na praktiese
kennis wat deur eksperimentering of waarneming verkry word (Simpson en
Weiner 1989:563). Die Engelse woord experience se oorsprong kan teruggevoer
word na die ou Franse woord experienca, wat “om deeglik te probeer” beteken
(Pretorius 2009:136). As sodanig staan dit in verband met die Latynse word
experimentum, wat beteken “om prakties te toets”. ’n Mens sou dus kon sê dat
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ervarings verwys na die verkryging van kennis wat in die praktyk getoets of ook
toegepas kan word.
Volgens Pretorius (2008:80; 2009:136) noem Schön (1987:4, 6, 12) die vermoë
van ’n professionele persoon soos ’n onderwyser om kennis in die praktyk toe te
pas, weet-in-aksie. Arnstine (1970:27) noem dit keuse-in-aksie. Omdat die
kennis in praktiese situasies toegepas moet word – onder andere om probleme op
te los of potensiële probleme te voorkom – spreek dit noodwendig vanself dat
kennis wat nie toepaslik of toepasbaar is nie, binne hierdie konteks nutteloos sou
wees, of ’n ander soort kennis sou wees. Daarmee word natuurlik nie beweer dat
kennis nutteloos is nie, maar bloot dat dit nuttig behoort te wees. Die relevansie
van kennis, en van ervarings wat tot nuwe kennis mag lei, is dus hier ter sake.
Beardsley (1970:4) bied op verhelderende wyse insigte aangaande die soort
ervarings wat bydra tot die ontwikkeling van nuwe praktykgerigte kennis of
vermoëns en wat bydra tot ’n begrip van die filosofiese agtergrond waarteen
hierdie artikel afspeel. Volgens hom is ’n ontwikkelende ervaring een wat
materieel bydra tot die vorming of versterking van iemand se bevoegdhede – dit
is iemand se bevoegdhede of ingesteldhede om op sodanige wyse op te tree dat
dit tot sy of haar voordeel strek. Hy sluit geestelike werksaamhede daarby in.
Wanneer dié bevoegdhede hoofsaaklik ’n fisiese aard vertoon, of indien hulle
redelik geïsoleerde en onafhanklike bevoegdhede is, praat hy van hulle as
afrigting. Maar indien ’n ontwikkelende ervaring ’n kognitiewe komponent bevat –
indien ’n spesifieke persoon nie net ’n spesifieke bevoegdheid bykry nie, maar
ook ’n bewustheid dat hy of sy oor sodanige bevoegdhede beskik, en in ’n mate
van die waarde en verhouding daarvan tot ander vermoëns bewus raak – dan
noem hy dit ’n opvoedkundige ervaring.
Prominente filosowe op die gebied van opvoeding deur ervaring, soos Spencer,
Dewey en Kolb, het die teoretiese fondamente van ervaringsopvoeding gelê
(Standerfer
2003:133).
Ervaringsonderwys
het
ontwikkel
uit
die
konstruktiwistiese filosofie, waarvolgens mense kennis konstrueer wat op hulle
lewenservarings gebaseer is. Maness (2003:133) beskryf ervaringsleer dan ook
as enige leerproses waar ervaring – veral soos te onderskei van die didaktiese
oordrag van inligting – ’n sleutelrol speel. As sodanig het ervaringsleer dus ’n
konstruktiwistiese grondslag – en in die klaskamer dikwels ’n sosiaalkonstruktiwistiese grondslag. Sosiale interaksie speel volgens Vygotsky – die
mees prominente teoretikus op die gebied van sosiaal-konstruktiwisme – ’n
fundamentele rol in die ontwikkeling van kognisie (Feldman en McPhee 2008:55).
Die volle potensiaal vir hierdie ontwikkeling word nie net bepaal deur dit wat die
leerder op sy of haar eentjie kan doen nie, maar ook deur wat met behulp van
andere gedoen kan word.
Volgens Standerfer (2003:133) is die impak van enige leer wat tydens
ervaringsonderwys plaasvind, afhanklik van die sinvolheid daarvan vir die leerder.
Dit word gekenmerk deur verskille in:
•
•
•
•
•

die relevansie daarvan vir die leerder
emosionele reaksie op die ervaring
fisiese aktiwiteit betrokke by die ervaring
interaksie met andere
die vlakke waarop kritiese denke plaasvind.

Wat is ’n estetiese ervaring? Een wat vir ons mooi is, wat ons aangryp, of ons
siening van die lewe of die wêreld verander? Dalk is dit ’n ervaring wat ons
verander, ons op kognitiewe vlak stimuleer, of ons op emosionele vlak raak?
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Volgens Eaton en Moore (2002:9, 10), in ’n diepgaande bespreking daarvan, was
en is daar baie meningsverskille oor dit wat as ’n estetiese ervaring beskou kan
word. Dit is volgens hulle inderdaad so moeilik om te beskryf dat sommige mense
meen dat daar nie ’n manier is om uit te druk wat dit regtig beteken nie, en dat
estetiese ervarings dus ’n amorfe karakter vertoon.
Fenner (2003:41) dui aan dat die konsep van ’n estetiese ervaring as die “rou
data” wat die estetika moet verduidelik, beskou kan word. Volgens hom is
estetiese ervarings komplekse konstrukte met elemente so klein soos die formele
kwaliteite van die voorwerp wat ondersoek word sowel as morsige elemente soos
of iemand die vorige nag genoeg geslaap het. Dit is egter wel belangrik om ’n
werkbare definisie van ’n estetiese ervaring te hê, en wel om twee redes. Die
eerste is dat dit die doelwit is van kunsonderwysers wat hul studente se aandag
wil vestig op dit wat spesifiek belangrik is in die kunste (Eaton en Moore
2002:12). Sodanige onderwysers wil studente bewus maak van maniere waarop
die wêreld ervaar en uitgebeeld kan word, en van maniere waarop teenoor die
wêreld reageer kan word, om sodoende hulle lewens te verryk. Die tweede rede
is hoogs relevant vir die argumente in hierdie artikel, naamlik dat ’n deeglike
begrip van die hoedanighede van ’n estetiese ervaring, en dan ook kennis
aangaande moontlike ooreenkomste tussen estetiese en opvoedkundige
ervarings, onderwysers kan help om nuttige elemente of kenmerke van die een in
die ander in te sluit.
Beardsley (1970:9; 1981), soos geïnterpreteer deur Pretorius (2008:76;
2009:137-8), bied ’n bevredigende stel kenmerke van ’n estetiese ervaring soos
toepaslik binne die konteks van hierdie artikel – die verbetering van onderrigmetodiek, asook die skep van ervarings wat leerders se aandag sal trek en behou
– aan. Die kenmerke word hier slegs kortliks gemeld.
•
•
•
•
•
•

Dit behels aandag aan ’n gedeelte van ’n fenomenologies objektiewe veld.
Dit behels dat die fenomenologiese veld ervaar sal word as sou dit ’n
gestratifiseerde ontwerp vertoon.
Dit behels ’n bewustheid van sekere kwaliteite wat in menslike konteks
deur woorde soos skoonheid, elegansie, grasie, waardigheid, lighartigheid,
ironie en geestigheid beskryf sou kon word.
Dit word gekenmerk deur ’n redelik hoë mate van eenheid of voltooidheid
in vergelyking met gewone, alledaagse ervarings.
Dit is intrinsiek bevredigend, en bring dus óf deurlopende genot óf
bevrediging en vervulling daarmee saam.
Aktiewe ontdekking vind plaas: ’n gevoel dat die konstruktiewe vermoëns
van die brein op aktiewe wyse benut word om verbande tussen kenmerke
en betekenisse te lê.

Indien die estetiese ervaring verwysings na herkenbare eienskappe van die
wêreld bevat of beliggaam, word die kwaliteit van die ervaring verhoog (Arnstine
1970:32). Dit is dan wanneer kognitiewe ontdekkings deur aktiewe betrokkenheid
gemaak word. Die ervaring word nie alleen meer op sigself geniet nie, want
idees, opinies en oortuigings word dikwels doelbewus deur kunstenaars in
estetiese ervarings ingesluit, en dit skep die geleentheid om gedeelde waardes en
insigte te deel (Arnstine 1970:32). Die ontleding of analise van sodanige idees,
opinies en oortuigings wat in kunswerke ingesluit is, val binne die veld van die
estetika, die studie van skoonheid, waarde of smaak – ’n aparte filosofiese
terrein. Beardsley (1970:3) noem dit metakritiek. Fenner (2003:41) noem dit
estetiese analise en Alexander (2003:1) noem dit estetiese ondersoek.
Lachapelle, Murray en Neim (2003:79) onderskei twee fases in die estetiese
proses waartydens ’n kunswerk waargeneem en verstaan word: deur ’n proses
van ervaringsleer kom die waarnemer eers in aanraking met die kunswerk en
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formuleer ’n aanvanklike interpretasie daarvan; daarna, deur ’n proses wat
teoretiese leer behels, vergelyk die waarnemer sy of haar eerste waarneming met
’n verwante liggaam van eksterne, wetenskaplike inligting.
Die fokus van hierdie ondersoek val op beide fases van die waarnemingsproses:
die kontak van die waarnemer met die kunswerk en die formulering van ’n
aanvanklike interpretasie daarvan, en uiteindelik (afdelings 4.1 tot 4.9) die
vergelyking van die aanvanklike waarnemings met eksterne inligting. Die
ondersoek verskil egter ook van die tipiese estetiese ondersoek deurdat die
waarnemer ’n opvoedkundige interpretasie van ’n estetiese ervaring moet doen.
Parsons (2002:31) onderskei in hierdie opsig insiggewend tussen weet omtrent
kuns en weet in kuns (Pretorius 2009:139). Sou ons na Schön (1987:25) se
weet-in-aksie kyk, sou die interessante vraag hier gevra kan word of weet-inkuns die onderwyser tot beter te weet-in-opvoedkundige-aksie in staat sal stel.
Indien die opvoedkundige – wat ’n navorser of onderwyser kan wees - hoop om
tot ’n begrip te kom van interdissiplinêre verbande (Fenner 2003:45 noem dit
“associations”), word konstruktiewe deelname van hom of haar verwag (Parsons
2002:29). Die opvoedkundige moet konneksies maak tussen dit wat hy of sy
weet en dit wat waargeneem (gesien, gehoor, gevoel, ens.) word, met die
voortvloeiende implikasie dat dit wat waargeneem word, die aktiewe deelnemer
sal help om beter te weet. Die betekenis wat vir die individuele opvoedkundige in
die
bestudering
van
die
kunswerk
opgesluit
lê,
lê
in
hierdie
konneksies/assosiasies (Parsons 2002:30). Betekenis lê ingebed in konneksies.
Dit is dan ook hoekom Parsons (2002:34) argumenteer dat die betekenis van die
kunswerke (soos skilderye, musiek, operas, toneelopvoerings en beeldhouwerke)
eerder lê in die interaksies tussen die waarnemer en die kunswerk as in die
kunswerk self. Hiervolgens beïnvloed sowel die waarnemer as die kunswerk die
interaksie tussen hulle.
Die filosofiese dilemma wat nou spontaan self aanmeld vir beredenering, is of
opvoedkundige ervarings een of meer van die eienskappe van estetiese
ervarings, soos hier bo aangehaal, kan vertoon. Is daar enigsins enige konneksies
te maak? Sodanige konneksies sou kon bydra tot ’n beter begrip van effektiewe
metodiek wat die intensiteit en kwaliteit van onderrig kan verbeter. Dit is op
hierdie stadium van die argument dat ek hoopvol wil begin aanspraak maak op
die intuïtiewe begrip – gebaseer op vorige opvoedkundige en estetiese ervarings
– van die ingeligte leser om vrae soos die volgende te beantwoord:
•
•

•
•
•
•

Is daar opvoedkundige ervarings waar aandag gegee word aan een of
meer fenomenologies objektiewe velde?
Indien wel, het of kan dit behels dat die fenomenologiese veld ervaar is as
sou dit ’n gestratifiseerde ontwerp vertoon, met verskillende onderrigstrategieë, media en assessering wat saam ’n sinvolle, bevredigende
patroon of eenheid vorm?
Het die leser, of ander deelnemers, bewus geraak van sekere kwaliteite
soos skoonheid, elegansie, grasie, waardigheid, lighartigheid, ironie of
geestigheid tydens die ervaring?
Is daar ’n indruk van samehang of voltooidheid gekry of geskep?
Is die opvoedkundige ervaring as bevredigend, genotvol of vervullend
beleef?
Het aktiewe ontdekking plaasgevind – is die kognitiewe vermoëns benut
om konneksies tussen kenmerke van die opvoedkundige ervaring en opvoedkundige betekenisse te maak?

Wanneer daar staatgemaak word op die intuïtiewe begrip van die leser, volg ek ’n
strategie wat volgens Pretorius (2008:73,4) reeds deur Schiller in sy beroemde
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briewe On the aesthetic education of man, soos vertaal deur Wilkinson en
Willoughby (1967:5) gevolg is: “Your own feeling will provide me with the
material on which to build, your own free powers of thought dictate the laws
according to which we are to proceed.” Lachapelle, Murray en Neim (2003:87)
noem hierdie tipe kennis gekonstrueerde kennis, en beskryf dit as ’n hoogs
geïndividualiseerde vorm van kennis: dit bestaan uit die persoonlike sin wat ’n
waarnemer aan die ervaring (die lees van die artikel) heg. Dit is die resultaat van
’n kreatiewe proses wat op die verbeelding van die individu gebaseer is. Smith
(1995:57), volgens Parsons (2002:26), is van mening dat dit nie genoeg is om
vertel te word dat ’n spesifieke kunswerk ’n sekere eienskap of betekenis het nie;
’n mens moet die kwaliteite daarvan self sien en ervaar. Dit is nie moontlik om
iets op ’n ander manier te waardeer nie.
Wat dus van die leser verwag word, verskil van dit wat tydens die werkswinkel
van die onderwysers verwag is. Van die onderwysers is verwag dat hulle
interdissiplinêre konneksies tussen ’n vertoning deur Cliff Richard en die
klaskamersituasie moes maak. Van die leser word verwag dat hy of sy konneksies
tussen die artikel en die klaskamersituasie of vorige opvoedkundige ervarings sal
maak.Indien die antwoord op een of meer van die vrae hier bo bevestigend deur
die leser beantwoord is, sou die gedugte opdrag aangaande die aantoon van
moontlike gemeenskaplike kenmerke van estetiese en opvoedkundige ervarings
ten minste gedeeltelik, en dan slegs vir die aktief deelnemende, verbeeldingryke
en ervare leser, gedaan wees. Daar sou dus teruggekeer kon word na Beardsley
se “field-to-field cognitive illuminations”.

2.2 Kognitiewe illuminerings tussen velde: die nut van die
kunste
Byna veertig jaar gelede reeds het Beardsley (1970:3) aangedui dat enige poging
om te ontdek watter lig die estetika op probleme in die onderwys werp, bloot
verkennend van aard kan wees. Soos wat enigiemand die reg het om te besluit of
’n bepaalde kunswerk in sy of haar smaak val, so het opvoedkundiges ook die reg
om te besluit of daar by die wêreld van die kunste kers opgesteek kan of wil word
om oplossings vir hedendaagse onderwysprobleme te vind. Sodanige pogings
geskied dus op uitnodiging, en loop die gevaar om opvoedkundiges in twee
groepe te verdeel: diegene wat geen raakpunte tussen die wêrelde van die
estetika en die opvoedkunde kan of wil raaksien nie, en diegene wat dit met insig
en oorgawe doen.
Vir homo ludens – die spelende mens – bied die soeke na insigte uit die
kunswêreld egter bepaalde opwindende vooruitsigte. In hierdie opsig kan na die
vyfde kenmerk van estetiese ervarings hier bo verwys word: dit bied bevrediging,
genot, vervulling. Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel soos wat dit tans daar
uitsien, kan gedeeltelik deur die volgende woorde van John Dewey beskryf word:
It is disastrous because it has fixed attention upon competition for control
and possession of a fixed environment rather than upon what art can do to
create an environment [...]. It is disastrous because civilization built upon
these principles cannot supply the demand of the soul for joy, or freshness
of experience; only attention through art to the vivid but transient values
of things can effect such refreshment. (Granger 2006:45–6, volgens
Pretorius 2008:86)
Soos reeds in ’n vorige paragraaf aangevoer, is die belangrikste rede waarom die
kunste oplossings vir onderwysprobleme kan bied, die feit dat kunstenaars se
hele voortbestaan afhang van hul unieke vermoë om mense se aandag te trek en
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te behou. Kunstenaars raak betrokke by eie ondersoeke na die werklikheid,
interpreteer dit, en bied dan aan die publiek ’n kunswerk in een of ander vorm
(Dewey 1934:4, volgens Pretorius 2008:74). Sou die publiek daarvan hou, betaal
hulle die kunstenaar vir ’n skildery, beeldhouwerk of om ’n vertoning by te woon,
en word die kunstenaar sodoende van ’n voortbestaan verseker.
Hierdie proses word baie wyer toegepas as wat algemeen besef word: die
koffiewinkel-eienaar, byvoorbeeld, wat sy winkel inrig, moet dit so doen dat
potensiële kliënte die atmosfeer in die plek geniet, die uitsig waardeer en die
versierings aantreklik of mooi vind. Die eienaar se sukses hang daarvan af dat hy
namens sy kliënte kan besluit wat mooi, aangenaam en bevredigend is; dat hy
die werklikheid namens hulle kan interpreteer. En hierdie werklikheid kan
dramaties verander: vyftig jaar gelede was daar baie min koffiewinkels. Wie het
die eerste winkel geopen wat in koffie spesialiseer? Dit was waarskynlik ‘n
lewenskunstenaar wat ander mense se werklikhede interpreteer het en besluit het
wat hulle nodig het, en wat hulle aantreklik sal vind.
Die kunste is dus nuttig vir die suksesvolle koffiewinkel-eienaar. Hoekom sou dit
dan nie ook vir die onderwyser die geval wees nie? Die huidige geslag kinders is
gewoond aan ’n leefwêreld gekenmerk deur ’n wye verskeidenheid vermaak wat
deurgaans beskikbaar is, aan elektroniese kommunikasie en aan sosiale netwerke
soos Facebook en MXit. Die onderwyser kompeteer in ’n sekere sin met al hierdie
vorme van kommunikasie en vermaak. Sou dit nie voordelig wees om die nut van
moderne kunsvorme, wat duidelik kinders se aandag boei, vir die onderrig in die
klaskamer te ondersoek nie? ’n Kunstenaar soos Willie Esterhuizen, vermaarde
regisseur van rolprente en TV-reekse soos Vetkoekpaleis, stel dit doeltreffend in
’n TV-onderhoud op 10 Desember 2008: “Wie gaan vandag fliek toe? Dertien- tot
sestienjare outjies – so as jy dit nie vir hulle maak nie, dan gaan jy nie geld maak
nie.” Indien onderwysers nie klasse aanpas by die veranderende behoeftes van
hul leerders nie, loop hulle die gevaar dat hulle hul leerders se aandag gaan
verloor – en is dit nie reeds in 'n groot mate ’n probleem nie?
Smith (1996:46) dui, in ’n ontleding van die werk van Beardsley (1981), ander
potensieel waardevolle uitwerkings van die kunste en estetiese ervarings op
mense aan wat as motivering kan dien vir die skep van estetiese opvoedkundige
ervarings vir leerders:
•
•
•
•
•
•
•

Konstitutiewe en onthullende waarde – dus die vermoë om die self op
positiewe wyse te vorm en menslike insigte op te lewer.
Dit skep ’n gevoel van selfintegrasie – dit is asof die harmonie of eenheid
van ’n kunswerk intern herhaal word deur ’n gevoel dat dinge op die regte
wyse in plek geval het.
Die verfyning van waarnemingsvermoë en onderskeidingsvermoë: fynere
subtiliteite, die emosionele houdings van karakters in opvoerings en die
estetiese kwaliteite van musiek kan onder andere onderskei word.
Dit kan die verbeelding rek – die vermoë om nie net te kan visualiseer wat
tekortskiet nie, maar ook andere se standpunte te respekteer, en oop en
buigbaar te wees.
Om meer akkommoderend te wees in jou sienings, en om
gestereotipeerde of eng denke te oorkom.
Dit mag ook ’n positiewe effek op geestelike gesondheid en gedeelde
gevoelens hê: gemeenskappe wat estetiese waardes deel, mag dalk
minder algemene neuroses en psigoses hê.
Met die verhoogde waarnemingsvermoë en onderskeidingsvermoë wat
estetiese ervarings tot gevolg het, mag deelnemers aan interdissiplinêre
dialoë meer sensitief wees vir die emosionele kenmerke van situasies,
meer verbeeldingryke oplossings vir komplekse probleme en die
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•
•

•

aanspreek van praktiese situasies aanbied, en mekaar se standpunte beter
begryp. Mense se vermoë om te weet-in-aksie word dus verbeter.
Esteties sensitiewe persone het ’n groter bewustheid van hul omgewing en
van die gebeure daarin. Hulle sien, hoor en lees betekenisse in gebeure en
voorwerpe wat ander mense geneig is om mis te kyk.
Die studie van kunswerke kan waardevol wees om kritiese denke te
ontwikkel. Anders as die voorwerpe van abstrakte dissiplines is sommige
kunswerke dikwels tasbare, materiële voorwerpe wat direkte waarnemings
ontlok.
Omdat die estetiese standpunt ’n primordiale, basiese manier van weet is
– bykans enigiets kan deur middel van ’n estetiese posisie ervaar word –
kan dit op ander areas van die menslike ervaring van toepassing gemaak
word. Mense wat die estetiese standpunt geïnternaliseer het, ondervind
geen probleme om die menslike loopbaan as ’n versigtig gestruktureerde
reeks optredes te sien nie, of om die self te sien as ’n dramatiese teks wat
voortdurend verander en hersien moet word soos wat die lewe tot nuwe
doelwitte lei nie.

Betreffende die nut wat die bestudering van die kunste vir die mens inhou, kan
Richmond (2009:86) aangehaal word:
Indeed, the creative habit, once acquired, has many applications beyond
art, and this, too, is a component of human freedom [verwysende na
Schiller se bekende stelling dat die kunste mense vrymaak]. Art, in its
guises of making and appreciation, develops consciousness, including
feeling, which is a form of intelligible response. Thus, art education
embraces a concern for the development of the whole person.
Soos reeds gestel en gemotiveer, is die doel van die werkswinkel en artikel om na
ooreenkomste tussen estetiese en opvoedkundige ervarings, en tussen
kunstenaarskap in die kunste en die onderwys te soek, en dit dan te gebruik om
onderrigmetodiek te verbeter en te verryk. Maar sal onderwysers dit regkry om
die ooreenstemmende hoedanighede van ’n estetiese en opvoedkundige ervaring
raak te sien, of dit wil regkry om dit raak te sien, deur na ’n vertoning van Cliff
Richard te kyk? En sal interdissiplinêre insigte, indien enige, te voorskyn kom?
Lachapelle, Murray en Neim (2003:88) beskryf die proses wat hopelik sal
plaasvind as ’n konstruksieproses:
Constructed knowledge consists of a viewer’s personal understanding of a
work of art but, yet, it is not pure fabrication. It is, more precisely, the
viewer’s re-creation of the work of art based on both fact and imagination:
the facts apparent in the work of art and the intuitive insight provided by
the viewer’s imagination.
Vir Richmond (2009:104) verteenwoordig hierdie proses die basis van persoonlike
opsies wat uitgeoefen word en gevolglik die vorming van ’n eie lewe. Die laaste
opmerking in hierdie verband behoort aan Jenkins (1970:213): “All of this being
the case, it should not only refresh but refine our understanding of education if
we follow out carefully its analogy with performance.”
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3. Metodologie
Die vraag mag ontstaan waarom op Cliff Richard besluit is as kunstenaar wat
bestudeer word. Betreffende die moontlike (elitistiese) siening dat sy musiek
(popmusiek, gospel en ruk-en-rol) nie kunsvorme en hy nie ’n kunstenaar is nie,
stel ek dit dat ek nie so ’n siening deel nie. Daar is genoeg kenmerke van die
estetiese ervaring, soos in vorige paragrawe aangetoon, in sy optredes om dit ’n
estetiese ervaring te noem. Tydens ’n ontleding van potensiële interdissiplinêre
insigte wat by kunstenaars verkry kan word, staan hy uit as iemand wat ’n hoë
vlak van professionaliteit handhaaf, wat al vir baie jare suksesvol is en wat by
opeenvolgende geslagte ’n aanhang het. Daar is dus doelbewus idees, opinies,
oortuigings en konneksies in die estetiese ervaring ingesluit (Arnstine 1970:32).
’n Skool se personeel verteenwoordig onderwysers in die ouderdomsgroep 22 tot
64, en om iemand te vind wat by almal aanklank vind, nie aanstoot gee nie, en
by wie onderwysers insigte sal wil verky, is ’n opdrag vol slaggate. Lachapelle,
Murray en Neim (2003:86) waarsku dan ook dat ’n spesifieke kunswerk ’n
opwindende uitdaging aan een waarnemer mag bied, terwyl dit ’n ander sal
afstoot. By die lees van Cliff Richard se outobiografie, My life, my way, wat
gedurende 2008 verskyn het, het ek subjektief – en deeglik onder die indruk van
die risiko daaraan verbonde - besluit dat hy die beste keuse sou wees. Uit die
oorwegend positiewe terugvoer van die onderwysers na afloop van die
werkswinkel (bv. “Sou graag meer van Cliff wou sien!”), en uit die aandag wat
hulle aan sy vertoning gegee het, het hy die regte keuse blyk te wees.
Die werkswinkel waartydens ondersoek ingestel is na die kunstenaarskap van Cliff
Richard – genoem die Edu-Art-werkswinkel - is op 13 Januarie 2009 vir 20
personeellede van ’n gekombineerde hoër- en laerskool in Bloemfontein
aangebied nadat die werkswinkel by die skool bemark is en die skoolhoof besluit
het dat die personeel dit as deel van hul indiensopleiding sou deurloop.
Ter inleiding is die doelstellings van die werkswinkel kortliks uiteengesit en die
filosofiese agtergrond van die werkswinkel (ooreenkomste tussen estetiese en
opvoedkundige ervarings, en tussen kunstenaarskap in die kunste en die
onderwys) verduidelik. Melding is gemaak van die problematiese situasie waarin
onderwysers verkeer: kinders wil onder andere nie meer luister of aandag gee nie
en het nie meer respek vir die onderwyser nie.
As vertrekpunt vir die gesprek rondom interdissiplinêre raakpunte tussen die
velde van die onderwys en die kunste is die gesegde “Die onderwys is ’n kuns”
(Jenkins 1970:204) geneem. Vrae soos “Is die onderwys ’n kuns?; Is ek dan ’n
kunstenaar?; Wil ek ’n kunstenaar wees?; Wat kan die onderwys by die kunste
leer?” is aan onderwysers gestel. Slegs een moontlike antwoord is aangebied om
die gesprek te inisieer: dat onderwysers by kunstenaars kan leer hoe om mense
se aandag te behou. Aandag gee is nie ’n eenvoudige aktiwiteit nie, maar ’n
komplekse proses, en is hoogs selektief (Feldman en McPhee 2008:96,6).
Leerders skep die indruk dat hulle kan leer terwyl hulle verskeie dinge gelyk doen
(TV kyk, gesels met vriende, en na musiek luister), maar inderwaarheid is die
brein nie in staat om op meer as een stimulus te fokus nie (Feldman en McPhee
2008:95). Onderwysers moet met al die ander stimuli kompeteer vir leerders se
aandag, en met wisselende mate van sukses: ’n mens hoor dikwels onderwysers
kla dat kinders nie meer wil luister nie. As daar dus ’n enkele vraag as dryfkrag
agter die ondersoek geïdentifiseer sou moes word, sou dit wees: Hoe word
kinders se aandag verkry en behou?
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Die metode wat as platform gebruik is om die onderwysers in staat te stel om
interdissiplinêre konneksies te maak en verhelderende insigte te verkry, is dié
van Waarderende Ondersoek (Appreciative Inquiry). Waarderende Ondersoek
(WO) is ’n organisasie-ontwikkelingsproses en benadering tot die bestuur van
verandering wat gegroei het uit die sosiaal-konstruktiwisme: menslike realiteite
word gesien as sosiale konstruksies (Cooperrider, Whitney en Stavros 2008:2). In
teenstelling met probleemoplossing word op ontdekking, droom, ontwerp en
bestemming gefokus. Hierdie outeurs definieer WO as volg:
Appreciative Inquiry (AI) is the cooperative co-evolutionary search for the
best in people, their organizations, and the world around them. It involves
the discovery of what gives “life” to the living system when it is most
effective, alive, and constructively capable in economic, ecological, and
human terms. AI involves the art and practice of asking questions that
strengthen a system’s capacity to apprehend, anticipate, and heighten
positive potential [...]. AI interventions focus on the speed of imagination
and innovation instead of the negative, critical, and spiraling diagnosis
commonly used in organizations. The discovery, dream, design and
destiny model links the energy of the positive core to changes never
thought possible.
In Figuur 1 word die vier fases van WO, soos aan die onderwysers gewys,
aangetoon. Die vier opeenvolgende fases van WO kan kortliks as volg uiteengesit
word (Cooperrider, Whitney en Stavros 2008:6,7) (ongelukkig werk hierdie
outeurs se Engelse “four D’s” nie so netjies in Afrikaans nie!):
•

Ontdekking (Discovery): As deel van die ontdek-fase raak individue
betrokke by onderhoude in pare waartydens ontdekkings en moontlikhede
vryelik gedeel word. Deur dialoog word konsensus bereik tussen individue
oor ideale en visies van gemeenskaplike waardes en aspirasies. Deur
gesprek en dialoog raak individuele waarderings kollektiewe waarderings,
individuele wense kollektiewe wense, en individuele visie die kollektiewe of
gedeelde visie vir die organisasie. Die artikel rapporteer oor gebeure tot
na afloop van hierdie fase: Watter insigte het die onderwysers verkry, en
watter interdissiplinêre konneksies is gemaak?

•

Droom (Dream): Individue droom of visualiseer wat kan wees. Dit vind
plaas wanneer die beste van “wat is” geïdentifiseer is: die gedagtes neig
natuurlik om verder te soek en nuwe moontlikhede te visualiseer.
Visualisering behels passievolle dinkwerk, die skep van ’n positiewe beeld
van ’n begeerde en verkieslike toekoms. Die droom-stap gebruik die
onderhoude se stories en insigte om kerntemas uit te lig wat die grondslag
gevorm het van die tye toe die organisasie op sy lewendigste en beste
was. Hoewel die onderwysers wel hierdie fase voltooi het, val die fokus
van die artikel op die aard van hulle interdissiplinêre konneksies en insigte
soos tydens die eerste fase geïdentifiseer is. Die afloop van hierdie tweede
fase word dus nie beskryf nie.
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•

Ontwerp (Design): Tydens hierdie fase vind gesamentlike konstruksie
van die toekoms plaas deur die ontwerp van organisatoriese argitektuur
waarvolgens die uitnemende algemeen en alledaags word. Dit is ’n
uitdagende en inspirerende verklaring van voorneme wat gegrond is in die
realiteite van dit wat in die verlede gewerk het gekombineer met nuwe
idees wat vir die toekoms gevisualiseer word.

•

Bestemming (Destiny): Die ontwerp laat die organisasie tot by sy
bestemming beweeg, en wel deur innovasie en aksie. WO bewerkstellig ’n
momentum van sy eie. As individue eers gelei word deur ’n gedeelde beeld
van dit wat kan wees, vind hulle vernuwende maniere om die organisasie
nader aan die ideale situasie te laat beweeg. Omdat die ideale in realiteite
gegrond is, word die organisasie bemagtig om dinge te laat gebeur.

Weens tydsbeperkinge (die werkswinkel kon slegs vier ure duur) is die laaste
twee fases nie voltooi nie, en is dit aan die onderwysers oorgelaat om dit by
geskikte geleenthede, en na behoefte, te voltooi. Die behoefte om navorsing te
doen betreffende die verdere verloop van die proses, en die impak daarvan op
praktyke by die skool, tree hier sterk na vore.
Nadat die fases van WO aan die onderwysers verduidelik is, en aangedui is watter
fases tydens die werkswinkel voltooi sou word, is vier liedjies uit Cliff Richard se
konsert op 22 Februarie 2003 in Napier, Nieu-Seeland, met ’n rekenaar,
dataprojektor en luidsprekers vertoon: “Move it” (omdat dit sy eerste treffer
was), “Somewhere over the rainbow / What a wonderful world” (’n voorbeeld van
sy popmusiek), “Born to rock ’n’ roll” (’n voorbeeld van sy rockmusiek), en “The
millennium prayer” (’n voorbeeld van sy gospelmusiek).
Die personeel, wat in vyf groepies ingedeel is, moes daarna tydens onderhoude in
pare die volgende vrae aan mekaar stel:
•
•
•
•
•
•

Wat was vir jou die hoogtepunt / beste liedjie?
Hoekom was dit vir jou so goed?
Wat het Cliff gedoen om dit reg te kry?
Wat is sy geheim?
Hoe/Hoekom spreek Cliff se kunstenaarskap tot jou?
Beteken dit iets vir jou as onderwyser?”

Elkeen moes daarna een hoogtepunt (waarneming, opmerking of insig) uit die
onderhoud met sy of haar maat met die groter groepie deel, en hierdie
hoogtepunte moes daarna met viltpenne op blaaiborde aangebring word. Elke
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groep se groepleier het daarna terugvoer aan die hele personeel gegee. Om die
mees verhelderende insigte uit die terugvoer te identifiseer, naamlik dit wat die
personeel as groep die meeste beïndruk het, en wat dus as gesamentlike basis vir
die droom-fase van die WO-proses kon dien, het elke personeellid vier klein pers
plakkertjies ontvang waarmee “gestem” kon word: plakkertjies kon langs enigeen
van die insigte op die vyf blaaiborde geplak word.
In die proses, is daar gehoop, sou ’n tweeledige doelstelling realiseer:
•
•

Dat interdissiplinêre konneksies tussen die wêrelde van die kunste en die
onderwys gemaak sou word.
Dat prominente hoedanighede van Cliff Richard se kunstenaarskap
geïdentifiseer en ontleed sou kon word.

Oor die suksesvolle realisering hiervan al dan nie word in die volgende paragrawe
verslag gedoen. Die verslag word aangebied in die hoop en met die oortuiging dat
die leser self verdere verhelderende interdissiplinêre insigte sal verkry. Soos in
afdeling 2.1 aangetoon, staan hierdie proses bekend as estetiese analise (Fenner
2004:41) en bestaan dit volgens Lachapelle, Murray en Neim (2003:79) uit twee
fases. Die eerste fase, wat deur die onderwysers voltooi is, behels dat ’n
aanvanklike interpretasie van die kunswerk gedoen word. In die paragrawe wat
volg, word die tweede fase voltooi: deur teoretiese leer vergelyk die waarnemers,
wat in die konteks van die artikel die skrywer en die leser sal wees, die eerste
waarnemings met ’n verwante liggaam van eksterne kennis. Die eksterne kennis
is verkry uit Cliff Richard se persoonlike menings en insigte soos uitgespreek in sy
outobiografie en tydens onderhoude in ’n dokumentêre program oor die
wêreldtoer van Oktober 2002 tot Maart 2003, sowel as uit opvoedkundige bronne.
Die opvoedkundige bronne dien as bronne van eksterne wetenskaplike kennis.

4. Onderwysers se interdissiplinêre insigte aangaande Cliff
Richard se kunstenaarskap
Cliff Richard is ’n deurleefde, hoogs suksesvolle kunstenaar: sy eerste treffer,
“Move it”, was reeds in 1958 tweede op die Britse treffersparade. Hy is die
enigste sanger wat ’n nommer een-treffer in elk van die vyf opeenvolgende
dekades tussen die 1950’s en die 1990’s op die Britse treffersparade gehad het.
Tussen die 1950’s en 2000’s het ’n liedjie van hom in elke dekade die
treffersparade gehaal. Meer as 130 van sy liedjies het die Britse Top 20 gehaal –
meer as enige ander kunstenaar. Hy het al meer as 260 miljoen opnames van sy
liedjies verkoop (Wikipedia 2009). Hy onderneem gedurende September en
Oktober 2009 op 69-jarige ouderdom ’n Goue Herdenkingstoer met 21 vertonings
deur Brittanje saam met sy vroeëre orkes, die Shadows, en gaan in Maart en
April 2010 ook in Suid-Afrika optree.
Dit is interessant dat Cllif Richard self nie presies weet hoekom hy oor so ’n lang
periode soveel sukses as kunstenaar behaal het nie. In sy outobiografie (waaruit
alle aanhalings deur hom hier onder kom) skryf hy:
The question is: How? I had no background in show business, I’d had no
piano lessons, no guitar lessons, no singing lessons, and I still can’t read
music [...] But the real mystery is how, fifty years later, I am still
performing when so many others who did the same thing – some of them
truly great musicians – fell by the wayside. I look at other people who
frankly could sing me under the table, yet never managed to get their
careers off the ground. [...] They have tried and they’ve failed, and it’s
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nothing to do with their talent because they work constantly. I can only
conclude that I was lucky enough to have been born with that indefinable
X factor. Alternatively, that someone somewhere had a purpose for me.
Hierdie aanhalings is aan die onderwysers gewys, en hulle is gevra om hul
intellek, menings, ervarings, intuïsie en sintuie te gebruik in ’n poging om Cliff
Richard se X-faktor, en die implikasies daarvan vir hul loopbane as onderwysers,
uit te pluis en te beskryf. Volgens Jenkins (1970:209) is dit ’n moeilike opdrag:
“It is extremely difficult to say with any precision just what makes a good
performance.” In Tabel 1 word die kollektiewe insigte in Kolom A (soos
saamgevat uit spesifieke insigte in Kolom B) as die hoedanighede van Richard se
kunstenaarskap aangetoon.
In ’n poging om die hoedanighede visueel voor te stel, word ’n radargrafiek
gebruik (Figuur 2). Daarmee kan ’n indruk gekry word van die relatiewe belang
van die verskillende hoedanighede soos deur die onderwysers raakgesien en
uitgewys.

4.1 Betrek almal
Om betrokke te wees, beteken om te waarborg dat jy iets – in hierdie geval
deelname aan die vertoning – sal gee. Om te betrek beteken om te omvou, te
omring, selfs om te verstrengel (Simpson en Weiner 1989:57–8). Odendal en
Gouws (2005:91) sê om betrokke te wees beteken om opgeneem te wees in iets.
Binne die opvoedkundige konteks noem Smith en Fincher (2003:123) dit ’n
toestand van wees waartydens leerders vasgevang is in hulle onderrig. Leerders
identifiseer met die skool deur ’n geïnternaliseerde gevoel dat hulle in die skool of
klaskamer hoort.
Pretorius (2007:69), volgens Pretorius (2008:81), toon aan dat betrokkenheid ’n
houding is wat uit drie komponente bestaan: ’n kognitiewe komponent, ’n
affektiewe komponent en ’n gedragskomponent. Hierdie drie komponente
beïnvloed mekaar op interaktiewe wyse deurdat mense – ook leerders, dus –
voortdurend kognitiewe en affektiewe evaluasies uitvoer voordat op toepaslike
gedrag besluit word.
A
Hoedanighede

Betrek almal (18)

B
Spesifieke insigte
•
•
•
•
•

•

Behou aandag deur afwisseling van tipe liedjies – 5
Wissel verskillende liedjies af – nie vervelig – 1
Weet wie sy teikengroep is, hoe om hulle aandag te
behou – 6
Veelsydig – 2

Entoesiasme (13)

•
•
•

Hy bly entoesiasties en glo in homself – 3
Na jare nog entoesiasties oor wat hy doen – 6
Energiek – 4

Geniet (12)

•
•

Mens moet geniet wat jy doen – geloofwaardig – 4
Hy klim in en doen sy ding – geniet wat hy doen –

Behou aandag (14)

•
•
•

Betrek almal (oud en jonk) – 1
Holistiese benadering – 3
Raak almal – 8
Betrek almal, bou op na klimaks en behou almal se
aandag – 3
Betrek alle mense deur bv. grappie te maak – 1
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Passie (9)
Tegniese aspekte
(8)
Geloofsoortuiging
(4)

•

4
Geniet hom – nie bang om uiting te gee aan sy
gevoelens nie – 4

•
•

Leef hom in elke liedjie uit – passievol – 1
Passie vir wat hy doen – 8

•
•

Voorbereiding (klank en ligte) uitstekend – 2
Het verskillende “props” gebruik, bv. dansers en
ligte – 1
Daar is struktuur in sy vertoning – 5

•
•

Nie bang om standpunt in te neem vir sy geloof nie
–4

Voorkoms (3)

•
•
•

“Classy” – 1
Kyk hoe lyk hy op 63 – ons kan ook – 1
Nie “way out” voorkoms nie – 1

Vernuwing (3)

•

Gebruik ou liedjies goed en gee hulle nuwe lewe – 3

Tabel 1: Interdissiplinêre insigte van onderwysers aangaande die kunstenaarskap van Cliff Richard betreffende sy sogenaamde X-faktor. In kolom B is die
volledige insigte soos op groepe se blaaiborde aangebring en daarlangs die aantal
“stemme” wat elke insig ontvang het. In kolom A is samevattende kernkonsepte
as verbeelding van die hoedanighede van sy kunstenaarskap, met die totale
aantal “stemme” tussen hakies.

In die klaskamer sou dit beteken dat leerders, op grond van onder andere hulle
persoonlike belangstellings, voorkeure, idees en belange die opvoedkundige
gebeure evalueer voordat hulle betrokke raak. Die opvoeder wat leerders se
werklikhede effektief verreken tydens onderrig, behoort te vind dat leerders
optimaal betrokke is by die klas of les. Killen (2007:37) beskryf uitstaande
onderwysers onder meer as volg: “They relate well to students, explain clearly,
make their expectations explicit, and engage students.”
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Die mense wat Cliff Richard se vertoning bywoon, sal onder andere hande klap,
saamsing, opspring en dans, linte wuif, of bloot luister – en daar sal min mense
wees wat opstaan en uitloop, of verveeld iets anders doen. Dit klink absurd dat
iemand doelbewus ontwrigting sal veroorsaak deur medekonsertgangers of die
kunstenaar te pla. Inteendeel: op die meeste mense se gesigte is ’n bykans
ekstatiese uitdrukking. Sommige van die bewonderaars het tot vyf van die
konserte bygewoon; mense uit Brittanje het selfs so ver gegaan as om die
konserte in Australië by te woon. Mense wag vir ure op sypaadjies om ’n goeie
plek vir die konsert te kry, en kry trane in hulle oë as hulle sy konsert vir die
eerste keer bywoon. Daar ontstaan volgens Cliff Richard ’n sekere
gemeensaamheid tussen die mense wat sy konserte bywoon:
Some of them have best friends they met at a concert years ago; some
meet, start writing to each other and get together from time to time; and
some only ever meet at my concerts. That makes for a fantastic
atmosphere – I love it – and towards the end of the show, just one of
them has to start stomping down the aisle and suddenly they are all at the
stage and the whole arena is shaking. It’s a wonderful sensation ...
Hierdie kollektiewe deelname van die gehoor en die kunstenaar aan die vertoning
word treffend deur Jenkins (1970:212) beskryf: “And both artist and audience
transform their text into something it was not originally; that is, they assume the
role of performers, and they perform before themselves.”
Die onderwysers meen dat dit sy holistiese benadering is, wat oud en jonk
betrek, wat almal raak. Hy bou op na ’n klimaks, en betrek alle mense deur
byvoorbeeld ’n grappie te maak: aan die begin van die vertoning sê hy
grappenderwys dat, omdat daar so baie mense is, dit vir hom duidelik is dat daar
niks goeds op televisie is dié aand nie. Feldman en McPhee (2008:130) dui die
vermoë om toepaslike humor te gebruik om ontspanne interaksie te bewerkstellig
as een van die hoedanighede van goeie onderwysers aan.
Cliff Richard verwys spesifiek na die mense op ’n bult, wat die verste van hom is:
“I am very aware of you”. Sodoende vestig hy rapport met die gehoor en laat
elkeen spesiaal, deel van die vertoning voel:
I think it’s very important to make them feel they know me and to let
them know that I love them – and I do love them. [...] but it is a
relationship: an artist-audience relationship, and I feel I can be free with
them and honest with them. I’ll always believe what we have is
special.[...] I also think that we have a responsibility towards our fans, all
those people out there who, for better or worse, admire us...”
Feldman en McPhee (2008:219) waarsku dat ’n gebrek aan rapport tussen
leerders en onderwysers ’n groot struikelblok vir goeie besprekings is, en hulle
stel voor dat onderwysers ysbrekers en “getting-to-know-you”-aktiwiteite, sowel
as interaktiewe tegnieke soos groepwerk gebruik om die regte sosiale klimaat vir
besprekings te skep. Hulle beveel ook aan dat onderwysers baie moeite sal doen
om leerders se name te ken en te gebruik. Killen (2007:37) voel dat onderwysers
alle leerders moet respekteer, dat hulle begaan moet wees oor hulle welsyn, en
hulle sal laat voel dat hulle aanvaar word, en belangrik is. “Effective teachers
have friendly, mature relationships with their learners, and demonstrate caring,
humour and commitment” (Ayres, Sawyer en Dinham 2004:146, volgens Killen
2007:37).
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4.2 Behou aandag
Om iemand se aandag te behou, beteken dat jy iemand sover kry om hom na jou
toe te strek,sodat sy gedagtes, ore en energie dan op jou gerig is(Simpson en
Weiner 1989:765). Wat betref die reaksie van die persoon wie se aandag so
getrek en behou word, gebruik Odendal en Gouws (2005:2) omskrywings soos
“handeling van oplettend, opmerksaam wees; die bepaal van die gedagtes by iets
of iemand”. Aktiewe handeling lê dus die hele proses ten grondslag. Aktiewe
aandag skenk aan ’n fenomenologies objektiewe veld is een van Beardsley se
kenmerke van ’n estetiese opvoedkundige ervaring (sien afdeling 2.1).
Daarsonder kan optimale leer moeilik realiseer.
Die liggaamstaal van Cliff Richard se gehoor gee duidelike blyke dat hulle aktief
aandag skenk aan sy vertoning: hulle hande strek na hom toe, wuif, en hulle
beweeg nader aan die verhoog. Hoewel daar stoele is, kry hy hulle gou op hulle
voete. Hy geniet hierdie vermoë om mense aan te vuur reeds van vroeg in sy
loopbaan: “Sometimes when we were on stage I would turn round to the
Shadows and say, ‘You fancy a riot?’ and wiggle my legs or thrust my hips a bit,
and the audience practically stormed the stage. It was an incredible feeling to
have that much power.”
Volgens die onderwysers kry hy dit reg om die mense se aandag te behou
deurdat hy die tipe liedjies wat hy sing, afwissel, sodat hy nie vervelig raak nie.
Afwisseling is ook in die klaskamer belangrik (Feldman en McPhee 2008:98):
aktiwiteite moet afgewissel word om nuwighede te skep en natuurlike
aandagsiklusse (wat wissel van ’n paar minute by baie jong leerders tot 20
minute by volwassenes) te akkommodeer. Dit sal leerders ook tyd gee om te
reflekteer. Variasie van die stemtoon en posisie van die onderwyser in die klas
help om verveling te voorkom (Feldman en McPhee 2008:98), so ook om leerders
soms van posisie te laat verander. Afwisseling dra by tot die ontwikkeling van een
van Beardsley se ses kenmerke van ’n estetiese opvoedkundige ervaring (kyk
afdeling 2.1): gestratifiseerde ontwerp.
Cliff Richard weet wie sy teikengroep is, en weet hoe om hulle aandag te bou:
onder andere deur sy veelsydigheid. Hy sing outydse rockliedjies, sagte ballades,
tradisionele popmusiek, en geestelike treffers. Dalk kry hy dit nog steeds reg om
mense se aandag te behou weens sy andersheid, wat al van jongs af kom: toe
die mode voorgeskryf het dat hy ’n swart baadjie moet koop, was hy die enigste
kind in die skool wat opsluit ’n bruine gedra het. Dalk verteenwoordig hy vir
mense ’n sekere tydloosheid, voel dit vir hulle of hy die wysers van die horlosie
kan terugdraai. Dalk gaan dit bloot oor nostalgiese gevoelens wat hy in hulle
wakker maak. Wat dit ook al is, daar is nog steeds meisies of vrouens wat gil as
hy op die verhoog verskyn.
Feldman en McPhee (2008:98,9;162-66) maak ’n aantal nuttige voorstelle om
leerders se aandag te behou:
•
•
•
•

Ondersoek en gebruik musiek as agtergrond vir inhoudsgedrewe onderrig,
om oorgange tussen lesaktiwiteite te bewerkstellig, of vir klaskamerbestuur.
Lig leerders in oor behoorlike voeding en hidrasie – moedig hulle aan om
iets ligs te eet voor die klas, of gee hulle geleenthede om water te drink of
iets te eet tydens die klas.
Skep ’n veilige fisiese en emosionele omgewing, en handhaaf hoë
akademiese standaarde.
Laat ontspanne interaksie tussen leerders toe.
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•
•
•
•
•

Skep ’n gevoel van eienaarskap deur leerders te betrek by die beplanning
van onderrig en assessering.
Gebruik bevestigende taal: gebruik eerder “en” as “maar” in reaksie op
leerders se insette.
Vermy neerhalende opmerkings wat leerders kan seermaak.
Gee baie aandag aan lyftaal: luister byvoorbeeld aandagtig as leerders ’n
antwoord gee.
Bou leerders se selfvertroue op deur hulle byvoorbeeld by die deur te
groet, deur hulle te prys as hulle iets goed gedoen het, en deur baie
moeite te doen om hulle in die regte groepe in te deel.

4.3 Geniet
Om jou te geniet beteken om jou te verheug in iets, te juig, om plesier daarin te
vind (Simpson en Weiner 1989:264–5). ’n Sinoniem vir geniet(ing) is bevrediging
– een van Beardsley se kenmerke van ’n estetiese opvoedkundige ervaring.
Volgens Odendal en Gouws (2005:285) beteken dit om jou te verlustig in iets, om
genot daarin te vind of om behae daarin te skep (Latyn: genitalis, genitus,
gignere: “verwek”).
Volgens die onderwysers gee dit geloofwaardigheid aan Cliff Richard se optrede.
Hy klim in en doen sy ding, en geniet wat hy doen: hy is nie bang om uiting te
gee aan sy gevoelens nie. Hy vertel hoe hy self vir die eerste keer ’n rockkonsert
– deur Bill Haley – geniet het:
We were up on our feet, stomping on the floor, and we stayed on our feet
for the whole of the show. I thought the balcony was going to give way –
and people have said this when they came to my shows – the whole thing
was shaking. Everybody was on their feet, fists in the air. It was a
fantastic experience ...
Toe hy beroemd raak, geniet hy dit: “I love everything about my rock ’n’ roll life.
It was exhilirating, thrilling, intoxicating ...” Hy bevestig ook die onderwysers se
waarneming dat hy nie bang is om uiting te gee aan sy gevoelens nie: “I am
comfortable with who I am. When I look in the mirror I say to myself: ‘This is it;
this is what you are now, this is what the audience is going to get. Just do the
show and enjoy it.’ And I do.”
Cliff Richard se gewoonte om die lewe te geniet kan vir onderwysers en leerders
as model dien: Ted Sizer identifiseer genot as ’n gewoonte wat in leerders se
gedagtes gekweek kan word (’n “habit of mind”, noem Feldman en McPhee
2008:346-8 dit) met ’n bewustheid van die wonder van waardevolle dinge as
grondslag. Volgens Costa-Kallick kan die gewoonte om met verwondering na die
wêreld te kyk, leerders help om dit te waardeer (Feldman en McPhee 2008:349).
Dit sal leerders in staat stel om elke ervaring te sien as ’n geleentheid om iets te
leer. Nuuskierigheid is die sleutel tot hierdie gewoonte en tot lewenslange leer. ’n
Gevoel van genot of bevrediging is verder ook een van die kenmerke van
Beardsley se estetiese opvoedkundige ervaring.

4.4 Entoesiasme
Om entoesiasties te wees oor iets beteken om ’n passievolle ywer daarvoor te hê.
Die Griekse stamwoorde beteken letterlik om ’n god binne-in jou te hê (Simpson
en Weiner 1989:296). Dis dan ook soos om deur ’n god in besit geneem te word,
om bonatuurlike inspirasie te ontvang, of ook om poëties geïnspireerd te wees.
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Odendal en Gouws (2005:218) omskryf entoesiasties wees as om “geesdriftig” of
“besield” te wees.
Volgens die onderwysers glo Cliff Richard in homself, en is hy ná al die jare nog
entoesiasties oor wat hy doen. Sy entoesiasme was van die begin af duidelik: “As
luck would have it, I had a kindred spirit in Terry Smart, the drummer, who
shared my enthusiasm for rock ’n’ roll, and eventually we [...] formed our own
band.” En die entoesiasme is na meer as vyftig jaar steeds daar: “I have never
stopped loving what I do.” Nie dat dit altyd maklik is nie:
Every night I go on stage, smiling and say, “Hi, good evening, it’s really
nice to have you here”, even if I’m not feeling too good and inside I’m
thinking Oh please let it be the end, I want to have a steak and go to bed.
Suddenly, whoops, I find the enthusiasm and warmth of the audience has
revived my enthusiasm, and within three songs I am right back where I
should be. Their response gives me a fantastic high and everything else
vanishes.
Killen (2007:36-7) beskryf
onderwysers as volg:

die

belang

van

entoesiasme

by

uitstaande

Many writers (for example, Borich, 2002) consider enthusiasm to be part
of a larger group of behaviours referred to as teacher affect (behaviours
that derive from attitudes, values and emotions), but enthusiasm is the
particular affective behaviour that appears to hold the greatest support
(see Rosenshine, 1970; French-Lazovik, 1974; Bettencourt, Gillett, Gall &
Hull, 1983; Patrick, 2000; Stronge, 2002). “Enthusiastic teachers are more
successful than unenthusiastic teachers at engaging learners in learning”
(Killen, 2003a:77). When learners can see that their teacher is
enthusiastic, this influences their motivation and their perceptions of other
teacher behaviours (such as how clearly the teacher explains things),
which in turn positively influences learning. (Killen 1991)
Ook Feldman en McPhee (2008:130) identifiseer entoesiasme as ’n kenmerk van
die beste onderwysers: hulle is entoesiasties oor die vak wat hulle aanbied en
bied dit meesleurend aan. Hulle daag die leerders op ’n toepaslike vlak uit om die
leerproses interessant te hou. Hulle dui vir hulle leerders die relevansie van die
inhoude aan en weef idees saam om sinvolle patrone te vorm.

4.5 Passie
Passie sluit aan by entoesiasme en verteenwoordig sterk gevoelens oor iets, maar
het ook ’n konnotasie van swaarkry – dus om ten spyte van swaarkry baie sterk
oor ’n saak te voel (Simpson en Weiner 1989:309). Odendal en Gouws
(2005:852) bring dit in verband met drif, hartstog, ’n onweerstaanbare drang,
met hartstogtelike liefde – en ook met die lydensgeskiedenis van Christus.
Cliff Richard het in moeilike omstandighede grootgeword: as kind was hy per
geleentheid in die vyftigerjare saam met sy hele gesin – pa, ma en drie susters –
vir twee jaar lank aangewese op ’n enkele vertrek as woonplek, en het hulle byna
net brood gehad om te eet: “Three times a week our main meal was two slices of
toast with tea poured over them and sugar sprinkled on top. On the other days
we would get rice and occasionally chicken and sometimes vegetables.” Hy en sy
ma, wat nagwerk moes doen, moes selfs ’n paar skoene deel.
Omdat hy stokkies gedraai het om kaartjies vir Bill Haley se rockkonsert te koop,
is sy prefekbalkie van hom weggeneem. Dit kon hom min skeel: “It was my first
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rock concert and it was unbelievably exciting. I am sorry I lost my prefect badge
but I needed to be there – I can remember that feeling.”
Sy passie vir musiek en ruk en rol is so oorweldigend dat hy sy belangstelling vir
skoolwerk verloor het: “That was my last year at school. I had discovered Elvis,
and I couldn’t get him out of my mind, and academia went down the tubes. I
couldn’t be bothered with it; I started missing out on homework and had no
interest in school life any more. I couldn’t wait to leave.” Die feit dat hy nie
suksesvol was op skool nie, maar tog uiteindelik ’n groot sukses van sy lewe kon
maak, dui die rigting aan vir onderwysers in die hantering van leerders wat ’n
passie het vir loopbane buite die areas waarop die formele kurrikulum hulle
voorberei.
Hy volhard ten spyte van terugslae en swaarkry, en volgens hom help dit hom om
sterk te staan teen die aanslae van die musiekbedryf: “… I don’t think people get
on in this business unless there is a hint of steel somewhere.” Dit help hom ook
om negatiewe resensies te oorkom: na sy eerste buitelandse konsert saam met
die Shadows in Bulawayo, in wat toe Rhodesië was, skryf 'n resensent: “As
talentless as Cliff is, so the Shadows are talented.” Cliff was geskok, maar nie
ontmoedig nie, want die konserte is uitverkoop, en die skare opgewonde: “The
crowd was unbelievable and I remember seeing a black-and-white photograph of
our arrival. I was standing in the middle of the crowd, policemen everywhere,
people reaching out, and my head was back and I was just roaring with laughter.
It was unbelievable.”
Killen (2007:36) dui passie as een van die kenmerke van uitstaande onderwysers
aan: “They are passionate about their subject and about teaching their subject.”
Feldman en McPhee (2008:170) moedig onderwysers aan om hulle passie met
leerders te deel:
Let students know how you feel about the topics you teach. You are
teaching the subject because of your real-world experience and passion
about it. This will naturally come out in your classes, and you can take it
one step further by noting how strongly you feel about your students
learning the subject. Share your desire that they also come away with a
greater degree of interest and passion about the subject.
Killen (2007:38) dui geduld en volharding as twee van die kenmerke van
besonderse onderwysers aan: “They are steadfast in their endeavours.
Exceptional teachers do not give up easily (or look for lame excuses) when things
do not go well or when their learners do not achive the high standards that are
required.”

4.6 Tegniese aspekte
Tonne toerusting vergesel Cliff Richard op sy toere, en tientalle mense werk
maande om alles op te stel en reg te kry vir die vertonings. Die vertoning van 22
Februarie 2003 het op ’n Nieu-Seelandse wynplaas plaasgevind, en letterlik elke
stukkie toerusting daarvoor – tot die stoele – moes aangery word. ’n Groot
oogvormige skerm, waarop kleurvolle animasies, videostukkies en ander beelde
verskyn, dien saam met draaiende ligte, ’n orkes, sangers en dansers as
agtergrond en platform vir Cliff Richard se optrede. Die klankstelsel en beligting
vorm so ’n belangrike deel van sy optredes dat hy ná ’n optrede voor 1 500
mense in Soedan daarsonder – met net sy kitaar en een verhooglig - besluit het
om dit nooit weer so te doen nie. Volgens die onderwysers is die voorbereiding
van sy klank en ligte uitstekend, en gebruik hy verskillende “props” om sy
vertoning aan te vul. Daar is struktuur in sy vertoning – iets waaraan daar
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volgens hom vir tot ses maande gewerk word. Hierdie verskillende elemente dra
by tot die gestratifiseerde ontwerp van die vertoning – weer eens een van
Beardsley se kenmerke van ’n estetiese opvoedkundige ervaring.
Hy spandeer geld om sy vertonings interessant te maak:
My shows are not cheap to put on. They never have been, because when
the fans come in I want them to be knocked out and curious about what’s
going to happen that night. They should be able to see instantly that it's
going to be different and exciting. I want the lighting to be knock-out and
I want to be wearing fabulous clothes; I want the sound to be mindblowing.
Die harde werk wat hy en die mense om hom doen om die sukses van sy
vertonings te verseker, was van vroeg af kenmerkend deel van sy manier van
dinge doen: “We called ourselves the Drifters and rehearsed every night in the
front room of my parents’ house in Hargreaves Clove. Each week we bought new
singles and we worked out the chords while Donna, my eldest sister, wrote out
the lyrics for us …”
Cliff Richard oefen ook voortdurend sy stem. Na ’n afspraak met Olivia Newton
John se stemafrigter, waartydens hy sekere stemoefeninge gedoen het, kom hy
agter dat hy nie ’n bariton is, soos wat hy gedink het nie, maar ’n tenoor. Die
stemoefeninge wat hy daarna begin doen, raak ’n deel van sy voorbereiding vir
die optredes:
He made me a CD, which I work with every other day when I’m resting,
and if I’m touring I’ll do the exercises for twenty-five minutes every day
before the show. It is definitely helping my vocal chords. I have really felt
the benefit. It’s fantastic. I have felt it in my recording voice, and while
touring over a six-month period in 2006-2007 my voice was as clean as a
whistle all the way through.
Hy voel ’n verantwoordelikheid teenoor die mense wat sy vertonings bywoon, en
werk besonder hard om die hoë standaard van sy vertonings te handhaaf:
They want to be there, I want to be there – all I have to do is present the
goods. And that’s why I rehearse for longer than most people in the
business. I rehearse for up to six weeks before a show. [...] It is hard
work, and I have to deal with my days upside down and eating at odd
times and never being in bed before 2.00 or 2.30 a.m. I have to eat wisely
to stay slim and practise so I can sing properly, and I have to exercise to
keep fit enough to do the routines. The disciplines in my life are
enormous; but who cares? I do love what I do.
Watter invloed het tegniese hulpmiddels in die onderwys? As daar gedink word
aan die relatief beperkte gebruik van onder andere rekenaars, selfone, die
internet en dataprojektors in skole, is daar enorme uitdagings wat wag. Oor die
afgelope 30 jaar het toenemend diverse en kragtige tegnologiese hulpmiddels
beskikbaar geraak (Feldman en McPhee 2008:355): persoonlike rekenaars en
persoonlike digitale organiseerders; CD’s, DVD’s, videokommunikasie op
aanvraag; hiperteks, hipermedia, multimedia en simulasie-sagteware; plaaslike,
wye-area- en wi-fi-netwerke en die wêreldwye web; e-pos, stempos, multimediapos en Bluetooth.
Dit is ’n ongelukkige feit dat die verspreiding van e-leer en tegnologie na klaskamers relatief stadig in vergelyking met ander velde geskied (Feldman en

176
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

McPhee 2008:357). In Suid-Afrika, met groot verskille in die omstandighede van
individuele skole, geskied die proses moeisaam en stadig in vergelyking met wat
in party ander lande gebeur. Terselfdertyd beweeg e-leer wêreldwyd vinnig
vooruit, en daar is geen dispuut rondom die feit dat onderwysers elektroniese
onderriggereedskap moet bemeester nie – anders sal hierdie veld hulle agterlaat
(Feldman en McPhee 2008:357).
Wat dit egter alles inhou, en of ons ’n “beloofde land van onderrig” (Feldman en
McPhee 2008:357) binnegegaan het, is ’n kwessie vir intense debat. ’n Kollega
het onlangs die integrasie van e-leer met tradisionele onderrig vergelyk met die
gereelde omruil van ’n pap wiel met die noodwiel – terwyl die voertuig beweeg.
Boeke raak in ’n ommesientjie verouderd: Feldman en McPhee (2008) maak
byvoorbeeld geen melding van die gebruik van selfone, mobiwerwe (“mobi-sites”)
en podsendings (“podcasts”) in die onderwys nie, terwyl dit al hoe meer gebruik
word.
Ek is oortuig daarvan – hoewel ek ook sal toegee dat die vlammetjie van my
argumente in hierdie geval minder helder brand – dat rekenaars in die afsienbare
toekoms toenemend deur selfone vervang sal word: die nuutste-generasie
selfone kan alle funksies van ’n rekenaar uitvoer, en is baie meer gerieflik om te
vervoer en te gebruik. Hoe behoort dit onderrig en onderwyseropleiding te raak?

4.7 Geloofsoortuiging
Dit val die onderwysers op dat Cliff Richard nie bang is om standpunt in te neem
vir sy geloof nie. Volgens hom het hy in 1966, na ’n lang periode van
selfondersoek (“I felt a great, yawning emptiness”) ’n aktiewe Christen geword en
het sy geloof ’n belangrike aspek van sy lewe geword.
If it’s true that Jesus existed, and he’s the one who said: “I stand at the
door and I knock. And whoever opens the door, I will come in,” then He is
the one I should confront. [...] And so that night, staying at Bill Latham’s
house in Finchly, I finally thought, All right then: I’ll say the magic words;
and I just lay there and said, “OK, I believe in you and your claims and I’d
like you to come into my life.” And that was it.
Interessant genoeg meen Cliff Richard dat ’n onderwyseres hom gehelp het om
tot geloof te kom: “In fairness it was probably Jay Norris, my old English and
drama teacher at Chestnut Secondary Modern, who got me back on the right
track.” Sy geloof het daarna ’n groot invloed op sy lewe: “I started looking at the
world through new eyes.” Hy getuig kort daarna op uitnodiging van sy bekering
tydens ’n preek van Billy Graham, en hoewel die pers hom daaroor uitlag, volhard
hy in sy geloof en begin om by verskillende welsynsorganisasies betrokke te raak.
Hy stig later sy eie welsynsorganisasie, die Cliff Richard Charitable Trust, wat oor
die jare miljoene ponde in hulp aan verskillende hulpbehoewende gemeenskappe
oor die wêreld heen beskikbaar stel.
Met verloop van tyd besluit hy om sy loopbaan as popster met sy Christenskap te
kombineer:
I thought, Wait a minute. I can be a pop singer and I can be a Christian.
People can see me doing it. I don’t have to force it on them, they can turn
me off if they want, but I will be there. I can actively be a Christian in
show business, I can talk to the press and if they ask me the questions, I
can even be a mouthpiece.
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Sy betrokkenheid by welsynsprojekte en sy geloof het ’n positiewe effek oor hoe
hy oor homself voel: “... and I started to wake up in the mornings feeling better
about myself – and, come to think of it, I have been feeling ridiculously good ever
since.”
Dit val nie te betwyfel dat persoonlike geloofsoortuigings ’n groot dryfkrag in die
professionele loopbane van onderwysers kan speel, en kan meehelp om ’n
bepaalde gevoelde geroepenheid uit te leef nie. Binne die klaskamer raai Feldman
en McPhee (2008:392) onderwysers egter aan om baie versigtig te wees wanneer
dit by verskillende gelowe in dieselfde klaskamer kom:
As the saying goes, “Don’t talk about religion or politics.” You have to be
careful here and still be accepting of all viewpoints. No one is right or
wrong – they are all interesting. Of course, they will believe they are right,
so be careful. Acknowledge the differences and note that you will not
accept undue tribulation in your class.

4.8 Voorkoms
Cliff Richard sê:
Clothes are another part of [rock ’n’ roll]. I could go out dressed in the
clothes I wear every day; it wouldn’t make any difference to how I sing or
how I perform. And yet in a way it would. When I go out on stage, dressed
in the shoes and clothes I choose to wear, I want the audience to get the
impression I may have come from another planet. [...] Having seen what
Elvis wore, I wanted to find a look that would set me apart too. I went out
and bought a pink jacket. I wore it with fluorescent pink socks, grey suede
shoes, black trousers, a black shirt and a pink tie. Immediately I had a
look that was entirely my own. All I did after that was change the
combination. I wore white, yellow or green with the black, but it was
always a black shirt and everything else – jacket, socks, tie – matched.
Even today I like to look different.
Die onderwysers sien sy voorkoms raak, en noem dit “classy” – en dit lyk hieruit
of hulle bewus geraak het van een van die kwaliteite wat Beardsley as
beskrywend van ’n estetiese opvoedkundige ervaring beskou. Cliff Richard
inspireer die onderwysers om ook op 63 soos hy te wil lyk. Ten spyte van sy
besonderse klere, lyk hy nie te “way out” nie. Hy is gelate oor sy ouderdom: “I
have the odd grey hair – and so do many of the girls who scream – but so what?”
Hy raak ook nie, soos sommige popsterre, verwaand oor sy voorkoms nie: “I
have never been confident about how I look.”
Watter rol speel die onderwyser se kleredrag in die klaskamer? Tieners is
besonder bewus van hul eie en ander se kleding en gebruik dit in groot mate as
simbool tydens sosiale interaksie in die klaskamer ten einde meer te wete te kom
van onderwysers en om ’n bepaalde beeld van onderwysers op te bou (De Kock,
De Klerk en Botha 1994:55–8). Die persoonlike voorkoms van ’n onderwyser,
soos deur die leerder ervaar wanneer hy of sy die klas betree, kan die
leeromgewing wat in die klas geskep word, in groot mate bepaal en ’n besliste
invloed hê op die persepsies wat leerders, en veral tienerdogters, oor die
onderwyser vorm (De Kock, De Klerk en Botha 1994:56). Volgens hulle heg
tieners meesal ’n positiewe konnotasie aan ’n fisieke voorkoms van ander wat
binne die skoonheidsideaal van die tyd as mooi en aanvaarbaar beskryf kan word,
met ’n gevolglike positiewe gesindheid en openheid aan die kant van die tiener.
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As in ag geneem word dat geslagstereotipering ’n groot rol by tieners speel en
dat ’n sagte, vroulike en versierde voorkoms meestal positief met vroulike
geslagsroleienskappe soos toegeneentheid, sagtheid, hulpvaardigheid en so meer
geassosieer word, terwyl ’n meer getailleerde manlike voorkoms met eienskappe
soos rasionaliteit, bekwaamheid, mag en so meer geassosieer mag word (De
Kock, De Klerk en Botha 1994:57), spreek dit volgens hulle vanself dat die
kleding en persoonlike voorkoms van onderwysers ’n groot rol kan speel in die
persepsies wat leerders van hulle vorm. Hierdie persepsies kan dan volgens die
skrywers uiteindelik ’n rol speel in die suksesvolle verloop van die
klaskamergebeure.
Die teenoorgestelde is egter ook waar (De Kock, De Klerk en Botha 1994:57): as
die onderwyser op grond van sy of haar persoonlike voorkoms negatief deur die
leerder ervaar word, kan sy of haar persoonlikheid ook negatief opgesom en
beleef word. So ’n negatiewe persepsie kan interaksie tussen die onderwyser en
die leerder in die klassituasie versteur.
Om die potensieel negatiewe effek van ’n opvoedkundige se kleredrag te illustreer
gebruik Atkinson (2008:113) die voorbeeld van “teacher babes”: onderwyseresse
wat kort rokkies dra, wat hulle liggame beklemtoon.
Teacher babes, in emphasizing their physical presence and sexual
potential, demonstrate that they pay attention to themselves as feminine
in a way that is not swallowed up by historical and cultural expectations
that construct the maternal teacher as selfless and sacrificial to their
students. Within the institutionalized context of schooling, the sexualized
teacher body can be seen as irrational (body over mind) and
“unintelligible” because it is not seen as belonging in the classroom, as
immoral and so unfit to teach.
Die veilige reël blyk “classy, but not way out” te wees.

4.9 Vernuwing
Nuut beteken dat iets nou gemaak is, of dat dit vir die eerste keer geskep is, of
ook dat dit van nuuts af begin word (Simpson en Weiner 1989:263). Die
voorvoegsel ver- gee aan die woord nuwe ’n herhalende betekenis – om elke keer
iets te skep asof dit die eerste keer is. Odendal en Gouws (2005:1288) praat van
“hernuwing, restourasie, nuutmaking”; ook “herstelling, opknapping sodat dit lyk
of dit nuut is”.
Volgens die onderwysers gebruik Cliff Richard ou liedjies goed en gee nuwe lewe
daaraan. (Soos gemeld, was “Move it”, die tweede liedjie wat hy in die vertoning
sing, reeds in 1958 sy eerste treffer.) Hy hou ook daarvan om ander kunstenaars
se treffers te sing en ’n eie vertolking daaraan te gee. Hy het ook soms dramaties
van rigting verander in die tipe liedjies wat hy sing: “Devil woman” het
byvoorbeeld ’n totaal verskillende klank as treffers soos “Bachelor boy” en “Living
doll”.
In die onderwys is die proses van refleksie grootliks die voertuig vir vernuwing.
Meesterlike onderwysers dink diep oor wat hulle aangaande onderrig en leer glo,
en ondersoek en verander hulle gedrag en besluite in die klaskamer en daarbuite
voortdurend (Feldman en McPhee 2008:405): “This means developing an
awareness of what is happening before it happens, while it happens, and after it
has happened.” Hierdie outeurs stel dit selfs dat “[t]he most notable distinction
between masterful teachers and those who have yet to achieve mastery, even

179
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

after years of experience, is not the challenges they face, but how they handle
and learn from them” (Feldman en McPhee 2008:404).
Die refleksie-proses sluit in dat individue hulle huidige en vorige ervarings en
kennis aktief ondersoek om nuwe idees en gedrag te genereer (Feldman en
McPhee 2008:406). Maki (2002:3), volgens Killen (2007:37), noem dit
intellektuele nuuskierigheid: “the characteristic ability to question, challenge, look
at an issue from multiple perspectives, seek more information before rushing to
judgement, raise questions, deliberate, and craft well-reasoned arguments.”
Dewey argumenteer dat dit die refleksie op ons ervarings is wat ons in staat stel
om te leer, en nie bloot die ervarings self nie (Feldman en McPhee 2008:405–6) –
hy sien refleksie as “a proactive, continuous examination of the origins of beliefs,
attitudes, and practices”. Deurlopende refleksie stel die onderwyser in staat om
beter besluite te neem en beter te weet hoe om probleme op te los. Volgens
Schön (1987:21, 25, 39) kan die professionele pedagoog nie net algemeen
aanvaarde reëls op bekende situasies toepas nie, maar ook binne “indeterminate
zones of practice” nuwe reëls en metodes van sy of haar eie ontwikkel (Pretorius
2009:136).
Feldman en McPhee (2008:406) stel ’n aantal riglyne voor vir refleksie en dui in
die proses aan waaroor gereflekteer kan word:
•
•
•
•

Giving careful attention to your experiences and how meaning is made and
justified through these experiences.
Analyzing and prioritizing issues, using tacit and resource-based
knowledge, and developing a feasible plan of action.
Understanding the influence of context and how that shapes your
behaviour.
Looking beyond the technical aspects of an experience (methods and
techniques) to the personal and moral dimensions of teaching implicitly
embedded in this experience to examine values and questions of whether
or not you are being the teacher you want to be.

Dit is van die allergrootste belang dat hierdie proses deurlopend sal plaasvind,
gegewe die veranderinge in die gedrag, leefwêreld en behoeftes van leerders. Net
enkele voorbeelde sal voldoende wees: soos ons weet, was daar dertig jaar
gelede geen rekenaars of selfone nie, en geen internet nie. Daar was ook minder
geweld en dwelmmisbruik by skole, minder enkelouer-gesinne, baie minder
kinders wat deur grootouers grootgemaak moes word omdat die ouers weens
Vigs gesterf het, minder Vigs onder leerders, en lyfstraf is algemeen toegedien.
Hoe verreken die onderwyser hierdie dramatiese veranderinge in die inhoude en
praktyke binne die klaskamer? Baie van die probleme in klaskamers het hul
oorsprong in ’n gebrek aan professionele refleksie onder onderwysers, wat weer
remmend ingewerk het, en stééds remmend inwerk, op vernuwing.
Refleksie beteken ten laaste dat onderwysers na hulself in ’n professionele spieël
sal kyk – en dalk is dit tyd dat ons saam met Cliff Richard sal sug: “I have never
caught sight of myself in the mirror and been satisfied ...”
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5. Opsommende perspektiewe
Na afloop van die ondersoek moet ’n mens soos Jenkins (1970:212) vra: “Now
what is the meaning of this for education?” Ek wil met haar saamstem as sy pront
antwoord: “Everything, I think.”
By die analisering van die onderwysers se insigte aangaande Cliff Richard se
kunstenaarskap het hierdie oorkoepelende gedagte deurlopend op my emosionele
en kognitiewe voorgrond gebly: die onderwyser of onderwyseres wat verskeie
van hierdie hoedanighede sou vertoon, hulle integreer en deel maak van sy of
haar professionele landskap, sou beter daarin slaag om leerders se aandag te
behou. Sou leerkragte wat alle leerders by die onderrig betrek en weet wat hulle
behoeftes is, dit duidelik geniet om onderrig te gee, entoesiasties is oor elke klas,
’n passie het vir die beroep, gedetailleerde beplanning vir klasse doen, en
moderne tegnologie effektief benut, nie die tipe opvoeder wees wat ouers – en
die minister van onderwys – in ’n klaskamer wil sien nie?
Natuurlik kan alle onderwysers nie gelyke mates van al die eienskappe besit nie,
en kan hulle dit ook nie op dieselfde manier tot uitdrukking bring nie – daarvoor
is daar te veel individuele verskille, en wisselende vermoëns, tussen onderwysers.
Daarom is daar dan ook gereeld aangetoon dat die tipe kennis, of weet-in-aksie,
wat met betrekking tot ’n bestudering van die kunstewêreld verwerf kan word, ’n
hoogs geïndividualiseerde soort is: elke leser, en elke deelnemer aan die
werkswinkel, mag en moet ’n persoonlike interpretasie van die ooreenkomste en
verskille van die werklikhede in ’n klaskamer en op ’n verhoog saamstel. Daarna
lê die besluit by elke individu hoe, indien enigsins, die hoedanighede in ’n eie
onderwysloopbaan van toepassing is en gemaak kan word.
Om die saak verder in konteks te plaas kan op die spesifieke gesitueerdheid van
Cliff Richard se kunstenaarskap gewys word: daar is uiteraard slegs ’n beperkte
aantal mense wat aanklank by sy vertonings vind, en wat dus aanhangers van
hom is. Buite hierdie kring beskik hy oor min invloed. Betreffende die positiewe
invloed wat hy op sy aanhangers het, kan aangevoer word dat alhoewel hy baie
moeite doen om hulle tevrede te stel, dit relatief maklik is om dit reg te kry,
aangesien hulle sy bewonderaars is. In hierdie opsig verskil die situasie in die
klaskamer merkbaar van dié van ’n vertoning van Cliff Richard: onderwysers en
leerders word dikwels sonder keuse aan mekaar toegewys binne omstandighede
wat nie optimaal is vir gemaklike interaksie nie.
’n Veelheid ander verskille kan ook uitgewys word: onderwysers beskik onder
andere nie oor die uitgebreide persoonlike ondersteuningsbasis van ’n
professionele kunstenaar nie, het nie dieselfde finansiële hulpbronne nie, het nie
dieselfde tyd tot hulle beskikking om vir klasse voor te berei nie. Dit sal egter
help as die magdom papierwerk wat onderwysers moet doen, dramaties
afgeskaal kon word, sodat hulle meer tyd tot hulle beskikking kan hê. Hoe
effektief kan die dinamiek van agt klasse per dag in elk geval op papier beskryf
word? Dit is amusant dat Cliff Richard oor dié soort aktiwiteit sê: “I don’t keep
anything much, believe it or not; [...] I don’t save any sort of paperwork.”
Sonder om die substansiële verskille tussen die loopbane van Cliff Richard en
onderwysers te negeer, kan die ooreenkomste egter effektief aandui wat daardie
hoedanighede is wat nodig is vir ’n effektiewe onderrigstelsel en stimulerende
onderrig. Ek is oortuig dat die onderwysers gedurende die werkswinkel nege
prominente hoedanighede uitgewys het wat, indien wyd teenwoordig, ’n hoogs
stimulerende uitwerking op ’n geteisterde onderwysstelsel sou hê.
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Die geesdrif waarmee die onderwysers aan die werkwinkel deelgeneem het, en
die besondere konneksies wat hulle gemaak het, laat my met die oortuiging dat
hulle dit as ’n estetiese opvoedkundige ervaring beleef het. Hulle kon Beardsley
(1970:6) se “field-to-field cognitive illuminations” raaksien, en die meeste van die
kenmerke van ’n estetiese opvoedkundige ervaring uitwys. Omdat die insigte nie
didakties aan hulle oorgedra is nie, maar hulle dit self uit hul ervarings moes
konstrueer, kan die werkswinkel as ’n konstruktiwistiese ervaringsleer-ervaring
beskou word. ’n Mens sou kon beweer dat die illuminerings déúr hulle en vír hulle
gebeur het. Soos die meeste vorme van ervaringsleer was dit ’n induktiewe
leerproses wat die werklikhede van die spesifieke omgewing van die skool uitgelig
en verreken het: onderwysers het daardie hoedanighede van Cliff Richard wat
hulle as van toepassing op, en nuttig vir, hulle situasies en ervarings gesien het,
geïdentifiseer.
Ek raak toenemend oortuig daarvan dat ervaringsleer die beste benadering tot
die opleiding en indiensopleiding van onderwysers verteenwoordig. Baie moeite
behoort gedoen te word om leerervarings vir onderwysers en leerders te beplan
en te konstrueer waaruit hulle kan neem en leer wat werklik nuttig is.
Daarteenoor het opleiding wat op deduktiewe wyse aangepak word, dikwels die
verskralende effek dat dele van die opleiding min of geen betrekking het op die
werklikhede van die spesifieke skool of omgewing van die onderwysers of
leerders nie, en dat dit dus beperkte nut vir die betrokkenes het. Dit kom
toenemend arrogant voor dat iemand wat buite die werklikhede van ’n spesifieke
skool staan, oplossings vir die personeel van die skool sou wou aanbied – en dit
sonder om vooraf vas te stel wat die behoeftes van die personeel en leerders
presies is. Die rykdom van ervarings van beide personeel en leerders lê grootliks
braak en wag om as ryk platforms vir ervaringsleer te dien.
In watter mate, indien enigsins, die onderwysers wel die werkswinkel-insigte
daarna in hulle lesaanbiedings van toepassing gemaak het, is op hierdie stadium
onduidelik. Een van die keurders van hierdie artikel het dan ook voorgestel dat
opvolggesprekke met die onderwysers gedoen behoort te word. Gesien die belang
van die laaste twee fases van Waarderende Ondersoek (wat, soos gemeld, aan
die personeel oorgelaat is vir voltooiing) is dit ’n baie geldige aanbeveling.
Die laaste woorde behoort aan Jenkins (1970:212):
I would argue that education is itself a mode of performance – that it is,
indeed, at once the protean form and the aphotheosis of performance. To
pursue an education is to engage in the art of performing. We become
educated just to the degree that we become accomplished performers of
ourselves.
Of soos Cliff Richard dit stel: “I like the life I have made for myself, I like being
Cliff Richard.”
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Afrikaanse digters in gesprek met
Breyten Breytenbach as digter
Louise Viljoen
Universiteit van Stellenbosch

Abstract
There exists in Afrikaans poetry an extensive collection of poems in which
Afrikaans poets respond to Breyten Breytenbach as a public figure and to his
poetry. This article focuses on those poems in which Afrikaans poets respond to
Breytenbach’s poetic persona, his poetics and his poetry. The article gives an
overview of those poets who responded to Breytenbach’s poetry and the nature of
their reactions. A wide spectrum of these responses is discussed: Wilhelm
Knobel’s poems in the form of letters written in the 1960s, Cornelius van der
Merwe’s imitation of Breytenbach’s poetic style and vocabulary in his 1967 debut,
Geboorte is nodig [Birth is necessary], poems from which an identification with
Breytenbach’s poetic persona and his poetics emerge, poems in which his poetic
praxis is satirised, ridiculed and parodied, poems in which his rewritings of his
predecessors are continued, and various kinds of intertextual citations from his
work. Finally some conclusions are drawn on the basis of the evidence that these
poems present.

Opsomming
In die Afrikaanse poësie bestaan daar ’n uitgebreide versameling gedigte waarin
Afrikaanse digters in gesprek tree met Breytenbach deur te reageer op sy optrede
as openbare figuur en op sy poësie. Hierdie artikel fokus op daardie gedigte
waarin Afrikaanse digters reageer op Breytenbach se digterspersoonlikheid, sy
poëtika en sy poësie. Die artikel gee ’n oorsig van watter digters met gedigte
gereageer het op Breytenbach se werk en wat die aard van die reaksies was. ’n
Hele spektrum reaksies op Breytenbach se poësie word aan die orde gestel:
Wilhelm Knobel se “brief”-gedigte aan Breytenbach uit die sestigerjare, Cornelius
van der Merwe se navolging van Breytenbach in sy 1967-debuut, Geboorte is
nodig, gedigte waaruit ’n vereenselwiging met Breytenbach se digterspersoonlikheid en sy poëtika blyk, gedigte waarin sy poëtiese praktyk gesatiriseer,
bespot en geparodieer word, gedigte wat Breytenbach se herskrywing van
voorgangers voortsit, en verskillende soorte siterings uit sy werk. Ten slotte word
daar enkele gevolgtrekkings gemaak op grond van die getuienis wat die gedigte
bied.
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Afrikaanse digters se reaksies op Breytenbach se poesie
Lees ’n mens die Afrikaanse poësie wat ná die verskyning van Breyten
Breytenbach se debuutwerke, Die ysterkoei moet sweet en Katastrofes, in 1964
gepubliseer is, blyk dit dat daar ’n uitgebreide versameling gedigte bestaan
waarin Afrikaanse digters met hom in gesprek tree deur te reageer op sy optrede
as openbare figuur en op sy poësie. In ’n vorige ondersoek is ’n hele aantal
gedigte waarin Afrikaanse digters reageer op Breytenbach as openbare figuur met
bepaalde politieke opvattings en ’n duidelike politieke profiel geïdentifiseer en
bespreek (Viljoen 2006). Hierdie ondersoek fokus op daardie gedigte waarin
Afrikaanse digters reageer op Breytenbach se digterspersoonlikheid, sy poëtika
en sy poësie.
In ’n studie oor Duitse skrywers se erkenning al dan nie van invloede op hulle
werk skryf die literatuursosioloë Anheier en Gerhards (1991:137–40) dat daar in
die moderne literatuur ’n spanning bestaan tussen die aandrang op
oorspronklikheid wat by skrywers die angs vir invloed veroorsaak (waaroor Harold
Bloom in The anxiety of influence van 1973 geskryf het) en die behoefte om wat
hulle noem “estetiese sekerheid” te put uit die identifikasie met ander skrywers.
Laasgenoemde hou verband met die feit dat moderne literatuur, volgens hulle,
enersyds gekenmerk word deur ’n kulturele kode wat innovasie, oorspronklikheid
en ’n breuk met tradisie vereis en andersyds deur ’n gebrek aan universele
kriteria vir die identifisering en evaluering van dit wat ’n (goeie) literêre kunswerk
sou wees. As gevolg hiervan bevind moderne skrywers hulle in ’n posisie van
estetiese onsekerheid (“aesthetic uncertainty”) wat hulle kan verminder deur
ander skrywers as verwysingspunte te gebruik of hulle as literêre vaders op te
soek. (Anheier en Gerhards verwys, net soos Bloom vir wie hulle hier aanhaal, nie
na literêre moeders nie.) Hulle beweer ook dat skrywers, in die afwesigheid van
formele professionele strukture waartoe hulle kan behoort, vir hulle selfbeeld,
reputasie en sosiale posisie staatmaak op ander skrywers wat tegelyk hulle
eweknieë en teenstanders in die literêre veld is. Hulle wys ook daarop dat die
reputasie van ’n skrywer in die literêre veld onder andere aangedui word deur sy
of haar invloed op ander skrywers. Belangrike skrywers verander literêre tradisies
of vestig hulleself as die “significant others” van ander skrywers, waardeur hulle
die weg baan vir verdere ontwikkelinge in die kuns.
Hierdie opstel wil dien as ’n optekening of soort inventaris van daardie gedigte
waarin Afrikaanse digters Breyten Breytenbach erken as ’n belangrike
gespreksgenoot (oftewel “significant other”, om Anheier en Gerhards se term te
gebruik) deur hom by name aan te spreek of na sy werk te verwys. Daar word
nagegaan wie die digters was wat op Breytenbach se poësie gereageer het en wat
die aard van hulle reaksies was. In teenstelling met die vorige ondersoek na
Afrikaanse digters se gesprek met Breytenbach as openbare figuur word die
gegewens in hierdie opstel nie chronologies georden om na te gaan hoe digters
gereageer het op die vernaamste gebeure in sy lewensloop nie, maar eerder
tematies om sig te gee op die verskillende soorte poëtiese reaksies van
Afrikaanse digters op Breytenbach se digterspersoonlikheid, poëtika en poësie.

Doelbewuste ontlening: Wilhelm Knobel se “brief”-gedigte
Van die eerste reaksies op Breytenbach se werk kom van Wilhelm Knobel, vir wie
Breytenbach vermoedelik in die vyftigerjare leer ken het deur hulle
gemeenskaplike vriendskap met die kunstenaarsegpare Jan en Marjorie Rabie en
Erik Laubscher en Claude Bouscharain, asook Uys Krige en ander. Dit is ook
bekend dat Breytenbach Knobel ondersteun het toe laasgenoemde in 1961 in
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Parys studeer en ’n ineenstorting gehad het. Knobel het gely aan wat vandag
bekend staan as bipolêre steurnis en is herhaaldelik daarvoor gehospitaliseer.1
Verdere bewys van die verbintenis tussen hom en Breytenbach vind ’n mens in
die feit dat laasgenoemde ’n gedig gerig aan Knobel, met die titel “vir wilhelm”
(YB 25–6)2 in sy debuutbundel Die ysterkoei moet sweet van 1964 opneem. Die
gedigte waarin Knobel op sy beurt vir Breytenbach aanspreek, het enersyds die
aard van vertroulike en intieme gesprekke met ’n goeie vriend, maar kan
andersyds gelees word as die noodroep van een digter na ’n ander, en meer
produktiewe, mededigter. Vanweë sy voortydige dood op ouderdom 38 in 1974
het Knobel slegs twee bundels in sy leeftyd gepubliseer: Bloedsteen in 1966 en
Mure van mos in 1970. ’n Bundel Nagelate gedigte het in 1975 na sy dood
verskyn.
Knobel reageer in ’n drietal gedigte op Breytenbach se poësie, naamlik “Brief vir
Breyten” uit Bloedsteen, “Tweede brief vir Breyten” in Nagelate gedigte, wat
volgens die datum onderaan reeds op 8 Februarie 1964 geskryf is, en “Derde
Breyten-boodskap - van haar” ook uit Nagelate gedigte en volgens die datum op
15 Maart 1973 geskryf. Die eerste van hierdie gedigte, “Brief vir Breyten” (Knobel
1966:46–7), neem enersyds die vorm aan van ’n gesprek oor die aard van
waansin met ’n vriend, andersyds van ’n poging om uit ’n digterlike impasse te
ontsnap met die hulp van daardie digtersvriend:
Brief vir Breyten
Dan kom die gekheid soos ’n gewapende man
Dat jy die waansin só kan sien
dui op oopheid van ’n gesonde gemoed:
Jy sou wel séker die kake van die leeu
oop
kan sper
met jou onverskrokke hande
en later in die karkas kom heuning soek
Maar die angs bevrug tog ook jóú vers?
Sal jy steeds kan uitvaar in ’n jag oor
seë
van angs
waar krappe die sagte borsvleis van visse skeur,
al is die roete wat jy ken meer duidelik gekaart
van Noorweë na Napels (? – mý geografie was altyd swak)
Die gode van jou jeug is uitgeroei
dit was die pes
die nag wat teen die ruite skuur
is ’n donker bloeisel
jy lê nog in die mik van jou liggeel vrou
met die geur van haar fluisterende borste in jou keel
Hoe lank?
Voor die voete soos versteende hase koud kan word
voor die spelde in die sole prik
kom die waansin soms
ongewapen
slu
en die mure runnik nie
die stoele grom nie
die honde dra geen brille nie
geen klanke word vlermuise nie:
Kors na kors groei die stilte
bind die hande wat teen geen tralies sper nie
doof die stem wat wil roep na gestorwe gode
klop deur die slape nog lank voor toestoom van die kopbeenvensters
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Hoe sal ons dan nog leer om te sterf?
Die gekheid kom nié soos ’n gewapende man nie.
Die prikkel vir hierdie gedig is Breytenbach se gedig “voorlopige vervulling” (YB
27) uit Die ysterkoei moet sweet en veral die reël “Dan kom die gekheid soos ’n
gewapende man, eensklaps”. Die eerste strofe van Breytenbach se gedig verwys
na “vervulling”, ’n toestand waarin daar volkome tevredenheid heers en daar niks
meer is om na te streef nie. Dat dit slegs ’n “voorlopige” vervulling is, word
bewys deur die tweede strofe wanneer die vervulling skielik versteur word deur
die “gekheid” wat sigself “soos ’n gewapende man” aanmeld en gewone dinge wat
hulle vreemd begin gedra: mure begin runnik, stoele grom, honde dra brille en
klanke word vlermuise. Alhoewel die derde en laaste strofe van die gedig uiting
gee aan ’n soort sterwensangs by die spreker, sluit die gedig af op ’n positiewe
noot wanneer hy sê: “wolke van klip hang gewigloos in die lug, en ek is so bly/
buk vooroor en soen die see in afskeid, waar is die see se stingel?”.
Die mees opvallende element in Knobel se gedig is sy weerspreking van
bogenoemde stelling oor die gekheid of waansin. Knobel3 begin sy gedig deur
Breytenbach se reël aan te haal en daarop te wys dat so ’n stelling dui op die
“oopheid van ’n gesonde gemoed”. Hiervolgens voel hy dat die verwysing na
“gekheid” in Breytenbach se gedig ’n literêre troop eerder as ’n aan-die-lyfervaring van die waansin is. Hy volg dit op deur in die derde strofe daarop te wys
dat die waansin nie noodwendig kom met die drama wat ’n mens met ’n
ongewapende man assosieer nie, maar sigself ongemerk aanmeld sonder die
tekens wat Breytenbach noem: “voor die spelde in die sole prik/ kom die waansin
soms/ ongewapen slu/ en die mure runnik nie/ die stoele grom nie/ die honde
dra geen brille nie/ geen klanke word vlermuise nie”. Volgens Knobel se gedig
gaan die waansin eerder gepaard met stilte (“Kors na kors groei die stilte”), met
’n verlammende passiwiteit (“bind die hande wat teen geen tralies sper nie”) en
met die uitdoof van nuttelose hulproepe (“doof die stem wat wil roep na gestorwe
gode”). Die slotreël keer siklies terug na die aanvangsreël van die gedig en wel as
direkte weerspreking daarvan: “Die gekheid kom nié soos ’n gewapende man
nie.”
Alhoewel die toekorsende stilte wat hier beskryf word, vir enigiemand
problematies sou wees, is hierdie soort verlammende stilte veral vir die digter
angswekkend. Knobel se gedig is dus nie net ’n weerspreking van Breytenbach se
stelling oor die gekheid nie, maar ook ’n poging om daardie stilte te oorkom deur
van Breytenbach se poësie gebruik te maak. Dat Knobel reeds in ’n groot mate
deur die stilte lamgelê is, word bewys deur die feit dat 17 van die 34 versreëls in
sy gedig aanhalings uit verskillende Breytenbach-gedigte is (waarvan ek slegs
enkeles sal uitwys).
Ten spyte van die feit dat Knobel vir Breytenbach verwyt dat hy vanuit “’n
gesonde gemoed” skryf oor die waansin, sê hy dat daar tog in sy poësie ’n
bepaalde aanvoeling te bespeur is vir die angs wat veroorsaak word deur die
geweld onderliggend aan alledaagse dinge: “Maar die angs bevrug tog ook jóú
vers?”. Om sy stelling te motiveer, gebruik hy ’n beeld uit een van die ander
gedigte in Breytenbach se debuutbundel: “Sal jy steeds kan uitvaar in ’n jag oor/
s e ë van angs/ waar krappe die sagte borsvleis van visse skeur” (vgl. Breytenbach se reëls: “die stoom van ’n sigaar breek my oop soos ’n ertjiepeul/ soos ’n
krap wat ’n vis se borsvleis uitskeur”, YB 27). In die volgende gedeelte van die
eerste strofe verwys Knobel na reëls uit Breytenbach se poësie wat bewys dat hy
dit kon regkry om sy angs te oorkom. In die eerste plek kon hy die dogmas van
sy jeug uitwis (vgl. “Die gode van jou jeug is uitgeroei/ dit was die pes”, ’n byna
woordelikse verwysing na die Breytenbach-reëls: “saans oornag ek in die warm
mik van my vrou/ ek het die gode van my jeug uitgeroei/ dit was die pes”, YB
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28). Binne die konteks van die Breytenbach-biografie kan dit waarskynlik gelees
word as ’n verwysing na sy verset teen die apartheidsisteem en sy huwelik met ’n
Viëtnamese vrou. Hierdie lesing word bevestig deur Knobel se gebruik van die
reëls “die nag wat teen die ruite skuur is ’n donker bloeisel” en “ek het die geur
van jou fluisterende borste in die keel” uit Breytenbach se gedig “donker bloeisel”
(YB 51) aan die einde van strofe 1. Dit wil voorkom asof Knobel hiermee sê dat
Breytenbach kon wegbreek van sy agtergrond en gekoester word deur die
liggaamlike nabyheid van ’n geliefde op ’n manier wat hy self nie kon regkry nie.
Knobel leen dus by Breytenbach se poësie om aan hom te bewys dat hy verkeerd
is oor die aard van die waansin, maar ook om homself uit te skryf uit die
verlammende stilte wat die waansin hom oplê.
Die verwysing na stilte speel ’n nog meer prominente rol in Knobel se volgende
gedig gerig aan Breytenbach, naamlik “Tweede brief vir Breyten” (Knobel
1975:24):
Tweede brief vir Breyten
Hoe meer ek sukkel om die stilte oop te wurg
hoe vaster gly dit af in my keel
Leen vir my ’n paar van jou reëls
– dit lyk my hulle kom so ongevraag –
dan beur ek met hul skigtige hoeke
die deksel op wat altyd digter oor my sluit
Die krappe skeur die wit borsvleis van die visse
Maarek is nie ’n vis nie
ek is te jonk om nou al in die pot te braai
my oë staar nog nie stip genoeg nie
uit die wit sirkels van die angs
Leen vir my ’n paar van jou reëls
dan lig ek my op stelte oor die rand
en steel ’n bril van die eerste hond
– my oë sal stiksienig knip in die lig –
en pyl reëlreg af soos ’n hond op ’n paal
op die eerste gedaante met my geliefde se lyf
En tref ek dit gelukkig
dan sper haar glimlag nie van oor tot oor
om my haastig te verslind
en my wit bene uit te spoeg soos ’n gebraaide duif nie.
Dag.
(64/02/8)
Dit wat implisiet was in die vorige gedig, word hier eksplisiet geartikuleer: Knobel
het die poësie én die digterlike energie van sy vriend Breytenbach nodig om te
ontsnap uit die digterlike impasse veroorsaak deur die stilte wat die waansin op
hom afdwing. Die stilte word voorgestel as iets wat afgly in sy keel (die keel en
die spraakorgane kan met die produksie van poësie geassosieer word) en
Breytenbach word gevra vir ’n paar van die reëls wat hy skynbaar so moeiteloos
kan produseer en waarmee Knobel die “deksel” van stilte oor hom kan oopbeur.
Ná hierdie versoek is dit nie vreemd dat Knobel, soos in die vorige gedig, gebruik
maak van die Breytenbach-beeld in verband met die “krap wat ’n vis se borsvleis
uitskeur” (YB 27) om sy angs te suggereer nie. Die versoek om van Breytenbach
se reëls te leen, word in die tweede strofe herhaal: hierdie keer gebruik hy die
beeld van die reëls as “stelte” waarmee hy hom sou kon lig oor die rand van die
houer wat hom insluit, sodat hy ’n bril kan gaan steel by ’n hond. Alhoewel hy in
“Brief vir Breyten” juis die punt gemaak het dat die koms van die waansin nié
gepaard gaan met vreemdhede soos stoele wat grom en honde wat brille dra nie,
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lyk dit asof hy nou enigiets sal toegee om uit die stilte en “wit sirkels van die
angs” te ontsnap na die klank- en kleurryke wêreld waarin sy vriend Breytenbach
hom bevind.
Die volgende gedig waarin Breytenbach aangespreek word, is “Derde Breytenboodskap - van haar” (Knobel 1975:156). In hierdie gedig is daar duidelike
tekens van die onsamehangendheid en disintegrasie veroorsaak deur Knobel se
geestesongesteldheid. Interessant genoeg word daar ook in hierdie gedig verwys
na honde en krappe, die Breytenbach-verwysings wat so sterk in die vorige twee
gedigte gefigureer het. Die gedig sluit af met verwysings na sneeu:
– krap weg die sneeu
krap weg die sneeu
hieronder lê die as
as
is jy
en tot as sal jy terugkeer
ja,
ANTIE!
Dit mag ’n verwysing wees na Breytenbach se gedig vir Knobel, getitel “vir
wilhelm” (YB 25–6), waarin hy verwys na ’n plek waar die sneeu val, maar
daarteenoor dan die lente stel: “want êrens êrens is dit lente/ en ’n aarde draai
ruikerig ryk/ en klam soos ’n vrug/ (en daar is vinke in die vye)”. Teenoor die
Breytenbach-gedig se suggestie dat daar iewers teenoor die sneeu ’n lente gevind
sal kan word, suggereer Knobel se gedig dat die enigste ding wat onder of
anderkant die sneeu gevind sal kan word, die “as” van die dood sal wees. Volgens
die datum onderaan die gedig is dit geskryf op 15 Maart 1973, minder as ’n jaar
voor Knobel se dood op 4 Januarie 1974, en in ’n stadium toe hy reeds
herhaaldelik geïnstitusionaliseer was vir bipolêre steurnis. Die leser kan dus byna
nie anders as om af te lei dat hierdie gedig ’n vooruitwysing na sy dood is en
terselfdertyd ’n herhaling van die noodroep na sy vriend Breyten Breytenbach, vir
wie hy reeds vantevore digterlike “briewe” gestuur het in verband met die
geestestoestand wat sy digterlike vermoë aan bande gelê het nie.
Die gesprek met Breytenbach het dus in Knobel se gedigte die aard van ’n
intieme gesprek tussen vriende wat vanweë die spesifieke aard van Knobel se
nood om kreatief te skryf, nie anders kan as om deur middel van die poësie plaas
te vind nie. Dit word bevestig wanneer Breytenbach (1974:18) eweneens met ’n
gedig reageer op die nuus van Knobel se dood. Hy publiseer op 3 Maart 1974 in
Rapport die gedig “Die een se dood” met die onderskrif “vir Wilhelm, vir
oulaas”,waaruit dit blyk dat hy met ’n mate van skuldgevoel terugdink aan sy
vriend vir wie hy nie kon help nie.

Epigonisme: Cornelius van der Merwe se bundel Geboorte is
nodig
Met die verskyning van sy digbundel Geboorte is nodig in 1967 – drie jaar na
Breytenbach se debuut – was Cornelius van der Merwe die jongste digter wat in
daardie stadium in in Afrikaans gedebuteer het.4 Die invloed van Breytenbach se
poësie is deur feitlik al die resensente van die bundel uitgewys (Coetzee
1967:729; De Kock 1967:2; Van Rensburg 1967:17), sowel as deur
literatuurhistorici wat later daaroor geskryf het (Cloete 1980:198; Kannemeyer
1983:490). Alhoewel dit in die eerste gedig van die bundel lyk asof die spreker
hom indirek probeer distansieer van die soort werkswyse en poëtika wat spreek
uit Breytenbach se bundel, is Breytenbach se invloed so sterk dat ’n mens byna
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nie anders kan as om Van der Merwe se werk te sien as ’n voorbeeld van
epigonisme nie. Epigoneliteratuur word beskryf as literatuur waarin die werk van
’n bepaalde skrywer as ’n model gesien en dan slaafs nageboots word; daar word
ook gesê dat epigonisme binne die moderne konteks meestal negatief geëvalueer
word, omdat dit imitasie en reproduksie in plaas van skepping en
oorspronklikheid inhou (Van Gorp, Ghesquiere, Delabastita en Flamend
1991:122).
Van Rensburg (1967:17) se resensie van die bundel reflekteer iets van die
dilemma rondom die beoordeling van hierdie soort literatuur. Hy begin met die
uitspraak dat hy aanvanklik gemeen het die bundel is grappenderwys deur
Breytenbach self onder die naam Van der Merwe gepubliseer om kritici uit te
vang. By die besef dat dit nie geval is nie, het hy gevoel dat dit onbehoorlik van
die uitgewer was om so ’n bundel te publiseer: “So ’n volmaakte impersonasie
van ’n ander kunstenaar is tog ongehoord, en vanuit uitgewershoek
onvergeeflik.” Uiteindelik oordeel hy wel positief oor die bundel, omdat hy – op
die patroon van kritici wat die absolute outonomie van die teks voorstaan –
besluit om die werk alleen te oordeel en nie in ag te neem wie die skrywer
daarvan is nie. De Kock (1967:2) is van mening dat Breytenbach se invloed so
sterk is dat dit soms lyk asof sy werk geparodieer word, maar kom uiteindelik tot
die konklusie dat Van der Merwe se gedigte nie veel meer as ’n “floue eggo” van
Breytenbach s’n is nie.
Ook met die verskyning van Van der Merwe se tweede digbundel,
Swartys,in1981, verwys André le Roux na eersgenoemde se debuut as “’n
klakkelose Breyteneske versameling gedigte”. Van der Merwe self sê met die
verskyning van sy tweede bundel: “Destyds moes ek hoor dat ek deur Breyten
Breytenbach beïnvloed is. Miskien is dit so. Maar watter jong digter is nie destyds
deur hom geraak nie?” (vgl. Wybenga en Scheepers 1981:9).
Die eerste gedig in die bundel, “om oor dit alles te skrywe” (Van der Merwe
1967:1), lui:
om oor dit alles te skrywe
om oor dit alles te skrywe liries te raak
die hart te laat oorloop
wat sal dit help
ek is te geheim
ek is te geheim
en die pyn kom nie na my toe nie
waansinniges gil teen die maan maar ek bly kalm
dink helder
versin nie
lieg nie
sy slaap nou bultig onder die lakens
haar lyf polsend en haar elmboog voor haar gesig
om haar teen haar drome te beskerm
wou dié liefde maar gaan slaap
wou dié slaafse liefde maar opdroog
dit word uitputtend en niemand gaan my glo nie
wil my glo nie
stoppels baard bedek reeds my kindwees
die jare sluk mý ook in
die tyd teer op my
om oor dit alles te skryf liries te raak
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die mond te laat oorloop
is om dwaas te wees.
Dit wil voorkom asof die spreker hom in die eerste en laaste strofes van hierdie
gedig wil distansieer van Breytenbach se poëtika waarin daar op liriese wyse
uiting gegee word aan intieme gevoelens (vgl. die derde reël se toespeling op
Breytenbach se gedigtitel “wat die hart van vol is loop die mond van oor” uit Die
ysterkoei moet sweet, YB 19). Die gedig suggereer dat dit onder andere is omdat
die spreker nie so bevoorreg is dat die pyn na hom toe kom nie (die tweede
strofe verwys na die Breytenbach-reëls “die mond is te geheim om pyn nie te voel
nie/ en hierdie kamer is ’n mond”, YB 46). Volgens die derde strofe is hy ook nie
bereid om te “versin” en te “lieg” nie (Breytenbach erken in sy debuut dat hy
versin wanneer hy sê dat hy sy kop hamer om vir sy lesers “’n gedig te
fabriseer”,YB 15). Die spreker in Van der Merwe se gedig wys daarop dat hy ook
die aftakeling van die jare ervaar: sy reëls “die jare sluk mý ook in/ die tyd teer
op my” (reëls 18–9) klink na ’n verdere toespeling, dié keer op die Breytenbachreëls “u sal my aansien vir ’n gansvoël/ want die jare teer op my” (YB 20). Ook
die beelde wat Van der Merwe in die vierde strofe gebruik vir die beskrywing van
die slapende vrou, word direk aan Breytenbach se debuutbundel ontleen. Van der
Merwe skryf: “sy slaap nou bultig onder die lakens/ haar lyf polsend en haar
elmboog voor haar gesig” – Breytenbach het vantevore verwys na sy geliefde se
liggaam as “’n fyngevoelige tropiese vis bultig uitgestrek onder sku lakens” (YB
24) en haar vergelyk met “’n delikate blom van polsende ivoor” (YB 44).
Van der Merwe (1967:4) se voorstelling van ’n skrywende ek in die selfrefleksiewe gedig “geesgenote” herinner ook sterk aan Breytenbach se debuut.
Hy verwys byvoorbeeld na ’n inperkende kamer met vier mure, sowel as na
krisante wat begin vergaan en “geel trane stort”. Beide die kamer en die krisante
is merkers wat die leser herinner aan Breytenbach se debuutbundel, waarin daar
herhaaldelik verwys word na die “kamer” waarin die skrywende ek hom bevind
(vgl. die gedigte “bekommernis”, “stukkende gedig”, “skrywende van nou en van
agter tot voor”, “ek het amper vergeet, met die sigaar”, “kopreis van vrees tot
saad”, “herfsaand”, “agter vensters”, “dan, in die wit stad”), en waarin die krisant
gebruik word as simbool van vernietiging, ontbinding en verganklikheid (vgl. die
gedigte “harige vrugte, nivellerende water”, “agter vensters”). Die beelde wat
Van der Merwe elders in die bundel gebruik rondom die tema van aftakeling,
geboorte en herlewing, herinner so sterk aan Breytenbach se uitbeelding van
dieselfde gegewe in sy debuut dat ’n mens nie kan ontkom aan die indruk van
onverwerkte navolging nie. In die gedig “geboorte is nodig” verwys Van der
Merwe (1967:13) na begrawe-word as ’n plantproses (“sodat hulle jou ook/
tussen die rye wit vingers gaan plant”), wat sterk herinner aan Breytenbach se
“Bedreiging van die siekes” waarin die spreker sê: “plant my op ’n heuwel naby ’n
dam onder leeubekkies” (YB 15). Ook die beeld wat Van der Merwe in dieselfde
gedig vir ’n fetus gebruik (“’n ruimteman in sy kapsule”) lyk asof dit afgelei is van
die Breytenbach-beeld van “’n ruimtereisiger in sy ruimtebuis buite beheer”,
gebruik vir die bewussyn wat vir ’n tyd lank na die dood binne die kopbeen bly
klop (YB 16). Ook die beeld van die lug wat “sweet” vir die reën wat Van der
Merwe (1967: 24) uitgebreid gebruik in “as die lug sweet”, vind ’n mens reeds
vroeër by Breytenbach wat skryf: “die lug sweet wit bloed” (YB 15).
Ten spyte van die feit dat Van der Merwe op bepaalde punte die indruk skep dat
hy hom wil distansieer van Breytenbach se werkswyse, word Breytenbach se
temas en beelde dus uitgebreid oorgeneem in sy debuutbundel. Hieruit blyk dit
dat die impak van Breytenbach se revolusionêr-vernuwende debuutwerk nie net
die potensiaal het om ander digters te prikkel en inspireer nie, maar ook om hulle
dermate te oorweldig dat hulle – soos in die geval van Van der Merwe – verval in
epigonisme of selfs digterlike impersonasie.
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Vereenselwiging met Breytenbach se digterspersoonlikheid
en sy poëtika
Naas bogenoemde voorbeelde van ontlening en navolging, laat blyk talle van die
poëtiese reaksies op Breytenbach se werk duidelik ’n vereenselwiging met sy
poëtika. In hierdie gedigte funksioneer Breytenbach as ’n soort rolmodel
waardeur die opvolger-digter bemagtig word en bevestiging kry vir sy eie posisie
as digter. Een voorbeeld hiervan is die wyse waarop Johan van Wyk (1976:37–8)
die rol van die kunstenaar en digter uiteensit in gedig “XXI” uit sy bundel Deur
die oog van die luiperd (1976). In hierdie gedig teken hy die digter as gedrewe
(hy word byvoorbeeld vergelyk met Cézanne wat oor en oor Mont Sainte-Victoire
geteken het, strofe 3), waansinnig (“d-okter miskien is ek mal”, strofe 18) en
veral gepynig (vgl. die refreinreëls “dis pyn wat jy eet” en “dis pyn wat ek eet”).
Die verwysing na malheid laat ’n mens onwillekeurig dink aan die gedig “om te
mal” (YB 31–2) in Breytenbach se debuutbundel, maar die Breytenbachverwysing is duideliker in die verwysing na “Bedreiging van die siekes” (YB 15),
waarin Breytenbach homself aan sy lesers voorstel as “die maer man met die
groen trui” wat vir sy lesers ’n gedig “fabriseer” en ten slotte vra dat hulle hom
genadig sal wees omdat hy skadeloos is. Van Wyk pas hierdie gegewe as volg aan
in strofes 13 en 14 van sy gedig:
waar is jou genade
dis pyn wat jy eet
ek het maer geword
’n maerman in ’n groen trui
ek kam my baard
ek fabriseer vir u
’n lieslike gedig.
Van Wyk brei Breytenbach se frase uit deur te verwys na die gedig wat hy
fabriseer as “’n lieslike gedig”, ’n omskrywing wat verband hou met die feit dat hy
vroeër in sy gedig sê dat hy nie eintlik ’n kunstenaar is nie, maar eerder “’n
seksmaniak” (strofe 7) en “’n penisbesinner” (strofe 8). Dit wil voorkom asof Van
Wyk Breytenbach byhaal om sy eie voorstelling van die kunstenaar as gedrewe,
gepynig, waansinnig en seksueel pervers ’n bepaalde soort outoriteit te gee by
lesers wat hom moontlik nie “genadig” sal wees nie.
Dit is verder duidelik dat Van Wyk Breytenbach gedeeltelik gebruik as rolmodel
en prototipe vir die soort kunstenaar wat hy homself ook ag. Dit word deels
bevestig wanneer hy in ’n ander gedig, “XX ars poetica” (Van Wyk 1976:36),
skryf: “’n gedig is ’n huis/ om in te ek”, wat herinner aan die beskuldiging wat
aan Breytenbach gerig is dat sy poësie te ek-gesentreerd sou wees (vgl. Grové
1967:21; ook Brink se reaksie daarop, 1971:11). Breytenbach se revolusionêre
self-refleksiwiteit en die prosedure om by name na homself te verwys in sy
poësie, is ook iets wat deur Van Wyk nagevolg word in sy bundel: in gedig “XL”
gebruik hy die frase “uithou johan van wyk” (Van Wyk 1976:70), wat herinner
aan die uitspraak “kophou Breyten Breytenbach” (YB 31) in Breytenbach se
debuutbundel.
Meer ambivalent is die gedigte waarin Louis Esterhuizen homself tegelyk
assosieer met en disassosieer van Breytenbach as voorganger. In die subtitel van
sy gedig “Korrespondensie” (Esterhuizen 1996:52) uit Die onderwaterweg van
1996 skryf hy byvoorbeeld op speelse wyse dat die gedig geskryf is na aanleiding
van “’n brief van Charles Breytenowski: my Poolse oom”.
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Die interaksie met Breytenbach se poësie is meer uitgebreid in die
daaropvolgende gedig uit dieselfde bundel, “Twisgeveg” (Esterhuizen 1996:53),
waarin daar verwys word na Breytenbach se gedig “Die tweegeveg” (YB 18–9) in
Die ysterkoei moet sweet. Die Breytenbach-gedig beskryf ’n swaardgeveg tussen
die spreker en ’n “man met swart oë”. Na ’n beskrywende aanloop in die eerste
strofe en die uitroep “En garde!” in die tweede strofe, volg ’n beskrywing van die
geveg waarin die klank van die swaarde nageboots word in strofe 3 (vgl. ’n reël
soos “Kleng jaa tjeng tjang tjeng kleng”), totdat dit eindig met die kreet van die
ek-spreker wat sy opponent se “swaard soos ’n graat in [sy] gorrel” voel. Die
gedig kan as ’n klankryke beskrywing van ’n swaardgeveg gelees word, maar op
die metapoëtiese vlak as ’n beskrywing van die digter wat met klanke werk en
uiteindelik deur sy onheilspellende opponent stilgemaak word wanneer hy ’n
swaard deur sy “gorrel” (die keel wat klank, en dus poësie, voortbring) steek.
Hierdie interpretasiemoontlikheid word opgeneem in Esterhuizen se gedig wat
aansluit by die idee dat dit in Breytenbach se gedig gaan om ’n stryd met die taal
eerder as met ’n konkrete opponent. Hy begin sy gedig met die uitroep
“Touché!”, waarmee hy waarskynlik erken dat hy geraak is deur Breytenbach se
suggestie dat dit hier om ’n (digterlike) geveg met die taal gaan:5
Twisgeveg
Touché!
Flou waens is nie ’n donkiestoet nie
en nog minder is die grond ’n lykskleed
of iets dergliks
En die man-in-loopgraaf is g’n digter
Ook is die vers nie ’n fakkel of swaard
narsing of striptease nie
Soos u is hy bloot ’n leser in stryd
met die taal soos deur konvensie bepaal:
U sien dus –
Donkiedrolle is selde vye en gedig-maak
is meestal ’n gatskoonmaak agter woorde
aan. U weet tog self in hoeveel posisies
die taal ’n lê maak vir die lispeltong?
Hoeveel truuks in kwasi-vernuf kopuleer
vir selfplesier? Taal is immers ’n hoer
wat kreun en lag vir ’n ieder en ’n elk
En die poëet is niks meer as ’n bobbejaan
wat derms ryg deur die koeëlronde gat –
Dan ongeërg opstaan, afvee
en loop: Ietwat verbaas oor die landmyn
gorrelsag agtergelaat.
En garde, mon padré!
Dit wil voorkom asof Esterhuizen hom in hierdie gedig identifiseer met
Breytenbach se ontluisterende siening van die digter waarmee hy ingegaan het
teen die beeld van die digter as profeet, heilige, aristokraat, esteet of skriba wat
so sterk was in die ouer Afrikaanse poësie. Dit blyk veral uit strofes 6 en 7,
waarin hy aansluit by Breytenbach se beeld van die digter of kunstenaar as ’n
bobbejaan (vgl. die impak van die omslagtekening van Die ysterkoei moet sweet
waarop die gesig van ’n koei gekombineer met ’n bobbejaan verskyn6).
Esterhuizen verwys in aansluiting hierby in strofe 6 na die digter as ’n bobbejaan
wat sy derms uitryg deur ’n pynlike wond, in hierdie geval ’n “koeëlronde gat”
(die uitdrukking “derms uitryg” verwys ook na iemand wat op pynlike wyse
intieme besonderhede in verband met homself openbaar). Die verwysing na die

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

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

“gat” herinner ook aan Breytenbach se gedig waarin die swaardvegter deur sy
opponent in die keel verwond word, sodat die indruk hier geskep word van die
digter as iemand wie se poëtiese belydenisse ontstaan uit ’n pynlike verwonding.
In strofe 7 moduleer hy die beeld van die bobbejaan in ’n ander rigting, en wel
via die dubbelsinnige betekenismoontlikhede van die woord “gat” (opening,
anus). Hier word daar nou verwys na die digter as ’n bobbejaan wat ontlas en
daarna wegloop, “[i]etwat verbaas oor die landmyn/ gorrelsag agtergelaat”. Die
beeld van poësie-skryf as ’n proses van ontlasting is een wat herhaaldelik in
Breytenbach se poësie voorkom en veral in sy tronkpoësie gebruik word (vgl. bv.
die gedig “klanke” in (‘yk’), OD 380). Esterhuizen herinner die leser aan die
skakel met Breytenbach se gedig waarin ten slotte gesê word dat die opponent se
swaard “soos ’n graat in [sy] gorrel” steek wanneer hy die woord “gorrelsag” in
verband met die ontlasting gebruik. Hy sluit af met die woorde: “En garde, mon
padré!” (in ’n swaardgeveg beteken die uitdrukking “en garde” dat die opponent
sy swaard moet trek; in skaak beteken dit dat die opponent se koningin bedreig
word). Dit lyk dus asof Esterhuizen ook vir Breytenbach, met wie hy so sterk
identifiseer in die begin van die gedig dat hy vir hom “Touché!” sê, aan die einde
van die gedig uitdaag tot ’n “twisgeveg”. Hy sluit aan by die suggestie van ’n
familieverbintenis geopper deur die verwysing na ’n oom in die gedig
“Korrespondensie” wanneer hy hom in hierdie gedig aanspreek as “mon padre”
oftewel “my vader”: hier is die suggestie dat hy Breytenbach as ’n vaderfiguur
sien, ten spyte van die feit dat hy hom uitdaag tot ’n geveg. Net soos wat
Breytenbach hom moes ontworstel van ’n voorganger soos Louw, moet latere
digters hulle ontworstel van sý invloed en hom uitdaag.
’n Ander vorm van vereenselwiging én verwerking kom van Gilbert Gibson
(2007:85–7), wat in sy gedig “bedreiging van buite” in die bundel Kaplyn van
2007 ’n uitgebreide antwoord gee op Breytenbach se aanvangsgedig “Bedreiging
van die siekes” (YB 15). Gibson se gedig maak deurgaans gebruik van elemente
uit Breytenbach se gedig, byvoorbeeld die verwysing na “bedreiging” (Gibson
maak daarvan “bedreiging van buite”); na “die maer man met die groen trui” wat
“vroom” is (Gibson verwys na “’n vroomheid in ’n groen trui”); na die “hospitale
van Parys” wat stampvol is (Gibson maak dit “die beskutting van krankhuise”);
na die “reën” in die strate (Gibson skryf “die naam soek in die stad/ na reën”); na
“sluwe bitter eende” (Gibson praat van “sluwe spore” wat oral gevind word); na
spreeus wat hulle koppe “kantel” (Gibson verwys na voëls wat “kopkantelend ’n/
lied van miskien sing”): na sy “swart tong” wat hy weier om te troos of kalmeer
(Gibson maak daarvan die reël “hoe die donker/ tong jou die troos weier”); en na
die maer man wat sy kop “stut en hamer” (Gibson skryf: “die kop word/ deur die
naam gestut”). Gibson se vyfdelige gedig draai veral om “die eie lyf” wat op soek
is na ’n naam wat skynbaar aan die fisiese gegewe van die liggaam ’n bepaalde
identiteit, sentrum en sekuriteit bied (deel 1), maar ook simbolies is van die
vermoë tot soeke na die waarheid (deel 3 en 5) en die vermoë om poësie te
maak (deel 4).
Die rede waarom Breytenbach deurlopend opgeroep word deur die verwysing na
sy gedig “Bedreiging van die siekes” kan waarskynlik gesoek word in die feit dat
sy eie naam so ’n prominente rol in sy gedig speel as teken van sy digterlike
identiteit en fisieke teenwoordigheid (vgl. die aanvangsreëls van die gedig:
“Dames en here, vergun my om u voor te stel aan Breyten Breytenbach”). Verder
wil dit voorkom asof Gibson die Breytenbach-gedig se verwysing na die “hospitale
van Parys” en fokus op die aftakeling van die liggaam verwerk tot ’n nuwe soort
diskoers oor die liggaam waarin biologies-mediese beeldspraak ’n belangrike rol
speel.
Alhoewel daar dus sprake is van ’n aansluiting by Breytenbach en ’n erkenning
van sy invloed, is daar tog ook ’n poging aan Gibson se kant om vir homself ’n

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

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

plek in die Afrikaanse poësie te vind deur onder andere ’n nuwe diskoers rondom
die liggaam te ontwikkel.
Jelleke Wierenga reageer in haar debuutbundel Bloot mens van 2009 met die
gedigte “vlug van die miskruier”, “vir bb” en “Muskietmoord met die windvanger”
(Wierenga 2009:14–6) op Breytenbach se werk. Sy plaas die gedigte in die eerste
afdeling van haar bundel, getitel “Oor die woord”, só dat dit duidelik is dat hulle
iets weergee van haar eie gevoel oor die poëtiese woord en haar poëtika. In die
gedig “vir bb” (Wierenga 2009:15), wat verwys na verskillende gedigte uit
Breytenbach se bundel Die windvanger, reageer sy veral as ekstatiese leser van
Breytenbach se werk. In reaksie op Breytenbach (2007:26) se verwysing na die
leser as “my anonieme intieme vrind” spreek sy hom aan as “intieme anonieme
vriend” en verwys sy na die bevrugtende uitwerking van sy poësie (“jou
woordsaad/ skiet soos sterre met sterte”) sowel as na die nuwe insigte wat dit
bring (“sug en snak/ jou vlugverslag/ die oë op my vlerke oop”).

Satiriese, speelse en parodiërende reaksies op Breytenbach
se digterspersoonlikheid en poëtika
Teenoor bogenoemde gedigte, waarin daar sprake van identifikasie met
Breytenbach is, is daar ook dié waarin Afrikaanse digters sy digterspersoonlikheid
en poëtika satiriseer, bespot en parodieer.
M.M. Walters is een van die digters wat op satiriese wyse op Breytenbach se
poësie reageer. Die eerste indirekte verwysing na Breytenbach se poëtika vind ’n
mens in Walters se gedig “Apocrypha XXII” uit die bundel Apocrypha (1969:26),
waarin hy skryf dat hy “ook” oor sy vrou se liggaam en sy “eerste
ontdekkingstogte/ die soet onbekende in” sou wou skryf. Die uitspraak waarmee
hy afsluit, is ’n tersluikse verwysing na Breytenbach se Afrikaanse liefdesgedigte,
wat nie deur sy Viëtnamese vrou verstaan word nie:
A! my vrou is ’n koningsdogter!
Maar sy verstaan Afrikaans
en sal nie toelaat
dat ek stuitig raak nie.
Ná hierdie slot lyk dit asof die Bybel-aanhaling wat Walters as motto by die gedig
gebruik (“Maar Thamar zeide tot hem: Niet, mijn broeder, want alzoo doet men
niet in Israël – 2 Samuel 13:12”), op speelse wyse impliseer dat Breytenbach se
uitgesproke liefdesverse oor sy Viëtnamese vrou indruis teen die Afrikanergebruik en “volksvreemd” sou wees (die assosiasie tussen die Afrikaners en die
Israeliete was indertyd ’n bekende een).
’n Satirisering van die Sestigers, onder wie Breytenbach, kom voor in Walters se
gedig “Waarom is ek tog ’n gewone man” (1974:63–4) uit sy bundel Heimdall van
1974. In hierdie gedig bely hy dat hy ’n gewone man is “wat gewoon doen en
voel” (strofe 1); dat hy nie behoort aan selektiewe klubs, groepe en gildes nie
(strofe 2); dat hy nie ’n baard en lang hare dra nie (strofe 2); dat sy dogter se
vel wit is en haar vlegsels blond (strofe 3); dat sy voorgeslag “(ongelukkig) uit
die Noorde” kom en dat hulle sterk geword het deur harde werk in Suid-Afrika
(strofe 5); dat hulle nie pap armpies, siek gesigte en “aanstellerige pakaters” het
nie (strofe 5); dat hy nie erg het aan Parys en die “sug van anderman-s’n-oordie-water-/ is-veel-beter” nie (strofe 6); en dat hy nie oor die Seine kan skryf as
sy eie land soveel te bied het nie (strofes 7 en 8). Die uitgesproke verwysings
van die spreker in Walters se gedig na die feit dat hy blank en van setlaarsafkoms
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is (strofes 3 en 5) bied weerstand teen die kritiek wat deur onder andere
Breytenbach uitgespreek is teen Afrikaners, terwyl die verwysing na die
beheptheid met Parys (strofe 6) en die Seine (strofe 7) ’n afwysing is van die
waarde wat die Sestigers aan Parys as intellektuele sentrum geheg het (vgl. Brink
1973:26) en van Breytenbach wat hom daar gevestig het. Walters kontrasteer
dan op satiriese wyse sy eie voorkeur met dit wat volgens hom in daardie
stadium digterlike mode is:
Maar die een wat die poësie bedryf
moet deesdae sonderling wees:
moet ledig langs riviere dool
wandelaar in wêreldstede
onteien wees
internasionaal boheems
in koffiekroeë gedigte lees
met baie trane en gebare …
In die slotstrofe word die verwysing nog sterker toegespits op Breytenbach, wat
deur sommige kritici as selfbehep beskou is. Hiervolgens behoort die feit dat die
spreker in die gedig oor homself skryf, hom tog te kwalifiseer as digter in ’n tyd
wat voorkeur gee aan boheemse en selfgesentreerde figure soos Breytenbach:
Maar u sien:
ek skryf darem oor myself
miskien help dit.
Deur middel van ’n satirisering van dit wat hy sien as die pretensie van die
Sestigers, skep Walters dus ’n ruimte vir ’n ander soort digterspersoonlikheid en
vir ’n poëtika wat verskil van dié van die Sestiger Breytenbach.
Enkele vrouedigters het hulleself in die laat sewentiger- en vroeë tagtigerjare op
eiesoortige wyse gedistansieer van Breytenbach en sy poëtika. Rika Cilliers
(1977:39) doen dit vanuit ’n spesifiek vroulike hoek in die gedig “opgedra” uit
haar debuutbundel o.a. debora van 1977. Die eerste reëls van die gedig lui:
dames en here
is alleenlik beskore
vir die vernamer gehore
van maer manne
met groen truie en elmboë;
mindere knieë buite ewe
voor kat en eend glibberig verlore;
ek hef dus, liewe lesers, aan:
lees maar, daar staan nie wat daar staan.
Alhoewel Cilliers in haar gedig veral speel met die vraag of dit gelees moet word
as fantasie of werklikheid (’n vraag wat Breytenbach ook in sy eerste gedigte aan
die orde gestel het), blyk dit uit hierdie inset dat sy as vroulike digter voel dat sy
nie haar lesers as “dames en here” kan aanspreek soos wat Breytenbach dit
indertyd in sy gedig “Bedreiging van die siekes” gedoen het nie. Die uitspraak dat
hierdie soort aanhef “alleenlik beskore” is “vir die vernamer gehore/ van maer
manne met groen truie” (vgl. Breytenbach se beskrywing van homself as “die
maer man met die groen trui” in “Bedreiging van die siekes”, YB 15), suggereer
dat sy as vroulike debuutdigter buite die man-gesentreerde kanon staan wat
gerig is op “vernamer gehore” as dié wat sy wil aanspreek. Sy maak dit dus vanaf
die inset van die gedig duidelik dat sy vanuit ’n ander en spesifiek vroulike hoek
en met ’n ander intensie haar lesers aanspreek as wat Breytenbach dit in sy
debuut gedoen het. Cilliers se vrou-gerigtheid blyk ook uit reëls soos die volgende
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uit haar volgende bundel Opslag van 1980: “Ek bid my God tot vrou:// die wêreld
sterf dalk minder mánlik/ aan skakings skroeiende berigte op straathoeke/ en, in
stampgepakte sale, oproerige verhore” (Cilliers 1980:63).
Hierteenoor distansieer Eveleen Castelyn (1984:46) haar eerder op speelse wyse
van Breytenbach se outobiografiese werkswyse as digter deur te verwys na die
titel van sy gedig “wat die hart van vol is loop die mond van oor” (YB 19–21). Sy
begin haar gedig “Selfportret” uit die bundel Menslikerwys gesproke van 1984
met die reëls: “waar die hart van vol is,/ loop my mond nie van oor”, en
kontrasteer haarself met Breytenbach deur daarop te wys dat sy veel minder
belydend en onthullend is as hy in haar eie werk. Sy sê van haar eie poësie dat
dit “deursigtige/ groen korrels suurdruiwe” is7 en suggereer dat sy terughoudend
is as digter deur te sê dat haar tong “’n tronkvoël agter melkwit woorde” is. Sy
stel dus haar eie digterlike ingetoënheid teenoor Breytenbach se self-onthullings
(ook in sy tronkpoësie), en erken met ’n ligte vorm van selfspot dat dit dalk ’n
geval van “suurdruiwe” is omdat sy minder beroemd as hy is.
Annesu de Vos se afwysing van Breytenbach is slegs oënskynlik. Met “credo vir ’n
goue koot” (De Vos 1982:36–7) uit haar tweede bundel, Om vry uit te stap van
1982, skryf sy oënskynlik die soort gedig wat die goedkeuring sal wegdra van die
eertydse moderator van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Koot Vorster, wat
die Sestigers “vuilspuite” genoem het (vgl. Brink 2004). Die verwysing na ’n
“goue koot” sinspeel waarskynlik op ’n goue trofee wat toegeken kan word aan
werk wat Vorster se goedkeuring wegdra. Daarom sê die spreker in die gedig
“hierdie gedagtes is skoon” ook dat sy nie skryf oor “afvrottende ledemate” nie.
Die vroom credo word egter geïroniseer wanneer sy in die slotstrofe sê: “(net
somtyds sit ek my toring vol/ skrywende nou en van onder na bo”), ’n verwysing
na een van Breytenbach se skryftegnieke en die gedig “skrywende nou en van
agter tot voor” (YB 24–5). Dit lyk asof De Vos haar hier op implisiete wyse skaar
by Breytenbach se polities-weerstandige gedigte wat ook die konvensionele
moraliteit van die (Afrikaanse) samelewing in die sewentiger- en tagtigerjare
uitgedaag het.
Dat Breytenbach nog steeds een van die primêre voorbeelde van ’n gevestigde
Afrikaanse digter is op wie jong digters reageer, blyk uit die feit dat vier van die
nuwe digters wat opgeneem is in die bundel Nuwe stemme 3 (in 2005 saamgestel
deur Antjie Krog en Alfred Schaffer), reageer op Breytenbach se werk. Die
gedigte van Erns Grundling, Gerhard Rasch, Loftus Marais en Vernie Plaatjies dui
elk op ’n gevoeligheid vir die aanwesigheid van Breytenbach as ’n voorganger wat
hulle inspireer óf inhibeer, wat hulle sou wou napraat óf weerspreek. Erns
Grundling vertel in die gedig “Om te bakhand” (Krog en Schaffer 2005:61) hoedat
hy by Breytenbach woorde wil gaan bedel vir ’n gedig, en gee daarmee op
speelse wyse te kenne dat hy afhanklik is van sy voorganger om ’n gedig te
maak. Hy voorsien dat Breytenbach, na ’n aanvanklike weiering, tog sal instem
om hom te help:
Breyten sal my genadig wees
(digters is soms simpatiek)
en my die mooiste woorde in die mond lê
soos ingelegde perskes gegaps uit ’n spens
ons sal mekaar groet met ’n wedersydse knik
waarna ek my huis toe sal haas
en ’n gedig vir jou waag.8
Hierteenoor suggereer Gerhard Rasch in “Kyk, dinge staan so” uit dieselfde
bloemlesing (Krog en Schaffer 2005:135) dat hy hom sal moet losmaak van
Breytenbach en sy eie pad volg omdat hy homself nie in dieselfde soort
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omstandighede bevind nie (vgl. die reëls “ek het nie ’n vrou wie se/ vrug ek kan
afskil/ en haar spatsels/ van my baard oplek nie”).
Loftus Marais wil hom in sy gedig “Belydenis #4 van ’n studentedigter” in Krog en
Schaffer (2005:114) eweneens distansieer van belangrike voorgangers, onder wie
Breytenbach skynbaar ’n primêre plek beklee. In die eerste gedeelte van die
gedig bely hy dat hy nie soos Breytenbach kan skryf nie, maar verwys dan ook na
Cussons (“ontploffende kombuis”), Opperman (“lewerversaking”) en Krog
(“kinders se nappy rashes”):
daar is luise in die olierige vlerke van voëls
maar nie in dies binne breyten se zen garden nie
hy’t hulle dig geveer
en ek ek kan nie só skryf nie
wat?
moet ek wag totdat my kombuis ontplof?
wag vir lewerversaking?
vir my kinders se nappy rashes?
nee
Die mate van verset teen sy belangrike voorgangers blyk uit die emfatiese “nee”
wat hy later in die gedig weer herhaal.
Loftus Marais (2008:26) is nog meer uitgesproke in sy debuutbundel Staan in die
algemeen nader aan vensters van 2008 wanneer hy in die gedig “Plattelandfantasie” skryf hoedat hy en ’n vriendin (die gedig het die onderskrif: “vir
Marike”) uit die verveling van hulle Stellenbosse lewe ontsnap deur na die
platteland te reis. Die gedig begin met die woorde: “ons raak dan verveeld met
breyten in coffee shops voorlees/ en skinderstorietjies kabbel langs die
eersterivier”, en beskryf hoedat hulle die platteland “tegemoet” ry. Die gedig
word uiteindelik ’n fantasie oor wat hulle alles sal doen op hulle tog die platteland
in, en een van die dinge is dat die spreker in die gedig se vriendin sal sê: “‘fok
breyten, vannag lees ons die sterre soos braille’”. In plaas daarvan om voort te
gaan om die poësie van die Zen-digter Breytenbach te lees wat handel oor eenwording met die werklikheid, sal hulle direk met daardie werklikheid
kommunikeer deur daaraan te raak soos wat blindes doen wanneer hulle braille
lees. Dit is duidelik dat Breytenbach vir die spreker ’n gevestigde poësietradisie
verteenwoordig soos wat hy dit miskien leer ken het op die universiteitsdorp
Stellenbosch en asof hy hom daarteen wil verset deur op sy eie manier deur te
dring tot die poësie wat die landskap skryf.
Alhoewel minder uitgesproke, kan hierdie afwysing van Breytenbach in Marais se
bundel gelees word naas die afwysing van ander gevestigde digters in Afrikaans,
naamlik Van Wyk Louw en Opperman, in “Die digter as rockstar” en “’n Pleidooi
vir vinniger kuns” (Marais 2008:40, 41). Breytenbach word hier, soos elders,
naas Louw en Opperman uitgebeeld as ’n voorganger vir jong digters.
Vernie Plaatjies se gedig “’n wind waai deur die Vlakte” in Nuwe stemme 3 (Krog
en Schaffer 2005:121–2) is ’n parodie op Breytenbach se werk wat tegelyk as ’n
vorm van vereenselwiging en van distansiëring gelees kan word. Hierdie balladeagtige gedig gee beurtelings ’n negatiewe beeld van die maatskaplike ellende
veroorsaak deur die armoede, swak behuising, werkloosheid, honger,
bendegeweld en dwelmverslawing op die Kaapse Vlakte en ’n positiewe beeld van
die warm medemenslikheid wat in hierdie gemeenskappe bestaan. In die tweede
gedeelte van die gedig bely die spreker sy lojaliteit aan die “bruin landskappe”
(vgl. strofes 1 en 2) van die Kaapse Vlakte deur middel van ’n herskrywing van
die Breytenbach-gedig “wy” uit Die ysterkoei moet sweet (YB 42). In hierdie
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gedig skryf Breytenbach hoedat hy vanuit ’n kil stadsruimte (waarskynlik Parys)
verlang na die Boland en die dorp Wellington waar hy as kind gewoon het:
my hart is in die boland en niks
kan dit ontwy nie dis gebêre in
’n kissie in wit wellington.
Plaatjies teken ’n stadsomgewing waarin dit veel erger daaraan toe gaan as die
omgewing wat in die Breytenbach-gedig beskryf word, maar kry dit tog reg om in
strofes 8 en 9 te bely:
my hart is op die cape flats en
niks kan dit ontrein dis
gebêre op die stairs van ’n skurwe court.
Teenoor Breytenbach se romantiese nostalgie9 stel Plaatjies dus die realiteit van
sy verbondenheid aan die Kaapse woonbuurte, wat vir hom tegelyk vreeslik en
wonderlik is. Dit is ’n gedig waarin hy eksplisiet sy ervaring as bruin SuidAfrikaner stel teenoor dié van Breytenbach as wit Suid-Afrikaner.
Dit is ook opvallend dat Plaatjies Breytenbach se eens vernuwende Afrikaans
verder vernuwe deur die toevoeging van ’n hele reeks woorde uit die spreektaal
van die Kaapse Vlakte wat nie gebruiklik is in gekanoniseerde poësie nie, soos
byvoorbeeld “witpype”, “ghetto-jams”, “juveniles wat nommers dra” en “tjatjies”.
As parodie op Breytenbach se gedig deel dit in die eienskappe van die parodie
wat tegelyk huldig en weerspreek; Breytenbach se krag as voorganger word
erken, maar sy gedig word aangepas om te sê dat daar ’n ander kant is aan die
Suid-Afrikaanse landskap waarna hy so verlang in sy gedig, naamlik die “bruin
landskappe” waar gewone werkersklasmense ’n stryd het om te oorleef.

Breytenbach-herskrywings as prikkel vir verdere herskrywings
In sommige gevalle is daar sprake van ’n ketting van reaksies waarin
Breytenbach se herskrywing van ’n bepaalde gedig een van die belangrike skakels
is. In die gedig “breyten bid vir homself” (YB 21) het Breytenbach byvoorbeeld
gereageer op Van Wyk Louw (1981:170) se “Ignatius bid vir sy orde” wat begin
met die reël: “Dat Pyn bestaan is nodig, Heer”. Breytenbach se gedig is nie bloot
’n sitering van Louw se werk nie, maar verteenwoordig veel eerder ’n
ingewikkelde weerspreking daarvan waardeur hy homself losmaak van sy
voorganger. Hiermee word hy egter ook deel van ’n ketting wat begin by ’n
bepaalde digter (in hierdie geval Van Wyk Louw), maar dan via een van die
herskrywers uitbrei na dié van ander. Daniel Hugo (1989:10 en 11) se gedigte
“Dat pyn bestaan” en “Teëspraak” in die bundel Verse van die ongeloof van 1989
is ’n voortsetting van Breytenbach se herskrywing van Louw se gedig. In
eersgenoemde gedig beweer hy, met verwysing na die werk van die digters T.T.
Cloete en Sheila Cussons wat gedigte maak uit hulle pyn, dat dit wél nodig is dat
pyn bestaan “vir diegene wat voortdig:/ pyn gee hulle wat wonders” (strofe 4).
Hugo weerspreek vir Breytenbach wat eksplisiet in sy gedig sê dat dit nié nodig is
dat pyn bestaan nie, maar tog ook vir Louw, wie se gedig hy aanpas om van
toepassing te wees op digters eerder as op gelowige mense. In die onmiddellik
daaropvolgende gedig in die bundel, “Teëspraak”, blyk dit dat dieselfde spreker
hom tog in ’n mate verset teen die feit dat daar in die poësie van persoonlike pyn
gepraat word wanneer hy sê: “moenie die pyn hier noem nie” (strofe 1) en “hou
elke pyn liefs geheim” (strofe 3). Dit blyk ook dat hy nie hou van die feit dat
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digters hulle roem verwerf met die blootlê van hulle pyn en hartseer in hulle
poësie nie:
tog, dis waarop digters teer
die pyn die verdriet, die seer
van die loslippige noem
kom hulle verdomde roem.
Met die kragwoord in die laaste reël van strofe 4 (“verdomde”) lyk dit asof hy
hom wegkeer van die openlike insluiting van die biografiese self in Breytenbach
se poësie, veral in Die ysterkoei moet sweet waarin sý parodie op Van Wyk Louw
se gedig voorkom.
Die titel van Charl-Pierre Naudé (1995:17) se gedig “Charl-Pierre bid vir God” in
Die nomadiese oomblik van 1995 trek die titels van Louw se gedig “Ignatius bid
vir sy orde” en Breytenbach se gedig “breyten bid vir homself” saam. Dit blyk uit
die beginreëls van sy gedig (“Pyn is nie nodig of onnodig nie/ maar mooi en hoef
dus nie te bestaan nie.”) dat hy in gesprek tree met die gedagtestruktuur van
beide Van Wyk Louw en Breytenbach se gedigte. In teenstelling met die religieuse
inhoud wat Louw aan sy gedig gee, en die politieke inhoud wat Breytenbach aan
syne gee, plaas hy dit binne die konteks van ’n filosofiese besinning oor die
moontlike verbintenis tussen skoonheid en pyn. Breytenbach se herskrywing van
Louw se gedig is dus ’n prikkel vir ’n verdere herskrywing.
Breytenbach se parodiërende herskrywing van Peter Blum (1955:62–3) se gedig
“Ballade van getroude bemindes” in sy eie gedig “ballade van ontroue bemindes”
(OD 419–20) het eweneens die prikkel geword vir verdere herskrywings van Blum
se gedig, soos byvoorbeeld Hambidge (1990:28) se gedig “Ballade van die
ontroue vers” in die bundel Die somber muse van 1990. Breytenbach verlê Blum
se aksent op ’n terugskouing oor die verlies van eertydse bemindes na ’n klem op
die Afrikaanse poësie se verlies van digters soos Ingrid Jonker aan selfmoord,
Peter Blum aan emigrasie en Breytenbach aan gevangenskap. Hambidge se gedig
sluit by Breytenbach eerder as Blum aan deurdat sy ook die fokus op die poësie
plaas en haar – net soos Breytenbach – afvra wat die proses van eindelose
herskrywings impliseer vir ’n estetiese waarde soos oorspronklikheid: “Ek sit by
De Lange en drink tee;/ die selfspot en opstuur begin te pla./ Wat het geword
van oorspronklikheid?/ Wat het geword van illusies?”.
’n Ketting van herskrywings loop ook vanaf die Vlaamse digter Paul van Ostaijen
se “Marc groet ’s morgens de dingen” en Uys Krige se “Dagbreek” via
Breytenbach se herskrywing daarvan in “oggendlied” na André Letoit se “Môresê”
in Die geel kafee van 1985. VanOstaijen (1987:449) se klassieke gedig kan onder
andere gelees word as die beskrywing van ’n klein kind wat soggens die dinge
rondom hom groet deur daarvoor “dag” te sê, onder andere die “ventje met de
fiets op de vaas met de bloem”, die stoel, die tafel en die brood op die tafel. Krige
(1985:30–31) se gedig “Dagbreek” handel oor die koms van die dag in Parys en
eindig met die strofe:
Die Seine’s ’n luisterryke leërmag,
elke drup ’n speer gespits wat straal en skyn!
Parys word wakker tot ’n nuwe dag
en my hart ontwaak weer tot sy pyn.
Breytenbach se herskrywing is opgedra aan beide Uys Krige en Paul van Ostaijen
en word “oggendlied” (YB 155-56) genoem. Van Ostaijen se gedig word opgeroep
in die oggendgroet waarmee elke strofe begin (vgl. “Môre donkerbreek-dagbreek,
ligfetus”; “Môre algroot en stewige land”, ens.) en die ritmiese inkantasie van die
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gedig. Uys Krige se evokasie van Parys met dagbreek weerklink in die
Breytenbach-gedig se erkenning dat die pyn saam met al die ander stralende
dinge ontwaak: “jy ook al op, pitpyn?” In die geheel is die gedig egter ’n
stralende groet aan al die dinge wat die spreker in die vroeë oggend rondom hom
sien en die gewaarwordings wat dit wek. Die slotstrofe verwys na die wete dat
hierdie bewuswording saam met die waarnemer sal sterf:
Môresê mens, jy wat dit alles skep as jy síén
en ervaar in kleur, lang skredes oor die vaste aarde gee
om klapbeen te vlieg
: en vernietig tuimel as dié wete uit jou vaar.
André Letoit (1985:21) se gedig “Môresê” is opgedra aan Krige, Van Ostaijen en
Jan Blom (oftewel Breytenbach), maar reageer veral op laasgenoemde se
“oggendlied” deurdat hy een van die woorde uit dié gedig as titel gebruik. Waar
Breytenbach se gedig ’n positiewe beeld van die oggend voorhou (ondanks die
verwysing na “pitpyn” en die bewuswees van die verganklikheid), teken Letoit se
gedig ’n donkerder prentjie van die oggend, soos wat die eerste twee reëls van
die gedig al aandui: “Môre asyn môre gordyn/ môre as die son oor die bebloede
vensterbank skyn”. Die slotstrofe bevestig die indruk dat hierdie oggendgroet
veral ’n wrang parodie is van Breytenbach se optimistiese herskrywing van Van
Ostaijen en Krige se gedigte. Letoit wyk ook af van Breytenbach se weelderige
beeldgebruik deur ’n eenvoudiger en meer direkte soort taalgebruik aan te wend
in sy poësie :
môre mens môre brein jy
is jy ook al op, konyn?
só sonder inhibisies kom die pyn
en grawe homself in in elke grein
soos die môre gaandeweg sy illusies verloor.
In elkeen van hierdie gevalle is dit duidelik dat veral Breytenbach se herskrywing
van sy voorganger-gedigte wat so sterk en evokatief is, die prikkel verskaf vir die
voortsetting van die herskrywings van Louw, Blum, Van Ostaijen en Krige se
gedigte.

Siterings uit Breytenbach se poesie
Naas die uitgebreide verwysings na Breytenbach se werk is daar ook heelwat
voorbeelde waarin digters vlugtig reëls uit Breytenbach se werk siteer. Net soos
in die geval N.P. Van Wyk Louw (vgl. Viljoen 2008) het bepaalde reëls of
uitdrukkings in Breytenbach se werk in so ’n mate deel van die Afrikaanse
poëtiese leksikon geword dat hulle byna soos vaste uitdrukkings of idiome
funksioneer. Dit is interessant om te sien juis watter reëls, beelde en gedigte in
Breytenbach se poësie dikwels aangehaal word.
Daar is reeds binne die konteks van ’n vorige rubriek verwys na die gebruik van
die frase “die maer man met die groen trui” uit Breytenbach se gedig “Bedreiging
van die siekes” (YB 15), hetsy om daarmee te identifiseer of om daarvan afstand
te neem. Dit is ’n frase wat herhaaldelik en binne verskillende kontekste gebruik
word om Breytenbach te tipeer. Die CD Om te breyten van 2000, waarop
verskillende Afrikaanse kunstenaars en groepe hulle toonsettings van
Breytenbach-lirieke uitvoer, word byvoorbeeld ingelei met ’n stem wat
Breytenbach voorstel as “die maer man met die groen trui”. Dit is ook ’n frase
wat al onder Afrikaanse poësielesers ’n sinoniem geword het vir die begrip
“digter” of “kunstenaar”, meer spesifiek die rebelse jong kunstenaar, soos wat

202
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

blyk uit die lirieke van die popsanger Jan Blohm (verhoognaam van George Harry
Kymdell) wat homself sterk met Breytenbach identifiseer.10 Sy verhoognaam is ’n
toespeling op een van Breytenbach se skrywersname; verder noem hy een van sy
CD’s en ’n liedjie daarop Groen trui (2006) (alhoewel daar nie direk na
Breytenbach se poësie verwys word nie), sing hy die ballade “breyten se brief” op
sy CD Melkstraat Confessions (2004), en verwys hy in “soos ’n rots” op die CD ’n
Stille runaway (2005) na Jonker, Breytenbach en Louw as ikoniese Afrikaanse
digters.
Ook die slot van die gedig “Bedreiging van die siekes”, waarin die spreker sê:
“Kyk hy is skadeloos, wees hom tog genadig” (YB 15), word deur ander digters
gesiteer. Andries Bezuidenhout werk in sy bundel Retoer van 2007 met die tema
van ’n Kaptein wat die spreker in die bundel tot verantwoording sal roep en vir
wie hy in die eerste gedig van die bundel, “Pleidooi”, sy poësie aanbied. Hy sluit
die gedig af met die woorde: “Al is ons waarskynlik// taamlik/ skadelik –// wees
ons tog genadig” (Bezuidenhout 2007:12). Anders as Breytenbach, wat in die slot
van sy 1964-gedig (wat hy inmiddels self herskryf het in “ykoei” – vgl. OD 445),
suggereer dat hy onskadelik is, erken die spreker in Bezuidenhout se gedig dat hy
en die groep waartoe hy behoort (die Afrikaners), waarskynlik heelwat skade
aangerig het en dus afhanklik is van die vergifnis van die Kaptein wat rekenskap
kom eis.
Daar is ook ander reëls uit Breytenbach se poësie wat opduik in die werk van sy
mededigters in Afrikaans. Die titel van die gedig “wat die hart van vol is loop die
mond van oor” (YB 19–21), wat gebaseer is op ’n bekende Afrikaanse idioom en
reeds vroeër deur Peter Blum (1955:67) gebruik is in die afdelingtitel “Wat die
hart van vol is” in Steenbok tot Poolsee, is een van dié wat meermale deur ander
digters gebruik word. Daar is reeds verwys na Eveleen Castelyn se verskrywing
van die reël om daarop te wys dat sy nie so ’n onthullende digter soos
Breytenbach is nie. Joan Hambidge (1990:37) herskryf Breytenbach se reël tot:
“[ek] knoei met die gedagte: wat die mond van vol is,/ loop die hart van leeg.”
Ook die reël “die mond is te geheim om pyn nie te voel nie” uit Breytenbach se
debuutbundel (YB 43, 46) word meermale gesiteer. Cornelius van der Merwe se
navolging van die reël het reeds gedui op die verleidelikheid daarvan vir ander
digters. Ook Rika Cilliers (1980:30–31) gebruik dit in die bundel Opslag van 1980
wanneer sy skryf oor ’n telefoongesprek tussen geliefdes: “mý opgegaarde mond
voel/ te geheim vanaand/ vir uitgesproke pyn”.
Die beeld van die geliefde as “’n wintervoël [...] wat met drome goël” in
Breytenbach se gedig “iets om aan te peusel in my igloo” (YB 50) het eweneens
ander Afrikaanse digters geïnspireer. Rika Cilliers (1977:57) verwys in “ver van
paaie en damme” in haar bundel o.a. debora van 1977 na iemand wat vir haar
verse maak, “onwetend ander kan/ mooier met drome goël”. P.H. van Rooyen
(1983:21) gebruik ook in die gedig “vrou 3” in sy bundel Rondom ’n boorvuur van
1983 Breytenbach se beeld van minnaars in ’n winterse igloe. In hierdie gedig
vertel die spreker dat sy vrou deur ene Agrug Dikneus uit sy igloehuis gesteel is
(strofe 1) en dat hy hom wil uitdaag tot ’n singstryd: “ek gaan maak soos ons
eskimo’s maak:/ ek gaan hom daag vir ’n singstryd,/ ek gaan my vrou terugsing
in my igloe”. Die spreker se verwysing na ’n “singstryd” waarmee hy sy vrou wil
terugwen van Agrug Dikneus versterk die idee van ’n verwysing na Breytenbach
as digterlike voorganger: sang is immers ’n bekende metafoor vir die poësie. Ook
die liedjieskrywer en sanger Anton Goosen noem een van sy eie lirieke “my
wintervrou” (vgl. Goosen 1981:70) en dra dit op aan Breytenbach. Goosen het
ook op sy langspeel-album Jors troelie van 1981 Breytenbach se gedigte “wy”,
“liggaamsoefeninge” en “iets om aan te peusel in my igloo” gekombineer vir die
snit “om te breyten” en was in 2000 betrokke by die produksie van die reeds
genoemde CD Om te breyten.
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Ook die droombeeld waarmee Breytenbach sy gedig “die hand vol vere” (YB 184–
5) in Kouevuur afsluit, het op ander digters ’n indruk gemaak. Aan die einde van
dié gedig beloof die spreker sy moeder dat sy terugkeer na sy ouerhuis sal
realiseer deur die krag van sy verbeelding: “slaap gerus met die een oor oop:/
anders as ou Dog/ waar ék ’n veertjie plant/ kom ’n kêk-kôk-hoender op!”. Die
gedig is by wyse van spreke “’n hand vol vere” met die moontlikheid dat daar ’n
hoender uit elke veer van die verbeelding kan spruit. Zahn de Bruyn (1983: 11)
vergelyk in “Brief aan selfbejammering” uit Kaia vir die tye van 1983 haar eie
verbeeldingskrag met dié van Breytenbach wat sy hier oproep deur ’n verwysing
na “breyten se kêk-kôk-hoender” wat eiers lê, terwyl haar “appels” lê en vrot.
In die meeste van hierdie gevalle het ’n mens te doen met ’n soort intertekstuele
"snelskrif" wat staat maak op die leser se kennis van Breytenbach se poësie.
Hierdie vlugtige verwysings is ook ’n manier waarop digters hulle eie werk yk en
geloofwaardigheid gee binne die konteks van die Afrikaanse poësie. So verwys
Merwe Scholtz (1986:12) byvoorbeeld in sy eie gedig oor Kaapstad na
Breytenbach se “Totsiens, Kaapstad” uit Kouevuur (YB 160–61) wanneer hy
skryf: “Jy is dit inderdaad, soos Breyten sê/ een van die paar oerhoere/ der
eeue”. André Letoit (1981:40) noem sy gedig oor die banaliteit en trivialiteit van
sekere herhalende menslike aktiwiteite “breyten se wiel” om dit te kontrasteer
met Breytenbach se gedig “vleiswiel” (YB 101–2) uit die bundel Die huis van die
dowe van 1967 waarin menslike aktiwiteit (veral seksualiteit) binne ’n kosmiese
verband geplaas word.

Breytenbach se impak op die Afrikaanse letterkunde
Dit blyk dus ten slotte dat daar sprake is van ’n verskeidenheid reaksies op
Breytenbach se poësie wat strek vanaf onverwerkte navolging aan die een punt
van die spektrum tot by wrang ontluistering aan die ander punt. Dit is opvallend
dat dit dikwels jong digters aan die begin van hulle loopbaan is wat in hulle
poësie reageer op Breytenbach se digterspersoonlikheid en werkswyse. Sommige
van hierdie jong digters word bemagtig deur hulleself met Breytenbach te
identifiseer en vind bevestiging vir hulle eie digterlike identiteit deur aan te sluit
by sy werk, terwyl ander weer hulle eie identiteit ontwikkel deur sy werk in
sekere opsigte te bevraagteken of weerspreek. Hierteenoor is dit opvallend dat
eksplisiete reaksies van die kant van ’n hele aantal belangrike en gevestigde
digters soos Antjie Krog, Wilma Stockenström, T.T. Cloete en Johann de Lange
ontbreek.
Vir talle mense verteenwoordig Breytenbach (saam met ander ikoniese figure
soos Van Wyk Louw, D.J. Opperman en Ingrid Jonker) die gesig van die
Afrikaanse poësie. Alhoewel die beeld van Breytenbach as ’n jong en rebelse
digter wat hom teen die establishment verset, baie sterk voortleef in ander
digters se huldigings en weersprekings, blyk dit tog dat hy mettertyd ook ’n
vaderfiguur in die Afrikaanse poësietradisie word wat komplekse reaksies van
assosiasie en disassosiasie ontlok. Vir sommige is die vader ’n ondersteunende en
inspirerende voorbeeld; ander voel weer lamgelê deur die feit dat hulle nie soos
hy sal kan skryf nie. In ’n enkele geval hou die reaksie verband met geslag en
word daar gesuggereer dat Breytenbach deel vorm van ’n kanon bestaande uit
manlike digters waartoe dié betrokke digter, Rika Cilliers, nie maklik toegang sal
vind nie.
Die omvang van die digterlike gesprekvoering met Breytenbach se poësie
bevestig sy belangrikheid en status binne die Afrikaanse letterkunde. Die
uitgebreide gesprekke sowel as die vlugtige verwysings en siterings toon dat
Breytenbach se poësie vir navolgers ’n maatstaf geword het waarteen hulle hulle
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eie posisie in die Afrikaanse poësietradisie kan yk en waarna hulle kan verwys
omdat hulle kan staatmaak op die bekendheid daarvan.
Dit is ook opmerklik dat die gesprek met Breytenbach sedert sy debuut in 1964
skynbaar onverpoos voortgaan. Selfs in Nuwe stemme 3 van 2005 word daar nog
ruimskoots na sy werk verwys. Daarbenewens tree nuwe digters soos Gilbert
Gibson, Danie Marais, Andries Bezuidenhout, Loftus Marais en Jelleke Wierenga
wat vanaf 2005 debuteer, ook nog in gesprek met sy werk.
Dit blyk ook uit die ondersoek dat dit deur die loop van jare veral Breytenbach se
vroeër werk is waarna digters verwys. Charl-Pierre Naudé het trouens in ’n
onderhoud gesê dat dit jammer is dat die invloed van Breyten op jonger digters
tot sy vroeëre verse beperk is, terwyl hy self Breytenbach se gevangenisgedigte
beskou as “een van die fynste balanse tussen intellek en verbeelding wat te vinde
is in die Afrikaanse, trouens die Suid-Afrikaanse poësie” (vgl. Crous 2005:8).
Breytenbach se opvolgers verwys veral na sy debuutbundel Die ysterkoei moet
sweet en die ikoniese insetgedig in die bundel “Bedreiging van die siekes” waarin
Breytenbach homself aan sy lesers voorstel as “die maer man met die groen trui”.
Te oordeel aan die durende gesprek van ander Afrikaanse digters met hierdie
bundel is dit een van die debuutbundels wat die mees beduidende invloed
uitgeoefen het op die Afrikaanse letterkunde tot nog toe.
Indien ’n mens die positiewe sowel as die negatiewe reaksies van ander digters
gebruik as ’n maatstaf van watter aspekte van hierdie bundel die grootste invloed
uitgeoefen het, is dit die uitgesproke hantering van outobiografiese gegewens, die
nuwe en dikwels ontluisterende voorstelling van die digtersfiguur, die gebruik van
verrassende nuwe beelde, ’n nuwe poëtiese woordeskat en die rebelse instelling
teenoor die politieke establishment van die tyd.
Gelees saam met die gedigte waarin Afrikaanse digters reageer op Breytenbach
as openbare figuur met bepaalde politieke opvattings, gee hierdie korpus gedigte
waarin daar na Breytenbach se poësie verwys word, ’n blik op die uitsonderlike
impak wat hy op die Afrikaanse literêre lewe gehad het en nog steeds het.
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Eindnotas
1

Die “deursigtige” druiwekorrels mag ’n toespeling wees op Van Wyk Louw
(1981:123) se gedig “Vooraf gespeel” uit Gestaltes en diere, waarin die spreker
sê dat hy met sy gees van die onbewuste dinge “die grys en deurgeskynde
korrels pluk”.

2

Vergelyk die toespeling van die reël “Breyten sal my genadig wees” op die
Breytenbach-reël “wees hom tog genadig” uit “Bedreiging van die siekes” (YB 15)
en die verwysing na woorde “soos ingelegde perskes gegaps uit ’n spens” op die
reël in “’n brief van hulle vakansie” (YB 28–9) waarin Breytenbach skryf dat hy as
volwassene kan treur oor sy ouers en huil oor wat hulle vir hom gedoen het,
onder andere “oor die visolie/ vir my griep, die ingelegde perskes (albertas) op
die rak”.

3

Dit is interessant dat die digter Danie Marais (2006:75–9) in sy gedig
“Bundesstrasse 51” sy eie nostalgie na Suid-Afrika wanneer hy in Duitsland woon,
koppel aan die CD Om te breyten,waarop Breytenbach se poësie deur
verskillende kunstenaars getoonset word. Volgens die gedig voel hy hoedat “sewe
jaar se verlange en nostalgie/ [sy] kritiese vermoëns lamlê” sodat hy nie meer
kan sê wat hy “dink van Breyten of die liedjies nie/ en of dit goed of sleg of ’n
pretensieuse flop is nie”.
4

Blohm sê in ’n onderhoud met Roggeband (2004:123) dat hy ’n “digterlike
eienskap” aan sy werk probeer gee en dat dit vir hom belangrik is om sy gehoor
te lei na Afrikaanse digters soos Breytenbach en Van Wyk Louw: “Ek wil mense
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inspireer om te lees en as ek net een mens kan oorreed om Breyten Breytenbach
of N.P. van Wyk Louw te lees, het ek iets reggekry. As kunstenaar glo ek hoe
meer jy lees en aan ander kunstenaars blootgestel word, hoe meer groei jy.”
5

Knobel se jonger broer Deon skryf oor hierdie insident in sy publikasie “Wilhelm
Knobel die ongewapende man van kindertyd tot sterwenstyd” (vgl. Knobel
2008a:23) en in ’n reeks briewe gerig aan die gestorwe Wilhelm gepubliseer op
LitNet (vgl. Knobel 2008c en 2008d). Hy skryf ook oor die familiegeskiedenis van
bipolêre steurnis (Knobel 2008e) en oor sy versorging van Wilhelm in die tyd voor
sy dood (Knobel 2008b).

6

Die gedigte van Breytenbach word aangehaal uit die twee versamelbundels
Ysterkoei-blues. Versamelde gedigte 1964–1975 (2001) en Die ongedanste dans.
Gevangenisgedigte 1975–1983 (2005). Verwysings na hierdie twee
versamelbundels sal met die volgende letters gevolg deur die bladsynommer
aangedui word: Ysterkoei-blues:YB en Die ongedanste dans:OD. Gedigte uit
Breytenbach-bundels wat nie in hierdie twee versamelbundels opgeneem is nie,
word op die gebruiklike manier aangehaal.
7

Vanweë die sterk outobiografiese element in die gedig verwys ek na die “ek” in
die gedig as die digter Knobel, alhoewel ek daarmee nie ontken dat
fiksionalisering ’n rol speel in die gedig nie.

8

Wybenga en Scheepers (1981:9) skryf by die verskyning van sy tweede bundel,
Swartys,in 1981: “Vyftien jaar het verbygegaan sedert sy eerste digbundel in sy
matriekjaar aanvaar is. Destyds was dit nuus, was hy die jongste digter om te
debuteer. Daarna het George Weideman gekom, Antjie Krog en veel later Annesu
de Vos.”

9

Die verwysing na Breytenbach se gedig word bevestig deur die reël “Flou waens
is nie ’n donkiestoet nie” se toespeling op die Breytenbach-reël “Die vaandels roer
soos flou donkies in die wind”.

10

W.E.G. Louw (1965:8) het by die verskyning van Die ysterkoei moet sweet
verwys na “die ‘afsigtelike’ tekening op die stofomslag, dié kruis tussen ’n koei en
’n aap, met ’n alsiende oog bo en twee blommetjies onder”.
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“Dolosse as plaaslike munt”: Geld en die
Kuniese filosowe
Phlip Bosman
Unisa

Abstract
The article presents an interpretation of the proposal of Diogenes of Sinope to use
knucklebones as currency in his ideal state. The saying is contextualised against
the background of the origins of money in archaic Greece and the meaning
attached to the Greek term for coinage, nomisma. Research has shown that the
use of money from the start implied state involvement and fiduciarity. Taking a
cue from a passage in Aristotle’s Nichomachean Ethics it is argued that the
Greeks put money in the category of nomos, that is, based on social custom and
thus with only relative value. In the anarchistic Cynic state, money (as generally
understood) could not be tolerated as it clashed with the ideal of a life “according
to nature” which for the Cynics meant possessionless self-sufficiency. Diogenes’
proposal can only have parodic intent. By reducing money to a mere token
without intrinsic value he wanted to draw the attention of his fellows by way of
humour to social obsessions with coined money and with possession in general.

Opsomming
Die artikel bied ’n interpretasie aan van Diogenes van Sinope se voorstel om, in
sy ideale staat, die muntstelsel met dolosse te vervang. Die uitspraak word
gekontekstualiseer teen die agtergrond van die ontstaan van geld in argaïese
Griekeland en die betekenis wat geheg is aan die Griekse term vir gemunte geld,
naamlik nomisma. Navorsing toon dat die gebruik van geld van die begin af deur
die staat geïnisieer is en vertroue (fidusiariteit) veronderstel. Aan die hand van ’n
passasie uit Aristoteles se Nichomachiese Etiek, word betoog dat die Grieke geld
geplaas het in die kategorie van nomos, iets wat berus op sosiale ooreenkoms en
dus slegs relatiewe waarde kan hê. In die anargistiese Kuniese staat kan daar
geen ruimte vir geld (soos algemeen verstaan) wees nie omdat dit indruis teen
die ideaal van ’n lewe “volgens die natuur”, wat vir die Kunici besittinglose
selfgenoegsaamheid geïmpliseer het. Diogenes se opmerking is dus parodiërend.
Deur geld te reduseer tot ’n simboliese ruilmiddel sonder intrinsieke waarde, wou
hy sy tydgenote op humoristiese wyse bewus maak van die sosiale obsessies met
gemunte geld en met besit in die algemeen.
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Inleiding
Tydens ekonomiese insinkings word veral leke bewus van hoe swaar die finansiële
wêreld leun op ’n uiters brose konsep, naamlik vertroue. As vertroue in die stelsel
die wyk neem, word ’n aaklige vakuum ontbloot, met werklike gevolge vir
miljoene. Die metafore van verlies wat dikwels gehoor word, spreek vanself:
bates en beleggings “krimp”, markte “tuimel”, waarde word “uitgewis”, besigheid,
inkomstes en sekuriteit “droog op”. Saam met die onsekerheid verdwyn die "geld"
wat nog kort gelede in omloop was soos mis voor die môreson en word daar van
sentrale regerings en sentrale banke vereis om "geld" weer in die stelsel “in te
pomp” om die vertrouenskok se letsels te salwe. Hier en daar klink stemme op
dat die finansiële stelsels grondig herbedink moet word. Dit word egter eerder uit
sosiale, ekologiese en filosofiese kringe as uit ekonomiese geledere gehoor.
Laasgenoemde verkies om hulle vertroue te plaas op die robuuste kapitalisme,
wat telkens in die verlede die vermoë getoon het om self weer op die been te
kom en boonop meganismes te formuleer waarmee die verlede se foute in die
toekoms vermy kan word.
Die verband tussen ekonomie en vertroue is nie uniek aan die moderne tyd nie.
Dit was reeds teenwoordig toe die idee van geld soos ons dit vandag ken, onder
die antieke Grieke beslag gekry het. Trouens, dit kan selfs as ’n konstituerende
element van die konsep geld beskou word. Boonop – om die analogie met die
huidige situasie verder uit te brei – was die staat van meet af aan die eintlike
beweegrede agter die ontwikkeling van geld, asook in die laaste instansie
verantwoordelik vir die instandhouding van plaaslike geldekonomieë. Laastens
hoef dit nie te verras nie dat ook die antieke wêreld sy radikale ekonomiese
hervormers gehad het. In hierdie artikel word een so ’n kritiese stem, naamlik dié
van die vierde-eeuse Kuniese filosoof Diogenes van Sinope, in konteks geplaas.1
Die artikel bied ’n vlugtige oorsig oor die ontstaan van die muntwese om
sodoende die Griekse term vir gemunte geld, naamlik nomisma, te belig.
Aristoteles se opmerkings oor nomisma word vervolgens beskou in die lig van die
natuur-konvensie-teenstelling kenmerkend aan die vyfde-eeuse sofistiek, wat
weer as agtergrond dien vir die Kuniese houding teenoor geld in die lig van die
relevante beginsels van hierdie rand-filosofie.
’n Kritiese stem uit die klassieke oudheid, soos dié van Diogenes, kan vir weinig
meer as interessantheidshalwe nabeluister word. Tog word die durende waarde
van die antieke Griekse kultuur telkens weer bevestig, nie bloot omdat die wêreld
waarin ons vandag leef, daarin beslag gekry het nie, maar ook omdat figure uit
daardie tydvak die vermoë gehad het om eenvoudige en grootliks geldende
(indien nie universele nie) waarhede uit die veelheid van die waarneembare
werklikheid te kristalliseer.2

Die Kuniese tradisie
Die Kuniese filosowe was radikale moraliste wat sedert die eerste helfte van die
vierde eeu v.C. begin optree het. Die beweging het heelwat ontleen aan
Antisthenes, ’n leerling van beide Gorgias (’n beroemde vyfde-eeuse sofis) en
Sokrates self. Hulle eintlike vaderfiguur dwarsdeur antieke tye was egter die
oorspronklike hond-filosoof, die kleurryke en eksentrieke Diogenes van Sinope.
Diogenes het hom toegespits op emblematiese, subversiewe optredes in die
openbaar, waarmee hy die praktiese gevolge van die Kuniese etiek as’t ware
geïllustreer het.3 G’n wonder nie dat Plato glo na hom verwys het as ’n “mal
Sokrates” en dat daar bedenkinge was oor of Kunisme wel as ’n filosofie beskou
kon word (D.L. 6.103). Diogenes het dit as sy taak beskou om gevestigde
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gebruike van wanopvattings te stroop; in die proses het feitlik alle groepe in die
samelewing onder sy provokasie deurgeloop: van atlete tot filosowe, van dokters
tot priesters. Die sentrale leerstuk van die filosofie was dat slegs ’n lewe streng
volgens natuurlike beginsels tot geluk kan lei en dat enige vorm van “konvensie”,
soos sosiale norme, behoorlikheid, maar ook politieke samesyn, verwerp moet
word. Die Kunikus glo in radikale selfgenoegsaamheid, eenvoud en vryheid, ’n
lewe wat sonder skaamte (anaideia), ten aanskoue van die “benewelde” massas
en by wyse van streng “oefening” (askesis) van beide liggaam en gees, geleef
kan word.
Diogenes se buitengewone persona, verbale vernuf en humorsin het gemaak dat
die Atheners van sy tyd nie net sy ekshibisionisme kon duld nie, maar hom selfs
oor baie eeue as die vergestalting van morele integriteit beskou het.
Daarbenewens het die Kunici ’n verrassend groot invloed uitgeoefen op die
Griekse literatuur, met hulle herkenbare bytende styl (die sogenaamde Kunikos
tropos), maar ook deur die wyse waarop hulle nuwe genres geskep en bestaande
genres omvorm het tot instrumente vir parodie (Branham 1996:85–6). ’n Menigte
anekdotes met Diogenes as sentrale figuur is in ’n verskeidenheid antieke bronne
oorgelewer; hierdie kort literêre eenhede is dikwels in sogenaamde chreiaversamelings byeengebring om deur openbare redevoerders en outeurs benut te
word, hetsy ter illustrasie van een of ander morele punt, of bloot vir die
vermaaklikheidswaarde daarvan.
Die anekdote wat ek graag hier wil kontekstualiseer, vind ons in Athenaios se
Banketgeleerdes (ca. 200 n.C.) en lui:
In sy Konstitusie (Politeia) bepaal Diogenes dat dolosse (astragaloi) die
geldeenheid (nomisma) moet wees.4
Soos dikwels die geval is met hierdie soort anekdotes, word daar geen verdere
verduideliking van die aanhaling verskaf nie en moet die bedoeling, trefwydte en
trefkrag kontekstueel (sosiohistories en filosofies) ingeklee word. Die onthutsende
aard van die voorstel om tradisionele metaalmunte te vervang, is egter tipies
Kunies. Astragaloi (gewrigs- of werwelbene) is nie net op sigself ’n “unieke” keuse
nie, maar het boonop in antieke tye gedien as dobbelstene.5 Diogenes stel nie net
speels voor dat bene ’n gepaste betaalmiddel vir sy antikulturele, primitiewe
honderepubliek behoort te wees nie, ’n mens vermoed ook hy speel met die idee
van toevalligheid: dat die munt se waarde telkens sou afhang van hoe die dolos
op die oomblik van betaling sou val. Humor is klaarblyklik een faset van die
bedoeling. Maar wat lê daar nog agter die spot? Diogenes en sy latere navolgers
was immers bekend vir die styl genaamd spoudaiogeloion, waarin ’n gewigtige
onderwerp (spoudaios) komies of geestig (geloion) verpak is. Dit is die
“gewigtige” aspek wat moeiliker is om te bepaal: Wat sou Diogenes se beswaar
wees teen die muntstelsel wat tydens sy leeftyd (ca. 403–322 v.C.) ’n anderhalf
eeu in die Griekse stadstate (poleis) in gebruik was en toe reeds alle vlakke van
sosiale aktiwiteit deurdring het?
Wanneer die stelling met behulp van ’n kort oorsig oor die vroegste muntwese
ingeklee word, tree die bedoeling daarvan duideliker na vore en bied dit dalk selfs
aan die moderne leser ’n geleentheid tot afstandelike nadenke oor die haas
ondeurdringbare verwikkeldheid van die finansiële stelsels waarin ons vandag leef
en waaraan ons skynbaar weerloos uitgelewer is.
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Die oorsprong van geld: staat en fidusiariteit
Ondanks ons intuïtiewe aanvoeling van wat “geld” behels, blyk dit verrassend
moeilik te wees om die konsep te definieer. Die vernaamste rede daarvoor is
waarskynlik dat geld beide abstrakte en waarneembare elemente ineenvleg. Die
wesenlike aspekte lê in die abstrakte, soos blyk daaruit dat tasbare geld (munte
en note), hoewel steeds konseptueel van belang, in die moderne era prakties
algaande uitgefaseer word.6
Ortodokse ekonomiese teorie fokus op die funksies van geld, waarvan vier
onderskei word: (1) ruilmiddel (“medium of exchange”), (2) rekeneenheid (“unit
of account”), (3) betaalwyse (“means of payment”) en (4) waardestoor (“store of
value”).7 Teoreties ontwikkel die funksies van geld uit kommoditeitswisseling of
ruilhandel, sodat die funksie van medium van uitruiling as primêr beskou word. In
’n ruilhandelkonteks word die artikel met die hoogste gangbaarheid (dit wil sê,
wat die maklikste is om vir iets anders te verruil) die ruilmiddel by uitstek;
antieke kulture het min of meer gestandaardiseer op stukke metaal van rofweg
dieselfde kwaliteit, gewig en grootte. Gemak van betaling is volgens hierdie teorie
die dryfveer agter die ontwikkeling van ’n universele ruilmiddel. Die ooreengekome ruilmiddel stel mettertyd die maatstaf waarteen die waarde van ander
artikels bereken word (rekeneenheid) en word gevolglik ook die voorkeurbetaalwyse. Laastens gebeur dit dat die voorkeur-betaalmiddel ’n doel in sigself
word, die manier waarop en vorm waarin rykdom versamel en geberg word.
Volgens die ortodokse ekonomiese teorie ontstaan geld dus spontaan rondom
markaktiwiteite om ruil en betaling te vergemaklik.
Studies van die oorspronge van geld in die stadstate van argaïese Griekeland
(800–500 v.C.) noodsaak egter ’n belangrike wysiging in die teorie, naamlik dat
die sirkulasie van munte deur die owerheid geïnisieer, aangemoedig en in stand
gehou is. Die verskillende stadstate het belastings, boetes en betalings in
muntwaardes gehef en op hierdie wyse hul burgers as’t ware gedwing om
markaktiwiteite te monefiseer (Peacock 2006:639–40). Seaford (2004:16–20)
stel die volgende sewe vereistes vir iets om as “geld” in ’n omvattende sin beskou
te kan word: (1) dit word gebruik om sosiale verpligtinge na te kom; (2) dis
kwantifiseerbaar; (3) dis ’n waardemaatstaf; (4) dit word algemeen en (5)
eksklusief aanvaar as betaalmiddel; (6) dis fidusiêr, dit wil sê, die konvensionele
waarde daarvan oortref die intrinsieke waarde; (7) die staat verskaf en waarborg
dit, kontroleer die verspreiding en dwing die gebruik daarvan af.8
Wanneer so ’n omvattende definisie van geld as maatstaf dien, kan die Griekse
stadstate uit die argaïese tydperk inderdaad aanspraak maak op die titel van
vroegste gemonefiseerde samelewings. Geld in antieke Griekeland verskil van die
ruilmiddele in ander dele van die antieke wêreld deurdat volwaardige munting
hier vir die eerste keer plaasgevind het, waarskynlik teen die laat sewende /
vroeë sesde eeu v.C. Die oudste argeologiese vonds van munte kom van onder
die Artemision te Efese, waar dit sedert die tempel se oprigting in die middel van
die sesde eeu v.C. begrawe moes wees. Die vonds bevat beide Lidiese en Griekse
elektrummunte (elektrum is ’n allooi van goud en silwer) en weerspieël verskillende stadia van ontwikkeling: van ongemerkte metaalklonte tot volledig gestempelde munte.
Die Lidiese oorsprong van die muntwese word gestaaf deur antieke bronne
(Xenophanes in Pollux 9.83 en Herodotos 1.94). Een aantreklike teorie oor
waarom dit juis hier ontstaan het, het te doen met die elektrumallooi waarvan al
die vroegste munte gemaak is en wat natuurlik in antieke Lidië (die huidige
middelweste van Turkye) voorkom. Analises van die allooisamestelling van vroeë
munte het getoon dat die silwerinhoud wissel tussen ongeveer 10 en 30 persent,

213
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

wat kleur- en gewigsverskille tussen munte van dieselfde grootte veroorsaak het.
Voordat die proses van sementasie (waardeur silwer en goud van mekaar geskei
kon word) in die tweede kwart van die sesde eeu ontdek is, kon die ruilwaarde
van elektrumstukke dus nie presies met ’n weegproses bepaal word nie, met die
gevolglike moontlikhede vir dispuut. Om hierdie rede sou dit sin maak dat
owerheidsinstansies die inruilbaarheid (“redeemability”) van die ruilmiddel sou
wou waarborg deur dit amptelik te laat stempel.9 Wat ook al die presiese oorsaak,
dit is duidelik dat die praktyk spoedig regoor die Griekse wêreld aanklank en
inslag gevind het: aanvanklik in Griekse stede van Klein-Asië en teen die middel
van die sesde eeu in stede soos Aegina, Athene en Korinte. Teen 480 v.C. het ’n
groot aantal Griekse stadstate hul eie silwergeldstukke gemunt.10
Hoewel silwer reeds sedert die derde millennium in Mesopotamië bepaalde
geldfunksies vervul het, is dit eers wanneer die inruilbaarheid van geldstukke met
’n stempel gewaarborg word dat daar sprake is van “geld” in die volle sin van die
woord. Seaford (2004:126) betoog dat die munte wat vinnig van die naburige
Lidië deur die Griekse stadstate versprei het, nie bloot ’n verdere ontwikkeling
van vroeëre gebruik nie, maar ’n radikaal nuwe entiteit verteenwoordig: (1) dis
deur die staat uitgegee en gewaarborg, en daarom nie geweeg nie maar getel;
(2) die toegekende/ooreengekome waarde daarvan is hoër as die intrinsieke
waarde van die metaal waarvan dit gemaak is; (3) dit val buite die kategorie van
gewone kommoditeite omdat dit slegs binne ’n monetêre konteks waarde het; (4)
dis in groot getalle en oor ’n groot gebied gebruik, weldra vir alle soorte (groot en
klein) transaksies.
Dit blyk dus dat daar by die vroeg-Griekse munte, teenoor ander antieke
ruilmiddele, sprake was van ’n veronderstelde vertrouensverhouding tussen die
muntinstansie en die muntgebruikers.11 Hierdie fundamentele en unieke
vertrouensverhouding, genoem fidusiariteit, het die moontlikheid geskep dat die
toegekende waarde van die munt (gewaarborg deur ’n amptelik erkende stempel
tydens die muntproses) sou geld ongeag die intrinsieke waarde daarvan, sodat
daar ongelykheid kon intree tussen intrinsieke waarde en konvensionele waarde
(kyk (2) in die paragraaf hier bo). Hierdie kenmerk kontrasteer met die kontemporêre gebruik van munte deur nie-Grieke, waar ekwivalensie tussen
intrinsieke en toegekende waarde veronderstel is. Nie-Griekse munte is gevolglik
gekenmerk deur suiwerheid (en daarvoor getoets), iets wat by die Grieke as van
mindere belang geag is (vgl. Herodotos 4.166; Seaford 2004:137 en n. 73). In
die Griekse sfeer het die ongelykheid tussen die twee waardes gewissel. Soms
was die verskil klein, soos in Athene, wat oor groot bronne silwer beskik het en
waar die verskil op ongeveer vyf persent geskat word. In ander gevalle is
onedelmetale doelbewus by silwer gevoeg om die produksie van munte
goedkoper te maak, terwyl daar ook uitgawes was van munte in onedelmetale
soos koper, brons, yster en tin (dikwels in krisistye as gevolg van ’n gebrek aan
genoeg silwer). In alle gevalle was die belangrike aspek van die munt nie soseer
die kwaliteit van die metaal nie, maar die ooreengekome waarde van die gemunte
voorwerp.
Hoewel Griekse munte wat betref grootte en gewig in ’n groot mate
gestandaardiseer geraak het, sou die kenmerk fidusiariteit ’n beperking plaas op
hul geografiese aanvaarbaarheid, hetsy tot die onmiddellike gesagsfeer van die
polis van uitgawe, of dan tot die aangrensende omgewing en dié van belangrike
handelsvennote.12 Dit word grootliks bevestig deur argeologiese bevindinge.13
Inskripsies dui voorts daarop dat poleis die gebruik van plaaslike munte binne hul
eie jurisdiksie met wetgewing afgedwing het. Vertroue en stabiliteit in die
inruilbaarheid van die plaaslike munt was dus in ’n groot mate afhanklik van die
politieke bestel en invloedsfeer. Aan die ander kant was geen Griekse stadstaat
totaal geïsoleer nie, sodat daar nooit volledig met intrinsieke muntwaarde
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weggedoen is en geldstukke blote simboliese waarde (soos moderne papiergeld)
behou het nie. Fidusiariteit kan gevolglik beskou word as ’n kombinasie van ’n
aantal faktore: kwaliteit (intrinsieke waarde); kwantiteit (kontrole oor die
hoeveelheid in omloop); stempel (aangeduide oorsprong); en staatsgesag
(Seaford 2004:145).

Fidusiariteit en nomisma
Die Griekse term vir munt, nomisma, weerspieël die element van fidusiariteit in
die geldstelsel. Die term behoort tot die woordgroep wat die werkwoord nomizein
("om te reken/ag") en die naamwoord nomos ("gebruik", "konvensie", "wet")
insluit en verwys na enigiets wat deur huidige of gevestigde gebruik bekragtig
word; in meer spesifieke gebruik dui nomisma op die tans geldende munt
(Liddell, Scott en Jones 1968:1179). Nomisma stem dus ooreen met die
Germaanse vorm geld = “wat geldig is”, asook die Engelse currency = “what is
current”. Die term verskyn vir die eerste maal in ’n fragment van die digter
Alkaios (vroeë sesde eeu v.C.), waar dit op iets soortgelyks aan ’n verenigde front
of “gesamentlike selfvertroue” in ’n oorlogsituasie dui. Die vroegste gebruik
daarvan in die betekenis van “munt” kom voor in Herodotos se Geskiedenis (ca.
middel-vyfde eeu v.C.); volgens aanduidings het dit spoedig die verstekbetekenis
geword (Heinimann 1965:75). ’n Bekende woordspeling in Aristophanes se Wolke
(247–9) dui op sowel die verstekbetekenis as die voortgaande gebruik in die
breër sin.14 Sokrates, in Aristophanes se komedie ’n sofistiese karakter, stel dat
die gode nie meer onder die Atheners "nomisma" ("geldend") is nie, waarop
Strepsiades antwoord: “Waarby sweer julle dan? By yster(munte), soos in
Bisantion?”
In sy bespreking van geld in die Nichomachiese Etiek (1133a–b) verbind
Aristoteles die twee betekenisse van die term eksplisiet:
Soos reeds genoem, is dit nodig dat alles aan iets gemeet word. Hierdie
standaard is inderwaarheid behoefte/nut (chreia), wat alles bymekaarhou;
want as mense niks of nie dieselfde goed nodig sou hê nie, sal daar nie
meer uitruiling plaasvind nie, of dan nie meer op dieselfde manier nie. So
het die ruilmiddel van vraag by wyse van konvensie “geld” (nomisma)
geword; en daarom het dit die naam “geld” gekry, want dit is nie in die
natuurlike (fusis) gesetel nie, maar in gebruik (nomos), en kan deur ons
verander of nutteloos gemaak word.
Aristoteles betoog dus dat die waarde van markaanbod deur die vraag daarna
(behoefte) bepaal word en dat vraag by wyse van ’n standaard ooreengekome
ruilmiddel bepaal en uitgedruk word. Die term nomisma weerspieël nog die
konvensionele karakter van geld, en gevolglik dat die waarde daarvan relatief is.

Die fusis-nomos-teenstelling
Soos uit die aanhaling blyk, bring Aristoteles die term nomisma met ’n verdere
begrippepaar in verband, naamlik die terme fusis en nomos: geld, of die waarde
daarvan, is bloot ’n funksie van gebruik of sosiale ooreenkoms.
Dit is nie duidelik presies waarna Aristoteles verwys wanneer hy noem dat
nomisma nie in fusis gefundeer is nie: óf hy verwys daarna dat vraag ’n
ooreengekome en wisselende waarde het en dat geld, as standaard waarvolgens
vraag uitgedruk word, ook aan wisseling in waarde onderworpe is, óf hy verwys
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daarna dat ’n munt se waarde nie soseer deur die kwaliteit en kwantiteit van die
metaal bepaal word nie, maar deur gebruikers (“ons”) onderling, wat dit kan
manipuleer en selfs onbruikbaar kan maak. Seaford (2004:143) verstaan dit in
laasgenoemde sin en wys gevolglik daarop dat Aristoteles se standpunt oordrewe
is as die Griekse muntwese in ag geneem word, aangesien hy die intrinsieke
waarde van die nomisma ignoreer: die waarde van ’n Griekse munt is wel in ’n
groot mate in fusis (die metaal) veranker. Dit lyk egter eerder of Aristoteles
nadruk daarop wil lê dat geld nie gebonde is aan die fisiese vorm waarop
konvensioneel ooreengekom is nie. Daar is geen dwingende rede waarom die
ooreengekome ruilmiddel juis munte hoef te wees nie: die samelewing kon
byvoorbeeld net sowel op dolosse besluit het. Voorts kan die munt-as-ruilmiddel
wel verander (met ’n ander stempel) of tot niet gemaak word, deur die stempel
te verwyder of die munt te smelt, iets waarteen dolosse dalk meer bestand sou
wees!
Aristoteles plaas sy analise van die wese van geld doelbewus binne ’n bepaalde
filosofiese konteks. Die fusis-nomos-antitese is die produk van ’n debat wat in die
intellektuele kringe van vyfde-eeuse Athene gevoer is. Dit is veral geassosieer
met die sofiste, tydgenote van Sokrates, onder wie beroemde figure soos
Protagoras, Gorgias, Prodikos en Hippias getel het (vgl. Guthrie 1969:55–134;
261–319; Kerferd 1981:111–30; De Romilly 1992:1–29). Daar is ’n
verskeidenheid posisies binne die debat ingeneem: sommige sofiste, onder wie
die groot Protagoras, het ’n mate van korrespondensie tussen fusis en nomos
betoog (nomos spruit voort uit fusis), terwyl ander van die standpunt uitgegaan
het dat die twee konsepte radikale opposisie veronderstel (nomos kontrasteer per
definisie met fusis). Buite sofistiese kringe is die debat veral beskou as
bedreigend vir die geldigheid van die heersende moraliteit, in die sin dat slegs
waardes wat uit fusis spruit, op geldigheid aanspraak kan maak, terwyl die nomoi
bloot gebruike van die oningeligte massas weerspieël, geen rasionele basis het
nie, en op losse skroewe staan. Fusis is sodoende geassosieer met die eintlike
werklikheid en absolute waarheid, terwyl nomos die konnotasie moes dra van
oneintlikheid, illusie en relatiwiteit. Kallikles, ’n karakter in Plato se dialoog
Gorgias, argumenteer dat nomos die wyse is waarop die swakkes in die
samelewing saamsweer om die sterkes aan bande te lê (Kallikles se invloed op
Nietzsche lê voor die hand). In ’n oorgelewerde teks van die sofis Antiphon word
betoog dat fusis noodwendigheid (kompulsie) veronderstel, terwyl nomos bloot
deur die samelewing opgelê word (imposisie). As iemand onopgemerk die nomoi
oortree, hou sy/haar optrede geen negatiewe gevolge (skande en skade) in nie;
as hy/sy egter teen fusis optree, is die negatiewe gevolge (skade) onvermydelik,
ongeag of iemand anders daarvan weet of nie. Gevolglik, betoog Antiphon, kan
daar duidelik tussen die twee kategorieë onderskei word: fusis kan aanspraak
maak op waarheid, maar nomos weerspieël slegs opinie. Optrede in
ooreenstemming met nomos is nie algemeen geldig nie en kan daarom nie as die
basis vir moraliteit dien nie (Antiphon Soph. fr. 4.1–14).
Die antitese het ’n fundamentele aspek van die moraliteitsdiskoerse onder vierdeeeuse en Hellenistiese filosowe gebly. Dit is onder meer duidelik dat Diogenes self
’n voorstander was van ’n lewe streng kata fusin (“volgens die natuur”) en dat
slegs hierdie kompromislose lewe na die poorte van geluk kon voer. Diogenes het
klaarblyklik tot die meer radikale pool van die debat behoort. Sy konsep van fusis
staan radikaal teenoor die “dwaasheid” van samelewingsgebruike en -norme. Die
gunsteling-woord waarmee die Kunici die algemene staat van die mensdom
beskryf het, was tufos, wat met “rook” in verband staan en nie net die
“beneweling” of “waan” uitdruk waaronder mense in die algemeen verkeer nie,
maar ook die feit dat hulle sieninge op niks, op ’n vakuum berus. Die Kuniese
wysgeer beskou dit as sy taak om alle vorme van gemaaktheid te deurpriem, om
deur te dring tot die eenvoudige waarheid soos deur die natuur self voorgeskryf,
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en om die mensdom se dwaasheid aan hulle voor te hou. Berugte Kuniese
opvattings, soos die wettiging van kannibalisme en bloedskande (Philodemos P.
Herc. 339 Dorandi), is bloot logiese gevolge van die posisie soos deur Antiphon
verwoord: die feit dat ander samelewings sulke praktyke duld, maak dit duidelik
dat dit geen onvermydelike skadelike gevolge inhou nie, sodat hierdie taboes
eenvoudig as konvensioneel (kata nomon) verwerp kan word.
Dat Diogenes bewus was van die assosiasie tussen geld (nomisma) en konvensie
(nomos), blyk uit die sogenaamde Kuniese slagspreuk paracharattein to
nomisma,15 wat weens die dubbelsinnigheid van die terme op twee maniere
vertaal kan word: (1) “om die muntstempel te wysig”, wat dui op die skending
van fisiese munte; (2) “om die huidige gebruik te omvorm”, wat dui op die
wysiging van heersende sosiale norme en praktyke. In die Kuniese tradisie is
laasgenoemde, metaforiese betekenis gebruik as ’n weerspieëling van die
oogmerke en werkwyses van die Kuniese filosowe (D.L. 6.71; Plutarchos Die lot
of deug van Alexander 1.10.332b; Julianus Rede 7.4.208c–d). Daarby is verhale
oorgelewer dat Diogenes uit sy stad van herkoms, Sinope, verban is omdat hy
letterlik aan die Sinopiese munt gepeuter het (D.L. 6.20–21). Dit is goed moontlik
dat laasgenoemde verhale wel tot ’n historiese voorval teruggevoer kan word wat
die “metaforiese” toepassing van die slagspreuk voorafgegaan het (D.L. 6.56; kyk
ook 6.49). Dit sou, kortliks, beteken dat Diogenes óf die Sinopiese munt vir eie
gewin vervals het en daarna ’n filosofiese bekering moes ondergaan, óf reeds in
sy prefilosofiese fase aan die munte van sy moederstad gepeuter het met ’n
ander doel voor oë as geldelike gewin. Aangesien die “bekering”-teorie bra
ongeloofwaardig lyk (Niehues-Pröbsting 1988:75), is dit nie uit te sluit nie dat
Diogenes die munte van Sinope onbruikbaar of onherkenbaar wou maak,
moontlik as ’n vorm van protes of om die mense van sy stad op een of ander
kwessie (fidusiêre ongelykheid?) attent te maak.

Geld en besit in die Kuniese filosofie
Die Kuniese houding jeens geld word bepaal deur die klem op fusis teenoor
nomos as breë beginsel, en meer konkreet deur hulle houding jeens besit. Dit val
saam in hulle definisie van selfgenoegsaamheid, wat beteken dat ’n mens se
behoeftes bepaal word deur wat die “natuur” vereis, dit wil sê, slegs die mees
basiese behoeftes.
Dit is gevolglik geen verrassing om ’n problematiese houding jeens besit in die
biografiese materiaal oor die vroeë Kunici te vind nie, beginnende by Diogenes
self. In die anekdotiese tradisie is hy enersyds die geharde askeet wat
selfgenoegsaamheid tot sulke uiterstes dryf dat selfs ’n drinkbekertjie oorbodig
word,16 andersyds weer die bedelaar wat op die samelewing parasiteer. Beide
kante rym egter met die feit dat Diogenes ’n primitiewe vorm van individualistiese
kommunisme voorgestaan het en persoonlike besit as oorbodig, waarskynlik selfs
as positief skadelik, geag het. Krates van Thebe, naas Diogenes die beroemdste
vroeë Kunikus, was ’n selfs nóg groter voorstander van vrywillige armoede, wat
hy egter aanbeveel het slegs vir diegene wat hulleself aan die filosofie wou toewy.
Volgens oorlewering het Krates, toe hy die Kuniese lewenswyse aangeneem het,
sy aansienlike bates in kontant omskep en uitgedeel (D.L. 6.87).17 In enkele
oorgelewerde tekste kontrasteer hy “heilige deugde” met “oordaad”, en swaai hy
lof toe aan die sobere lewe, aan lensiesop en aan die pēra, die drasak wat
onontbeerlik deel van die Kuniese mondering was en waarin al hulle aardse
besittings moes pas. In ’n spitsvondige klein Homeriese parodie (D.L. 6.85;
Klemens Stromateis 11.20.121), word die pēra vir Krates die sinnebeeld van die
Kuniese utopie:
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Daar is ’n stad Pera in die wynkleurige beneweling18
Mooi en vrugbaar, dis smerig met niks binne-in nie.
Geen dwaas of parasiet vaar daar in nie
geen vraat wat sinlike plesier najaag nie.
Nee, dit gee tiemie en knoffel, vye en brood,
dinge waaroor mense nie met mekaar veg,
die wapen opneem vir geld of reputasie nie ...
Krates gebruik die woord kerma (klein bronsmunte van lae waarde) om te
onderstreep dat konflik tussen mense oor kleinighede ontstaan. Hoewel hy dus
nie eksplisiet stel dat die Kuniese pēra geen geld toelaat nie, maak die inhoud
van die pēra dit duidelik dat geld in werklikheid ’n hindernis op die pad na etiese
voortreflikheid is.
Ook by ander vroeë Kunici speel die tema van geld ’n rol, somtyds op ’n ietwat
vreemde wyse. Monimos van Sirakuse, ’n tydgenoot van Krates, was in diens van
’n bankier toe hy besluit het om hom aan die Kunisme toe te wy. Hy het homself
toe as kranksinnig voorgedoen deur die geld en kleingeld rond te gooi met die
doel om ontslaan te word (D.L. 6.82). Dit lyk egter asof die radikale askese en
aflegging van besit by Diogenes en Krates mettertyd verwater. Metrokles beskou
rykdom as positief nadelig, maar voeg ’n proviso daaraan toe: “tensy dit
waardiglik gebruik word” (D.L. 6.95). Bion en Menippus is beide as verdorwe
Kunici beskou, deels oor hulle houding teenoor rykdom (D.L. 4.53; 6.99–100).
Tog kry ons by Bion dalk die bekendste direkte uitspraak oor geld, naamlik dat
liefde vir geld (philarguria) die “moederstad” (metropolis) van alle kwaad is.
Hierdie vlottende gesegde (dit word elders aan Diogenes, D.L. 6.50, maar ook
aan ander antieke figure gekoppel) verwys egter eerder na geldgierigheid - die
opgaar van geld as doel op sigself – as na geld as sodanig (kyk Kindstrand
1976:243–4). Teen die tweede eeu v.C., toe Teles sy oninspirerende intellek tot
diens van die tradisie gestel het, is die diktum van Metrokles nog verder
aangepas tot: “Jy sal jou nie aan luukshede oorgee nie [...] tensy omstandighede
daarvoor gunstig is” (Dudley 2003:122). Met die herlewing van die Kunisme
gedurende die eerste eeu van ons jaartelling tree die armoede-ideaal weer sterk
na vore, maar steeds met ’n mate van dubbelsinnigheid. Gedurende hierdie
periode is skynbaar ’n onderskeid getref tussen ’n groot groep arm, onopgevoede
Kunici aan die een kant, en ’n klein aantal goedgeskoolde filosowe aan die ander
kant: dit was aanvaarbaar om arm te wees slegs as jy inderdaad ’n keuse gehad
het!
Hoewel die Kuniese tradisie dus mettertyd meer bereid was tot ’n kompromie met
die bestaande sosiale orde,19 moet daar minstens ’n teoretiese afwysing van besit
en geld gekonstateer word. Dit kan veral afgelei word uit Diogenes se politieke
beskouinge, soos verwoord in sy Politeia en die Kuniese idee van
wêreldburgerskap.
Selfs uit die “opsomming” van die Politeia in Diogenes Laertius 6.72 kan afgelei
word dat die geskrif grotendeels ’n parodie was op hierdie filosofiese genre,
waarvan die bekendste seker dié deur sy ietwat ouer tydgenoot Plato is. Moles
(1995) meen egter dat dit wel ook besinning oor die ideale staat bevat het wat in
breë trekke uit die opsomming gerekonstrueer kan word. Daaruit kom na vore
dat Diogenes die verbondenheid aan ’n polis verwerp: die Kuniese staat is in wese
niks anders nie as die “staat” (in die sin van toestand, veral moreel) van die
Kuniese filosoof (Moles 1995; 2000). Teenoor tradisionele politiek laat Diogenes
die idee van kosmopolitanisme sentraal staan. Die term kosmopolitēs
(wêreldburger) is na alle waarskynlikheid deur Diogenes self gemunt (D.L. 6.63)
en hy het ook gestel dat “die enigste korrekte staatsbestel die een in die kosmos
is”. Die Kunikus onderwerp homself slegs aan die reëls van die kosmos. Wanneer
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Diogenes homself beskryf as “sonder stad, sonder huis, ontneem van ’n
vaderland / ’n bedelaar, ’n rondloper, met ’n lewe net vir vandag” (D.L. 6.38), is
dit nie bedoel as selfbejammering nie, maar ’n positiewe stelling van sy
onverbondenheid en sy verbintenis tot anargisme. Die beroemde ontmoeting
tussen Diogenes en Alexander is tekenend, nie net van sy selfgenoegsame
verwerping van rykdom en status nie, maar ook van alle politieke gesag.20 Ook
wat Diogenes se wêreldburgerskap betref, is die fusis-nomos-onderskeid
verhelderend. Die nomoi is slegs vir die oningeligte massa geldig; daarteenoor is
die reëls van die kosmos nie net universeel geldig nie, maar per definisie
onontkombaar. Daarom distansieer Diogenes hom van die konvensionele idee van
die polis en polis-wette, ten gunste van die (ongeskrewe) wette van die kosmos,
waaraan hy noodgedwonge onderhorig is.21
Desmond (2006) het onlangs uitvoerig betoog dat die Kuniese weerstand teen
rykdom lank reeds in die kultuur van klassieke Griekeland ingebed was, dat lof vir
armoede spruit uit oorgelewerde opvattings in diverse sosiale terreine soos werk,
oorlogvoering en filosofie. Dit was die prestasie van die hondfilosowe om reedsbestaande waardes by wyse van paradoks in hul denksisteem te versoen:
armoede is veel makliker te rym met “demokratiese” waardes soos vlytigheid,
eerlikheid, soberheid en matigheid, selfs liggaamskrag en dapperheid, terwyl
rykdom geassosieer is met ydelheid, onreg, arrogansie, losbandigheid en hebsug.
Daarom is Kunisme ten diepste eerder ’n idealistiese uitkyk op die lewe as die
“siniese” waarmee dit dikwels geassosieer word. Desmond self beskryf die
positiewe idealisme van die Kuniese uitkyk treffend: "Hence, at its core, ancient
Cynicism is not at all 'cynical' in the modern sense: it affirms the dignity, power,
and worth of the unadorned human animal that needs nothing but natural
simplicity to be happy."22
Dit kan aanvaar word dat die Kunici in ’n groot mate spreekbuise was van ’n
idealisering van armoede inherent aan die Griekse kultuur en dat die sosiale
onderbou vir hulle filosofie veral in die laer stande reeds bestaan het. Nogtans sal
dit misleidend wees om die filosofie voor te stel as ’n verheerliking van armoede
in sigself. Daarvoor word te veel aspekte met die Sokratiese en Hellenistiese
tradisies gedeel, spesifiek die soeke na geluk onafhanklik van eksterne faktore.
Armoede is eerder ’n uitvloeisel van daardie beginsels wat na geluk lei:
selfgenoegsaamheid, vryheid, eenvoud. Dit is dalk meer akkuraat om van ’n
rasionalisering eerder as ’n idealisering van armoede by die Kunici te praat.

Dolosse in die honderepubliek
Daar is in die Diogenes-tradisie nie ’n eksplisiete verwerping van geld en die
antieke muntstelsel as sodanig nie. Tog is dit uit die voorgaande duidelik dat
Diogenes, sy eie filosofiese beginsels in ag genome, kwalik geld in sy ideale staat
sou kon toelaat. In die eerste plek is geld ’n vergestalting van die gewraakte
nomos, soos uitgedruk in die benaming vir gemunte geld, nomisma. Tweedens is
daar in die primitiewe kommunale samelewing wat hy voorgestaan het, geen plek
of nut vir privaatbesit en die versameling van rykdom in watter vorm ook al nie.
Derdens beteken die radikale selfgenoegsaamheid van die Kuniese wysgeer dat
daar, in die terme wat Aristoteles gebruik, geen chreia, geen vraag na
markkommoditeite is nie, sodat die maatstaf waarvolgens die behoefte bepaal
word, geen doel te dien het nie.23
Dit is die agtergrond waarteen die stukkie Diogenes-wetgewing in Athenaios
verstaan moet word. Diogenes kon moontlik wel die nut van ’n algemene
ruilmiddel insien en bereid wees om ’n nuttigheidskompromis aan te gaan. Maar
gegewe die ooglopend parodiërende aard van sy opmerking behoort die
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spekulasie nie te ver gevoer te word nie. Diogenes se alternatiewe staat is
waarskynlik nie bedoel as ’n lewensvatbare, implementeerbare doelwit nie, maar
eerder as ’n spieël waarin die samelewing sy onnadenkende vooroordele en
gedeelde obsessies kan herken.
Die voorstel is aanvanklik ’n komiese aandagtrekker: dolosse as valuta vir die
honderepubliek. Maar (soos dit die geval met die meerderheid Kuniese kwinkslae
is) blote snaaksigheid is nie die bedoeling nie: dit gaan om die satiriese
ontmaskering van menslike sothede, om gevestigde “waarhede” in die war te
stuur, plek te maak vir nuwe perspektiewe en moontlikhede, en uiteindelik om die
mensdom nader te bring aan die outentieke (in dié geval Kuniese) lewe.
Diogenes wil primêr kritiek lewer op bestaande praktyk. Die kritiek blyk drieledig
te wees. In die eerste plek besit dolosse, anders as munte, geen inherente
waarde nie en daarom is die kritiek deels gerig op die idee van geld as
waardestoor: die fassinerende effek van blink metaal en die idee van gierigheid
en gepaardgaande opgaring van rykdom is vanuit die Kuniese perspektief net so
absurd as wat dit sou wees vir ’n hond om ’n hoop bene bymekaar te maak en
hom dan op rykdom te beroem. Tweedens wil Diogenes die konvensionaliteit van
gemunte metaal blootlê: dolosse kan nie gestempel word nie en dit sal moeilik
wees om ’n meerwaarde daaraan toe te ken bloot op grond van sosiale
ooreenkoms. Daarmee word die nomisma tot ’n waardelose betaalmiddel
gereduseer. Daar is geen dwingende rede waarom metaalmunte die konvensie
moet wees nie: transaksies kan net sowel met ’n totaal waardelose item geskied.
Laastens het Diogenes se spot met gemunte geld ongetwyfeld ’n politieke
dimensie: die ware kosmopoliet onderwerp hom slegs aan universeel geldige
beginsels; die idee van fidusiariteit, gesentraliseerde gesag en ’n plaaslike
muntwese is nie net beperkend nie, maar behels uit sy oogpunt niks minder nie
as bedrog.

Gevolgtrekking
In die voorgaande bespreking het dit aan die lig gekom dat vertroue inherent aan
die gebruik van geld is. Die antieke Grieke het aan die een kant die muntwese
aan die wêreld nagelaat, maar was aan die ander kant van meet af aan bewus
daarvan dat geld ’n produk is van konvensie, iets wat in die Griekse soeke na
universele uitgangspunte vir die menslike bestaan altyd onder verdenking sou
bly. Een van die mees radikale reaksies op finansiële konvensies was dié van die
antieke Kuniese filosowe, wat in ’n mate as die rasionele stem van die
besittingloses beskou kan word.24 Deur dolosse as geldeenheid voor te stel, wys
Diogenes op die oorbodigheid van geld (tensy moontlik as waardelose ruilmiddel)
in die ideale Kuniese “staat” wat gekenmerk word deur “wêreldburgerskap”,
kommunale besit en ’n lewe van eenvoud, vryheid en selfgenoegsaamheid.
Die geskiedenis het Diogenes verkeerd bewys: waar geld ’n samelewing
binnegedring het, is die uitfasering daarvan kwalik denkbaar. Daarvoor is dit
eenvoudig te nuttig en teer dit te direk op menslike eienskappe soos
versameldrang en hebsug, meerderwaardigheid en jaloesie. Tog kan die Kuniese
voorbeeld selfs in die moderne samelewing rooi ligte laat flikker: waar die
fidusiêre element in die ekonomie buitensporig groot word in verhouding tot
inherente waarde, waar oordrewe materialisme die natuurlike lewe verberg, waar
menswaardigheid deur sosiale konvensies bedreig word.
Ekonomiese krisisse – en die gepaardgaande vertrouensbreuk – bied geleentheid
tot herbesinning. In die huidige geval moet sodanige herbesinning die dreigende
uitputting van energiebronne en die skadelike gevolge van konsumerisme op ons
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natuurlike habitat insluit. Vrees vir die toekoms (’n negatiewe emosie) kan alleen
kwalik die gewenste uitwerking hê, hetsy op verbruikerspatrone of op ekonomiese
besluitnemers of op politieke maghebbers. ’n Alternatiewe etiese raamwerk
waarin ’n positiewe ideaal (geluk) die dryfkrag verskaf, het ’n beter kans op
sukses. Die Kuniese ideaal, in sigself te radikaal vir verwerkliking, kan ’n bydrae
lewer tot die begrippe-apparaat wanneer so ’n raamwerk geformuleer word.
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Eindnotas
1

Die Kuniese, of Siniese, filosowe se naam is afgelei uit die Grieks kuōn =
“hond”. Die skryfwyse “Kunies” is verkieslik bo “Sinies” omdat dit nader aan die
oorspronklike Grieks is en “sinies” in die Westerse tale ander konnotasies verkry
het. In Duits word gevolglik onderskeid getref tussen “Kynismus” en “Zynismus”;
vgl. Sloterdijk (1983); Niehues-Pröbsting (1988:7–8). Diogenes het hierdie
naam, aanvanklik bedoel as beledigende verwysing na sy skaamteloosheid, met
trots sy eie gemaak en selfs betekenis daaraan gegee in terme van die Kuniese
werkswyse: Diogenes Laertius Lewens van die filosowe (voortaan D.L.) 6.33, 40,
46, 55, 60.
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2

Vgl. Peacock (2006:638): “An encounter with Ancient Greece is always an
exercise in self-understanding and an occasion for self-reflection on the part of
those who conduct the study.”
3

Diogenes is al tereg die oorspronklike “performance artist” genoem; kyk
McEvilley 1983. In D.L. 6.35 vergelyk Diogenes sy oordrewe persona met ’n
koormeester wat die noot effens hoog insit sodat die koor as geheel reg kan
inval.
4

Athenaios Deipnosophistai 4.49.18–20. Die historisiteit van die aanhaling word
bo redelike twyfel bevestig deur Philodemos (P. Herc. 339 Dorandi), wat opmerk
dat die Stoïsynse filosoof Chrusippos in twee afsonderlike werke daarna verwys.
Kenners is dit eens dat Diogenes wel ’n Politeia geskryf het, waarvan die inhoud
ten dele uit D.L. 6.72 en die invektief van Philodemos afgelei kan word.

5

Oor die gebruik van humor by Diogenes, kyk Bosman (2006).

6

Selfs die uitdrukking “kontant is koning” dui nie meer op fisiese munte en note
nie, maar eerder op die beskikbaarheid van fondse weens ’n positiewe,
elektroniese bankbalans.

7

Menger (1909); kyk Peacock (2006:638–9). Peacock se artikel resenseer
onlangse publikasies oor antieke geld: Schaps (2004); Seaford (2004); Von
Reden (2003).

8

Kyk ook Seaford (2004:149–72) vir verdere eienskappe van sowel antiek
Griekse as moderne geld.

9

Wallace (1987); Seaford (2004:132): “The consequent problems surrounding
the use, whether for exchange or uniform payments, of the abundant electrum
available to the Lydians could best be solved, it has been argued, by adapting the
idea of the seal to stamping pieces of metal so as to guarantee that they would
(whatever their colour or intrinsic worth) be accepted back by the issuer at a
certain value.”

10

Kyk Osborne (1996:253–5). Oor Sparta as uitsondering, kyk Herodotos 6.86;
Plutarchos Lusander 17.1; egter ook Diodorus Siculus 11.50. Vir die tegniek
waarmee Griekse munte geslaan is (nie gegiet nie), kyk Hammond en Scullard
(1991:259).

11

Die volgende paragraaf berus grootliks op die bespreking van die konsep
fiduciarity deur Seaford (2004:7–9; 136–46); kyk ook Peacock (2006:639; 342–
7), wat die belang van hierdie konsep vir die verstaan van die geskiedenis van
geld benadruk.
12

Die goeie kwaliteit van die Atheense munte het uiteraard die geldigheid
daarvan oor ’n groter gebied verseker, en is waarskynlik deur die wye
handelsbetrekkinge van Athene genoodsaak.

13

Kraay 1976:323 wys op die afwesigheid van algemene geldwisseling tussen
verskillende dele van die Griekse wêreld; hoe verder buite die jurisdiksie van die
muntowerheid, hoe meer sou muntwaarde terugkeer tot die intrinsieke waarde
daarvan.

14

’n Onderskeid tussen letterlike betekenis (“munt”) en figuurlike betekenis
(“konvensie”) is misleidend, aangesien eersgenoemde in werklikheid ’n
gespesialiseerde gebruik van die breër betekenis is.
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15

Die argument is uiteengesit in ’n referaat getiteld “Altering the currency: Money
and morals in Ancient Cynicism”, gelewer by die KVSA-kongres te Kaapstad,
2007. Uitvoerige bespreking van die “munt-anekdote” in Niehues-Pröbsting
(1988:55–96).

16

D.L. 6.37: “Toe hy eenkeer ’n kind met sy hande sien drink, het hy die
bekertjie wat in sy pēra was weggegooi met die woorde: ‘’n Kind het my in
eenvoud getroef’.”

17

Volgens ’n parallelle tradisie (D.L. 6.88) was dit Diogenes self wat hom oortuig
het om sy landerye vir weiveld beskikbaar te stel en al sy geld in die see te gooi.

18

Krates maak die Homeriese epiteton vir die see, wynkleurig (oinops), van
toepassing op die Kuniese term vir onkunde (tufos).

19

Moles (2000:429) wyt dit aan ’n ander Kuniese beginsel, naamlik “gebruik wat
beskikbaar is”; kyk Bion frr. 16–17, Kindstrand (1976:218–9).

20

Die gewilde anekdote lui: Alexander vind Diogenes waar hy in die sonnetjie lê
en bak. “Vra my net wat jy wil hê,” bied die koning aan. Waarop Diogenes
antwoord: “Staan so effens opsy, jy blok my son.” Kyk Bosman (2007a).

21

Bosman (2007b). Vir ’n uitstekende behandeling van Kuniese politiek, kyk
Moles (2000).

22

Desmond (2006:167). Desmond (2006:170) stel voor dat die Kuniese
selfgenoegsaamheid eerder aan die Eleatiese ontologie as aan die voorbeeld van
Sokrates gekoppel word. Sy definisie van die Eleatiese syn is goedskiks ook die
Kuniese ideaal van selfgenoegsaamheid: “For the Eleatics, to exist is to be one,
unified, undifferentiated, unmoved, and impervious to outside influences”; kyk
ook pp. 164–7.

23

Die vermoede dat daar geen waardedraende muntstelsel in die ideale Kuniese
staat sou wees nie, word versterk deur die feit dat die Stoïsynse stigter Zeno ook
geen nut vir geld in sy ideale staat kon insien nie; D.L. 7.33. Zeno, ’n leerling van
Krates, se Konstitusie het in antieke tye die reputasie gehad dat dit “op die hond
se stert”, d.i. onder Kuniese invloed, geskryf is (D.L. 7.4).

24

Die siening dat Diogenes die filosoof van die proletariaat was, is veral deur
Goettling [1851] (1991) gepropageer; kyk ook Schultz-Falkenthal [1980] (1991).
Moles (2000:430) wys egter daarop dat Diogenes armoede bepleit en nie
armoede-verligting of ’n verdeling van rykdom nie.
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“Die “wil tot vernuwing”: N.P. Van Wyk
Louw en Afrikaneridentiteit in die vroeë
20ste eeu
Karin Cattell
Universiteit van Johannesburg

‘[T]hrough [the] recovery of the capacity of language to create and
recreate, we discover reality itself in the process of being created.’
(Ricoeur in Taylor 1986:xxx)

Abstract
N.P. Van Wyk Louw’s views in the early 20th century of the individual and
national identity constructions of the Afrikaner and the accompanying literary and
sociocultural contexts are founded mainly on his redefinition of the concepts
nation, individual, identity and nationalism. In the essay collections Berigte te
velde and Lojale verset (1939) Louw presents a new grasp on these concepts in
which the interaction between history, language and religion and the relation
between this interplay and the unsteady political and socio-economic spheres are
emphasised. His reinterpretation of Afrikaner identity also indicates the
connection between the instability of identity and the fluid nature of national and
individual contexts. In this article Louw’s innovative conceptualisation of the
function of history, language and religion in Afrikaner nationalism and identity is
investigated against the social background of the thirties of the previous century
and within the intellectual space of related interpretations between 1902 and
1943. Specific reference is made to Muller (1925) and Diederichs (1936) in this
regard.

Opsomming
N.P. Van Wyk Louw se opvattings in die vroeë 20ste eeu oor die individuele en
nasionale identiteitskonstruksies van die Afrikaner en die literêre en
sosiokulturele kontekste wat daarmee saamhang, berus grotendeels op sy
herdefinisie van die begrippe volk, individu, identiteit en nasionalisme. In sy
opstelbundels Berigte te velde en Lojale verset (1939) bied Louw ’n nuwe greep
op hierdie konsepte waarin die wisselwerking tussen geskiedenis, taal en
godsdiens en die verhouding tussen dié interaksie en die veranderlike politieke en
sosio-ekonomiese terreine beklemtoon word. Sy herinterpretasie van
Afrikaneridentiteit dui ook op die verband tussen die onbestendigheid van
identiteit en die onstabiele aard van nasionale en individuele kontekste. In hierdie
artikel word Louw se vernuwende konseptualisering van die funksie van
geskiedenis, taal en godsdiens in Afrikanernasionalisme en -identiteit ondersoek
teen die maatskaplike agtergrond van die jare dertig van die vorige eeu en binne
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die denkruimte van verwante interpretasies tussen 1902 en 1943. Daar word
spesifiek na Muller (1925) en Diederichs (1936) verwys in dié verband.

Inleiding
N.P. Van Wyk Louw se kritiese opstelle in Berigte te velde en Lojale verset (beide
1939) het as mikpunt die integrasie van die spanninge in die Afrikaanse
ervaringswerklikheid van die jare dertig van die vorige eeu2 binne ’n vernuwende
literêre en sosiopolitieke raamwerk. Sy denkbeelde oor Afrikaneridentiteit,
gesitueer binne die snelveranderende Afrikaanse en Suid-Afrikaanse kontekste
gedurende hierdie era, word in teenstelling met, maar ook in aanvulling by, sowel
verwante gevestigde opvattings as die maatskaplike omwentelinge en politieke
konflik geformuleer.
In sy opstelle uit die jare dertig benadruk Louw die samehang tussen die
Afrikanerindividu en -volk, tussen individuele en nasionale (of volksgebonde)
identiteit. Sy ponering van die koherensie tussen hierdie begrippe berus op
hoofsaaklik
twee
faktore:
(a)
sy
herdefinisie
van
die
konsepte
Afrikanernasionalisme en Afrikaner (beide individu en volk), en (b) die konstituerende faset van veranderlikheid in al vier begrippe – Louw se vernuwende
uitgangspunte oor die Afrikanerdom3 toon die onstabiliteit van sowel identiteit as
die (verwante) voortbestaan van ’n volk.4 Waar die samestelling van beide
individuele en nasionale identiteit op die konfrontasie tussen die “self” (die “eie”
of “ons”) en die teenoorgestelde “ander” gegrond word, herinterpreteer Louw die
opposisionele verhouding tussen hierdie twee konsepte in reaksie op die
verbintenis tussen identiteit en die veranderlike individuele en nasionale
kontekste. Sy opvattings oor individuele/nasionale identiteit word ook gefundeer
op sy heromskrywing van die funksie van geskiedenis, taal en godsdiens in
Afrikanernasionalisme en -identiteit: Louw beklemtoon die tweeledige
wisselwerking tussen hierdie drie faktore enersyds asook tussen dié faktore en
die onbestendige maatskaplike konteks andersyds.
Die bespreking wat volg, ondersoek die funksie van Louw se denkbeelde oor
geskiedenis, taal en godsdiens in sy nuwe greep op die begrippe individu, volk,
identiteit en nasionalisme. Die verband tussen die vernuwende inhoud wat Louw
aan hierdie konsepte toeken en die veranderlikheid van die politieke, sosioekonomiese, kulturele en intellektuele kontekste word gesitueer in, eerstens,
teoretiese benaderings tot identiteit en ruimte, en tweedens, interpretasies van
die rol van dié begrippe in Afrikanernasionalisme en -identiteit tussen 1902 en
1943, met spesifieke verwysing na Muller (1925) en Diederichs (1936).

1. “The seduction of place”5
Die ontwikkeling van die Afrikaner se individuele en nasionale identiteit in die
twintiger- en dertigerjare van die 20ste eeu was nóú verbonde aan die
maatskaplike en politieke omwentelinge in die Suid-Afrikaanse konteks van
oorsprong (die "tuiste" of geboorteplek, "a place where life comes into being",
volgens Noyes 1997:24). Moodie (1975) en O'Meara (1983) beskryf hierdie
tydperk as ’n era waarin die Afrikaner ’n geskiedenis van Britse onderdrukking
begin oorkom en ’n geleidelike verskuiwing in magsverhoudings ten gunste van
die Afrikaner ’n besef van eiewaarde en drang na selfverwesenliking in die
Afrikanersamelewing laat ontwaak het. Die gepaardgaande opkoms van
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Afrikanernasionalisme kan deels toegeskryf word aan ’n nuwe trots op die eie en
’n gevolglike herdefinisie van individuele/nasionale identiteit, en deels aan ’n
beskerming van die eie as gevolg van vrees vir die verlies daarvan. Soos die
nasionalisme van die jare dertig kan die Afrikaneridentiteit van hierdie era
daarom beskou word as ’n politieke, sosio-ekonomiese en kulturele konstruksie
wat direk met die verdeling van mag en magteloosheid in die Suid-Afrikaanse
samelewing verband gehou het.
Noyes (1997:24) beskou die konteks van oorsprong as bepalend vir die identiteit
van die individu as subjek asook van die individu as nasionale (volksgebonde)
subjek. Die tuiste van die individu bestaan dus uit sowel geografiese,
sosiopolitieke en kulturele terreine as ’n subjektiewe konteks. Said (1995:332)
interpreteer die sosiopolitieke, kulturele en subjektiewe terreine as prosesse
vervat binne die geografiese konteks van oorsprong. Individuele en nasionale
identiteit word dan bepaal deur die wisselwerking tussen dié prosesse. Volgens
Said bevat hierdie prosesse en hul interaksie ’n fundamentele element van
veranderlikheid wat in die ooreenstemmende onstabiliteit van identiteit neerslag
vind. Die wisselende samestelling van die tuiste lei derhalwe tot die
veranderlikheid van die identiteit van die individu as beide subjek en nasionale
subjek. Identiteit kan gevolglik as ’n voortdurend veranderende konstruksie
beskou word. “[I]dentities are never unified […]; never singular but multiply
constructed across different, often intersecting and antagonistic, discourses,
practices and positions. They are […] constantly in the process of change and
transformation” (Hall 1996:4).
In ooreenstemming met Hall se historisering van identiteite as konstruksies
definieer Segers (1997:273) identiteit as “a mental conception which may vary
according to the constructor, the time and place of construction”. Die belang wat
Segers heg aan die funksie van tyd en plek in die herkonstruering van identiteit
kan herlei word na soortgelyke uitsprake van Said (1995). Said voer aan dat die
onstabiliteit van identiteit verband hou met ’n sikliese beweging van vertrek en
terugkeer – ’n voortdurende herinterpretasie – wat die band tussen individu/volk
en tuiste kenmerk. Die tuiste dien as én vertrekpunt vir die verkenning van nuwe
ruimtes én bestemming: daar word verlang na en herhaaldelik teruggekeer na die
tuiste ten einde die nuwe met die bekende in ’n sterker verhouding van "behoort
tot" te integreer. Volgens Noyes (1997:21) word die voortdurende herdefiniëring
van identiteit deur hierdie veranderlike grens tussen die nomadiese en bestendige
bestaanswyses onderlê. Hall (1996:4) verbind dan ook die verlede en hede van
identiteitskonstruksies met potensiële verteenwoordigings van die “self”:
“[I]dentities are about questions of using the resources of history, language and
culture in the process of becoming rather than being: not ‘who we are’ or ‘where
we came from’, so much as what we might become […].” Ricoeur (1986:311)
huldig ’n soortgelyke mening: "The ruling symbols of our identity derive not only
from our present and our past but also from our expectations for the future [...].
What we call ourselves is also what we expect and yet what we are not."
Binne hierdie konteks kan Afrikaneridentiteit in die vroeë 20ste eeu as ’n sikliese
konstruksie geїnterpreteer word. Die politieke, ekonomiese en maatskaplike
omwentelinge in die konteks van oorsprong (vgl. eindnota 2) en die wisselwerking tussen hierdie veranderinge het gelei tot die voortdurende aanpassing
van die individuele en nasionale identiteitskonstruksies van die Afrikaner. Die
volgehoue konfrontasie tussen die self (die bekende en vertrekpunt) en die ander
(die nuwe en potensiële) het ’n identiteitsmigrasie vanaf tuiste na bestemming en
terug na aangepaste tuiste tot gevolg gehad. Die opkoms van Afrikanernasionalisme en die gepaardgaande klem op die regstelling van die onregte van
die verlede in ’n toekomstige bestel van selfbeskikking, en dus geregtigheid vir
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die Afrikanervolk, het ’n sleutelrol in die herkonseptualisering van die identiteit
van individu en volk gespeel. Hierdie veranderende identiteitskonstruksies was
ook instrumenteel in die voortbestaan en eenheid van die Afrikaner as volk.
Die bespreking wat volg, omlyn die perspektiewe van rigtinggewende Afrikanerintellektuele in die vroeë 20ste eeu op geskiedenis, taal en godsdiens as sentrale
faktore in hul herdefinisie van die konsepte identiteit, individu, volk en
nasionalisme. Daar word gekonsentreer op die perspektiewe wat as die konteks
van oorsprong gedien het vir Van Wyk Louw se vernuwende denkbeelde oor
Afrikanernasionalisme en -identiteit in die jare dertig.

2. Afrikaneridentiteit en -nasionalisme, 1902–43
2.1 Geskiedenis, nasionalisme en identiteit
Die grondslag van Tobie Muller se opstel “Die geloofsbelydenis van ’n nasionalis”
(1913) [1925] word in die volgende uitspraak vervat: “[E]k self sou my erfenis6
as lid van die Afrikaanse nasie vir geen ander burgerreg in die wêreld wil verruil
nie”7 (1925:152). Muller se “belydenis” erken die belang van die individu (die
fokus op “ek self” en “my erfenis”), maar verbind laasgenoemde terselfdertyd
direk aan die volk (“ek” is “lid van die Afrikaanse nasie”).8 (Keet en Tomlinson
1925:57 beskou Muller se opstel as sowel “die geloofsbelydenis van ’n nasionalis”
as ’n persoonlike belydenis.) By implikasie is daar volgens Muller ’n hegte band
tussen individu en volk, en gevolglik ook tussen individuele en nasionale
identiteit. Hierdie interpretasie word telkens in die opstel bevestig:
’n [E]gte nasionalisme is (…) één van die kragtigste dryfvere tot onselfsugtigheid
aan die kant van die indiwidu. In belang van sy volk leer menigeen eers reg wat
dit is om ’n selfopofferende lewe te lei. Sy volk is tewens vir elke persoon die
aangewese kring, waarin hy in die eerste plek sy roeping moet vervul. (Muller
1925:146)
Muller se uitspraak dui verder op die sentrale funksie van geskiedenis (“erfenis”)
in die konstruering van individuele en nasionale identiteit. Die rol van geskiedenis
word direk verbind aan die definiërende eienskap van die “nasie” (en dus die
individu) as “Afrikaans” wat (a) ’n beperkte groep “burgers” binne ’n nasionale
gemeenskap as ’n nasie identifiseer, (b) die identiteit van daardie individuele
burgers én volk direk met hul taal en sosiale konteks verbind, en (c) dui op die
noue verband tussen die identiteite van burgers en volk en hul geografiese ruimte
van oorsprong.
Muller se stelling beklemtoon ook die funksie van geskiedenis as ’n faktor van
kontinuϊteit in die veranderlike samestelling van individuele en nasionale
identiteit: “Om ’n nasie te bly, kan en moet ons wel vooruitgang maak; maar dit
moet altyd ’n vooruitgang wees wat aansluit by die verlede van ons volk en
daarop gegrond is” (1925:140). Muller beskou kennis van ’n volk se geskiedenis
as noodsaaklik vir sy identiteit, soos gesien teenoor dié van ander volkere, asook
vir die voortgesette suiwerheid van die volk: “’n [V]olk wat sy nasionale geheue
verloor, verloor sy persoonlike identiteit” (1925:142). Volgens Muller is die
Afrikaner se identiteit aanvanklik gekonstrueer binne die raamwerk van ’n
vergelyking met ander volkere, “ons” teenoor “ander”: “Deur te leer (…) dat ons
nóg Hottentots, nóg Kaffers, nóg Engelse is, het ons eindelik uitgevind dat ons
onsself is” (1925:131). Individuele en nasionale identiteit (“persoonlikheid”, in
Muller se woorde9) is egter nie statiese konsepte nie, maar veranderend, en wel
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groeiend: “[P]ersoonlikheid is iets lewends. ’n Mens is nie so seer, as wat hy ’n
persoon word nie” (1925:131).
In sy Historiese opstelle (1925) omskryf Gustav Preller die individu as die kleinste
eenheid van die volk en in daardie opsig ook die grondslag van die volk
(1925:12). Preller sonder die wil en die daad (beide afwesig by Muller 1925 – vgl.
egter eindnota 12) uit as onderliggend aan sowel individuele en nasionale
identiteitskonstruksies as die voortgang van die geskiedenis. Waar Muller die rol
van die geskiedenis in die konstruering van individuele/nasionale identiteit
ondersoek, beklemtoon Preller die funksie van die individu in die voortsetting van
’n volk se geskiedenis. “Persoonlike wilsuitinge” (1925:119) dryf naamlik die
ontwikkeling van ’n volk en die opeenvolgende gebeurtenisse wat die geskiedenis
vorm, deur middel van dade. Slegs die massa het egter die mag om te handel
(1925:13); die wil en dade van die individu kan dus alleen ’n uitwerking hê binne
die konteks van “die gemeenskaplike wil” van die “massa van eenlinge”
(1925:15). In ooreenstemming met Muller (1925:131) voer Preller aan dat volk
en individu nie staties is nie, maar verander en groei. Preller herhaal Muller se
standpunt (1925:140) dat die vooruitgang van ’n volk op die verlede gegrond
moet wees: die geskiedenis bepaal ’n volk se verwagtinge van die toekoms.
Soos Muller (1925) en Preller (1925) tref Diederichs (1936) ’n duidelike
onderskeid tussen die identiteit van die individu en dié van die volk met ’n
gepaardgaande klem op die hegte en noodwendige verband tussen individu en
volk. Van die drie teoretici bied Diederichs egter die mees omvattende
(her)definisie van individuele en nasionale identiteit, beide afsonderlik en as
verwante begrippe.
Diederichs (1936) beskou volk en nasie as verskillende konsepte (in teenstelling
tot Muller 1925 – vgl. eindnota 8), ’n onderskeid wat ’n sentrale posisie in sy
denkbeelde oor nasionalisme inneem. Hy herkonseptualiseer die volk as alle
landsburgers wat dieselfde staatkundige (voor)regte, byvoorbeeld stemreg, deel,
ongeag hul ras, taal en kultuur. ’n Nasie word egter verenig deur “a)
gemeenskaplike liefde tot dieselfde vaderland; b) gemeenskaplike afstamming; c)
gemeenskaplike politieke oortuigings; d) gemeenskaplike kultuur” (1936:27).
Hierdie begrip van nasie berus dus op ’n strategie van uitsluiting waarin fasette
van die konteks van oorsprong as grense gestel word.
Waar Muller (1925) gelyke waarde aan individu en volk heg, en Preller (1925) die
individu bo die volk stel, beskou Diederichs (1936) die individu as slegs ’n
abstraksie buite die nasionale gemeenskap. Betekenisgewing aan die individu as
andersins leë konsep is alleen moontlik wanneer die mens sy roeping om lid van
’n nasie te wees, vervul: “Eers in die nasie as die totaalste, omvattendste
menslike gemeenskap kan die mens homself ten volle verwesenlik. Die nasie is
die vervulling van die individuele lewe” (18). Individuele identiteit kan slegs deur
die opoffering van die “eie-self” (1936:42) aan die nasie as “hoëre, bo-individuele
orde of eenheid” (1936:20) ontwikkel. Diederichs voer aan dat die uitgangspunt
van alle sosiale denke dus die nasie as “absolute” (1936:24), as die hoogste en
mees omvattende menslike groep, moet wees, en nie die individu wat in
werklikheid nie bestaan nie.
’n Nasie (en ’n individu) behoort nie as ’n voltooide entiteit nie, maar as ’n
wordingsproses beskou te word, argumenteer Diederichs (1936:57) in
ooreenstemming met Muller (1925) en Preller (1925): “Die mens is nooit ten
volle nie, maar word ’n mens. Die nasie is nooit ten volle nie, maar word
homself.” Binne hierdie wordingsproses vervul die daad ’n essensiële funksie,
soos by Preller (1925): die nasiemens se “wese as mens en die mate waarin hy
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nasie-lid is, hang af, nie van wat hy is nie, maar van wat hy doen en steeds doen
in belang van die nasie” (1936:58).
Diederichs (1936:40) beskou ’n nasie as ’n historiese entiteit, “’n opeenvolging
van geslagte […] wat […] hul eens voel deur hul gemeenskaplike waardewêreld
en deur die bo-individuele roeping in die wêreldgeskiedenis waartoe hulle hul
almal verplig en gebonde voel.” Nasies is nie historiese entiteite in die sin dat die
geskiedenis hul eenheid geskep het nie: “[D]ie eenheid is bo-tydelik en gegrond
in die gemeenskaplike ideële waardewêreld” (41). Volgens Diederichs funksioneer
die geskiedenis as eenheidskeppende faktor in die subjektiewe konteks met
betrekking tot die gemeenskaplike optrede van ’n nasie deur die loop van tyd ter
wille van dieselfde waardes. Nasionale – en dus individuele – identiteit word met
ander woorde met behulp van die geskiedenis gekonstrueer, terwyl
laasgenoemde terselfdertyd as ’n faktor van kontinuϊteit in hierdie veranderlike
konstruksies optree; ’n standpunt wat met dié van Muller (1925) en Preller
(1925) ooreenkom.

2.2 Taal, nasionalisme en identiteit
Volgens Pienaar (1943:234) was ’n “groeiende nasionale gedagte” reeds vanaf
1902 by die Afrikaner teenwoordig. In hierdie vroeë stadium van
Afrikanernasionalisme – en toenemend in die ontwikkeling daarvan – is daar klem
gelê op die noue verband tussen die voortbestaan van die Afrikaner en sy
“volkstaal”: “[M]et die behoud daarvan sal die volk voortbestaan, met die verlies
daarvan sal hy ondergaan, want sonder eie taal geen eie nasionaliteit en sonder
eie nasionaliteit geen eie taal” (Pienaar 1943:236).
Reeds in 1904 lewer D.F. Malan ’n pleidooi vir die vereniging van Afrikaners, en
noem hy die besef van ’n eie erfenis,10 gegrond op hul nasionaliteit, taal,
godsdiens en karakter, as ’n sentrale verenigende element. Die toe-eiening en
historiese kontinuϊteit van ’n gemeenskaplike verlede was volgens Malan ook die
beste verdediging teen die “ander” van verengelsing. Teen 1908 sonder Malan die
funksie van Afrikaans as “volkstaal” uit in die ontwikkeling van ’n
Afrikanernasionaliteit: "Verhef di Afrikaanse taal tot skrijftaal, maak haar di
draagster van onse kultuur, van onse geskiedenis, onse nasionale ideale, en u
verhef daarmee ook di volk, wat haar praat” (in Pienaar 1964:175).
Die hegte skakeling tussen taal en nasionale identiteit word ook deur Preller (in
Pienaar 1943) in 1905 genoem. Preller beskryf taal binne sowel ’n nasionale as ’n
individuele konteks, direk verwant aan mekaar, maar met die volk vooropgestel:
“het beeld der gedachten van het volk, een steeds veranderende diorama van het
innerlik bewustzijn van de mens” (in Pienaar 1943:251). In dieselfde betoog
beklemtoon Preller die essensiële skakeling tussen Afrikaans, volk en individu:
“Het Afrikaans is onze Moedertaal, onze Landstaal, onze Volkstaal” (1943:255).
In ooreenstemming met D.F. Malan (in ’n 1908-toespraak opgeneem in Pienaar
1943:310–11) poneer Muller (1925) ’n hegte verband tussen taal en die
selfrespek van ’n volk. Vir Muller (1925:134) is selfrespek ’n essensiële element
in die totstandkoming van sowel individuele as nasionale identiteit. Hy voer aan
dat nasionale en individuele selfrespek en identiteit gegrond word op “die
waardering en ontwikkeling van ons eie taal”, “die intiemste uiting van ons hele
nasionale wese”, “ons taal [wat] ons van ons moeder se lippe [leer]” (135). ’n
Selfbewuste volk (’n volk met ’n bewuste selfstandigheid) is nie moontlik sonder
’n eie taal nie, glo Muller. Hy bevestig ’n destyds algemene beskouing onder
Afrikaners oor die gebruik van Engels: “[D]ie taal van die veroweraar, in die
mond van die verowerdes, [is] die taal van slawe” (135). Dienooreenkomstig
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skryf Muller die ontwaking op taalgebied ná die Tweede Vryheidsoorlog en die
verwante totstandkoming van die Tweede Taalbeweging toe aan die ontwikkeling
van die Afrikaner se bewustheid van en trots op die volkseie. (Pienaar 1943:31011 beweer ook dat die Tweede Taalbeweging ’n ontwaking by die Afrikaner
verteenwoordig het tot ’n gevoel van eiewaarde en tot die roeping om ’n
“waardiger” plek in die wêreldbeskawing in te neem.)
Die verband tussen taal, sosiopolitieke konteks en die vorming van ’n individu en
selfbewuste volk word versterk deur die skepping van ’n eie letterkunde: volgens
Muller (1925:145) ontwikkel beide individu en volk geleidelik “hoëre estetiese en
intellektuele belange […] en dan soek hulle ’n beter en meer blywende
uitdrukking vir hul fyner gevoelens deur ’n eie literatuur te skep”. Die “innerlike
drang” (Pienaar 1943:299) tot selfuitdrukking en die (nasionale) waarde wat
hieraan geheg word – in die vorm van ’n eie letterkunde veral, maar ook in
musiek en skilderkuns – voer estetiese motiewe in die nasionalisme in, beweer
Muller. Hy beklemtoon die noue skakeling tussen die estetiese en skoonheid,
maar sonder die belang van een faktor in “ons skoonheidsgevoel” uit, naamlik
“eenheid te midde van verskeidenheid” (1925:149). “Alleen deur nasionaal te
wees” (150) sal die Afrikaner literêr kan bydra tot die bestaande universele
verskeidenheid in die uitdrukking van skoonheid.
Deur die bemiddeling van Langenhoven is Afrikaans in 1914 in skole ingestel. Ook
Langenhoven (1949:67) het Afrikaans beskou as die taal van die individu wat
laasgenoemde verbind tot ’n volk: “die één band wat ons as nasie aan mekaar
heg”. Die moedertaal van die individue waaruit die volk saamgestel is, is nie
alleen hulle “verstandsmedium” nie, maar ook hulle “gevoelsmedium” wat as
skakel tussen die lede van die volk dien (1949:26). In aansluiting hierby bestaan
daar vir Langenhoven – soos vir D.F. Malan (1908) en Muller (1925) – ’n direkte
verband tussen taal en die selfrespek van ’n volk en ’n individu (1949:65).
Hierdie faktore lei daartoe dat die “volkstaal” “die semént van nasionale gevoel”
vorm (1949:26). “Die taal is gans die volk,” voer Langenhoven (1949:28) aan; in
die taal is “al [die volk se] geheue van sy verlede, al sy bedrywigheid van sy
hede, al sy hoop op sy toekoms” (1949:26) omvat.
Diederichs (1936) verwys nie direk na die rol van taal (en letterkunde) in die
skepping van nasionale en individuele identiteit nie. Hy onderskei egter tussen
verstand en gevoel in die konteks van die wording van ’n individu en ’n volk,
spesifiek met betrekking tot die doel van die (nasionale) mens as “skepper van
geestesgoedere” (1936:16). (By implikasie word kultuurprodukte en dus
letterkunde – en taal – deur “geestesgoedere” ondervang.) Volgens Diederichs is
dit die gevoel “wat ons verbind met dit wat behoort te wees maar nog nie is nie,
wat aan ons lewe en dade doel en ideaal gee” (1936:61). Die eenheid van ’n
nasie berus hoofsaaklik op ’n eenheid van gevoel teenoor dieselfde waardes.
Diederichs beklemtoon die noodwendigheid van die skeppende daad in hierdie
verband: “[D]eur sy dade is die mens en die nasie in staat om skeppend die
wêreld te verryk en nuwe geestesgoedere in die werklikheid in te dra” (58).
Hierdie skeppingsfunksie hou direk verband met die skoonheid, en die doel van
die skepping om die wêreld “skoner, beter en geestelik ryker” (1936:16) te maak.
Diederichs kom tot die gevolgtrekking dat die grootheid van ’n nasie veral
bestaan “in die grootheid van die geestesgoedere wat dit uit sigself gebore laat
word het en waarmee dit die wêreld duursaam verryk het” (1936:31). Ook die
selfverwesenliking van ’n volk vind plaas deur middel van sy kultuurproduksie:
laasgenoemde is (a) die neerslag van “[’n volk se] strewe tot verwerkliking van
die […] waardes [wat hy voel]” (1936:39), en (b) oorwegend die wyse tot die
selfopenbaring van ’n volk ten einde selfbewussyn en doelbewustheid te verhoog.
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2.3 Godsdiens, nasionalisme en identiteit
Muller (1925) beskou die grondslag van nasionalisme as bowenal eties en
religieus. Indien die individu die keuse uitoefen om nasionalis te wees, maak hy
dus ’n morele keuse “van die diepste betekenis” (1925:146) (vgl. eindnota 12).
Nasionalisme bepaal naamlik die karaktervorming en identiteit van ’n individu en
’n volk en, daarmee saam, nasionale oorlewing en die geestelike voortbestaan
van die volk en individu. Aangesien godsdiens moraliteit insluit (volgens Muller),
is nasionalisme fundamenteel ’n godsdienstige plig vir die individu (1925:147).
Die nasionaalgesinde (en noodwendig godsdienstige) individu verkeer daarom
onder die verpligting om sy nasionale beginsels te handhaaf. “Dit is dus letterlik
waar […] wanneer die Afrikaner sê, dat die handhawing van sy taal vir hom ’n
deel van sy godsdiens is. Dit behoort so te wees” (147).
In reaksie op Muller se stelling dat godsdiens in die mens ingebore is (1925:139),
en met die geponeerde verband tussen godsdiens, moraliteit en nasionalisme in
ag genome, kan daar veronderstel word dat Muller ook moraliteit – en dus
nasionalisme – as inherente eienskappe van die individu beskou. In dié lig gesien,
is nasionalisme vir die individu nie ’n keuse nie, soos Muller beweer (1925:146),
maar ’n realisering van ’n natuurlike persoonlikheids- en identiteitselement (soos
die uitleef van morele beginsels). Die individu beskik dus oor ’n instinktiewe
strewe om (a) “nasiemens” te wees – “die ware roeping van die mens as mens”
(Diederichs 1936:15) – en (b) die voortbestaan van die volk te help verseker.
Muller (1925:147) sonder twee oortuigings met betrekking tot die godsdienstige
basis van nasionalisme uit: daar is ’n doel met die bestaan van aparte volkere, en
elke volk (asook elke individu) het ’n unieke roeping. ’n Essensiële element van
nasionale en individuele identiteit is die vervulling van daardie taak, met die doel
om die wêreld vanuit daardie standpunt positief te beϊnvloed (vgl. eindnota 12).
Ten einde die taak te vervul moet ’n volk en individu aan hul tradisies en
waardestelsel getrou bly. Dit sal ook die aparte (suiwer) voortbestaan van die
volk verseker (vgl. Muller 1925:142 in 2.1). “Daarom is dit dat die ware
nasionalis altyd aanknopingspunte soek in die verlede van sy volk en probeer om
al wat goed was by die voorgeslagte te handhaaf en verder te ontwikkel”
(1925:141). Muller beklemtoon die godsdienssin van Afrikanerleiers in die
geskiedenis in hierdie verband.
Beide Malan (in ’n aanhaling uit ’n 1908-toespraak, opgeneem in Pienaar
1943:310-11) en Preller (1925) huldig die opvatting dat godsdiens die
lewensopvatting van volk en individu beheer. Malan noem die eer van God die
belangrikste oorweging vir volk en individu (Pienaar 1964:16). Soos Preller
(1925:125–6) alle aspekte van die hede en verlede – ook die “persoonlike
wilsuitinge” van die individue waaruit ’n volk bestaan (16) – as ’n openbaring van
die wil van God beskou, erken Malan ’n “ewige Godsgedagte” agter die bestaan
van die Afrikaner. Malan voer aan (soos Muller 1925) dat die wil van God met die
oog op die (aparte) bestaan van die volk sowel aan laasgenoemde as aan die
individu ’n bestemming en roeping gee. Vir Malan is die doel van daardie roeping
die verheerliking van God. Die nastreef van die doel het nie alleen tot gevolg dat
die volk waarde heg aan sy voortbestaan nie, maar skep ook eenheid in die volk
(1915:16-7).
Ooreenkomstig die opvattings van Muller (1925), Malan (1915) en Preller (1925)
beweer Diederichs (1936:49) dat elke individu en volk in die religieuse sy
grondslag en betekenis vind. Ook die “nasionale lewensbeskouing” het ’n
godsdienstige basis (1936:62). "Egte” nasionalisme (1936:63) word gekenmerk
deur die beskouing van volkere as “skeppinge en instellinge van God self”
(1936:22). Die volk is bestem om uitvoering te gee aan die wil van God: “God
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werk (…) deur nasies aan elkeen waarvan Hy ’n besondere roeping toevertrou
het, ’n besondere taak opgelê het” (1936:23). Hierdie taak kan slegs vervul word
indien die volk suiwer bly: ’n poging om nasionale onderskeidinge uit te wis, is
dus nie alleen strydig met God se skepping van aparte volkere nie, maar ook met
die taak wat aan elke volk gestel is (1936:24). Die nakom van hierdie plig vereis
ook ’n (nasionale en individuele) lewensbeskouing wat berus op Goddelike en dus
onverganklike waardes (1936:63–4):
En so vind dan die nasionalisme sy laaste verankering en regverdiging in
die religieuse geloof dat die diepste grondslag en sin van die nasie in die
wil en liefde van God self te vinde is en dat my liefde en my diene van my
nasie ’n deel is van my liefdesdiene van God.

3. “Volk” en “individu”: Van Wyk Louw en vroeër Afrikanerdenkers
Die skeppende en kritiese interpretasies van die letterkundige en sosiokulturele
werklikheid in die vroeë 20ste eeu het met die toetrede van N.P. Van Wyk Louw
tot die literêr- en sosiokritiese diskoers ingrypend verander. Berigte te velde en
Lojale verset (1939) het ’n era van verreikende vernuwende denke oor die
Afrikaner se sosiopolitieke, intellektuele, literêre en subjektiewe tuistes ingelui –
Louw se herinterpretasie van hierdie kontekste het ’n nuwe werklikheid in en
rondom Afrikanernasionalisme, nasionale en individuele identiteit, en die
Afrikaanse letterkunde gekonstrueer. Sy tegelyk konfronterende en versoenende
perspektief op bestaande interpretasies van hierdie begrippe en hul
verwesenliking het nie alleen die hede en potensieel hernieude toekoms omvat
nie, maar ook die verlede: Louw se herkonseptualisering van die realiteit het
beperkte kontinuϊteit aan die oorsprong of vertrekpunt daarvan verleen.
In 1936, in die eerste opstel in Berigte te velde, “Die rigting van die Afrikaanse
letterkunde” (Louw 1986:5-11), wat in die Afrikaanse literatuurkritiek in die
algemeen as die “manifes van Dertig” beskou word, stel Louw ’n geestelike
volkswording in die vooruitsig. Hierdie interpretasie van die werklikheid in terme
van toekomstige vernuwing word telkens herhaal, onder meer in “Die ewige trek”
(1938) (1986:94-102): die “proses van die volkswording” benodig “vandag”
bowenal mense “wat aan een volkswording, groots bokant alle strewe van ’n
enkeling of groep, kan glo” (1986:102). In 1938 verwoord Louw ook die strewe
na intensiewe volkskritiek – “lojale verset” – wat ’n vernuwing van die geestelike
lewe, “die vergaan-om-te-ontkiem” (1986:168), teweeg sou bring. Dié kritiek
word binne die konteks van die wording van die Afrikaanse volk omskryf: “Uitbly
kan so ’n kritiek natuurlik [...] maar dan sal daar ook nie veel van ons word nie”
(1986:168).
Hierdie verwagting van die nuwe, en die gevolglike herinterpretasie van die
bestaande, was ook kenmerkend van Louw se herdefiniëring van die Afrikaner se
nasionale en individuele identiteit, binne die konteks van ’n nasionale werklikheid,
in die jare dertig.
Van die denkbeelde oor nasionalisme en identiteit vóór 1939 toon die opvattings
van Muller (1925) en Diederichs (1936) die mees opvallende ooreenkomste met
dié van Louw in Berigte te velde en Lojale verset. Louw se perspektief op die
verhouding tussen volk en individu, en die identiteitskeppende funksies van
geskiedenis, taal en godsdiens in ’n nasionalistiese konteks, was egter
intellektueel meer gevorderd en meerfasettig as die sienings van Muller en
Diederichs. Sy literêre, filosofiese en opvoedkundige kennis en sy gevolglik
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deeglik gegronde standpunte oor die Afrikaner se geesteslewe, nasionale
bewuswording en voortbestaan, het gelei tot opstelle wat meer polemies én
verreikend was as die skrywes van sy bogenoemde voorgangers. Bydraende
faktore was (a) sy uitgesproke doel met sy opstelle – die aanduiding van ’n
strewe in die Afrikaanse letterkunde – en sy gevolglike posisionering as leier van
die nuwe nasionaal-literêre Dertigerbeweging, en (b) die volksopvoedkundige
aard van sy kritiese prosa. Louw se joernalistieke styl, veral sy gebruik van
spreektaal, sy pogings om abstrakte begrippe te konkretiseer, en sy vermoë om
komplekse onderwerpe eenvoudig dog diepgaande te bespreek, het ook vir hom
’n wyer leserspubliek verseker as die meer akademiese en abstrakte aanslag van
Muller en veral Diederichs. Al drie kritici is dit egter eens ten opsigte van hul
idealisme en gevolglike erns oor en toewyding aan die Afrikaanse nasionalisme
(vgl. eindnota 13) as lewensvorm.

3.1 Geskiedenis, nasionalisme en identiteit
Die klem wat Louw (1939) plaas op die samehang tussen die vooruitgang van ’n
volk, kennis van sy geskiedenis en die konstruksie van nasionale/individuele
identiteit stem ooreen met die standpunte van Muller (1925) en Diederichs
(1936). Laasgenoemde twee kritici voer, soos Louw (1986:16, 21, 95, 101, 168),
aan dat die identiteitskonstruksies van individu en volk verander in reaksie op
wisselinge in die konteks van oorsprong. Die subjektiewe terrein is daarom
voortdurend “in wording”, ’n proses, soos Said (1995:332) daarna verwys (vgl.
onderafdeling 1). Vanaf hierdie vertrekpunt herinterpreteer Louw in 1936 die
basis van nasionale identiteit as die toekenning van sin (nasionale betekenis) aan
die geskiedenis van ’n groep (1986:17). Hy keer in 1938 na dié siening terug en
herkwalifiseer “sin” as die voortbring van ’n geestelike lewe11 wat in die pyn van
volkswording – en dus die geskiedenis, hede én toekoms van die volk – gewortel
is (1986:164). Hierdie “sin” is voorwaardelik vir die konstruksie van nasionale en
individuele identiteit: “Die mens word enkeld, helder, mooi en waardevol alleen in
soverre as hy aan die geestelike lewe deelneem, en ’n groep word volk en
waardevol, kry reg om te bestaan, alleen in soverre as hy geestelike lewe
voortbring” (1986:164).
Die ontstaan van ’n geestelike lewe by ’n volk vorm dus deel van ’n natuurlike
progressie vanaf die singewing aan die verlede na ’n beter (nasionale) werklikheid
wat geleidelik gekonseptualiseer word: “daar [word] vorentoe na iets beters
gebeur” (16) (my kursivering – KC). Die betekenis van ’n nasionale beweging lê
dan ook nie in die geskiedenis op sigself nie, maar in die omskepping daarvan én
van die tradisies wat dit in die hede rekonstrueer, tot ’n nuwe waarde vir beide
volk en individu. Dit gaan dus oor die kontinuϊteit van die verlede in sowel die
hede as die toekoms (’n oortuiging wat ook by Muller en Diederichs voorkom: vgl.
2.1). Soos Diederichs (1936:40-41) beskou Louw (1986:16-7) die geskiedenis as
’n integrerende faktor met betrekking tot die optrede van ’n volk in die hede en
toekoms ter wille van dieselfde waardes en ideale.
Die gemeenskaplike klem by bogenoemde kritici op die “wording” van individu en
volk dui op die bewuswees van identiteit en nasionalisme as ’n proses wat slegs
voorlopig – in die vorm van ’n veranderlike konstruksie – as voltooid beskou kan
word. Hierdie proses impliseer die daad, wat genoem word deur Preller (1925) en
Diederichs (1936) (vgl. 2.1) en gesuggereer word deur Muller (1925),12 maar
sterker by Louw figureer. Louw ken ’n hoë prioriteit toe aan die wil en die daad as
die kragte wat die ontwikkeling van die individu en volk aandryf. Die daad kan nie
geskied sonder die wil daartoe nie, maar die individu se “wil tot volk-wees”
(1986:95) kan ook nie ’n werklikheid word sonder die waagspel van die daad nie.
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In die volkswording neem die daad volgens Louw ’n drieledige vorm aan: die
besef van die verantwoordelikheid tot die maak van ’n keuse (vgl. die rol van die
keuse as daad by Muller in eindnota 12), die uitoefen van die keuse tussen
ewewigtige argumente (Louw 1986:101), en die daaropvolgende handeling om
die keuse te realiseer. Louw voer aan dat hierdie toepassing van die daad en die
wil daagliks moet plaasvind om die volk se bestaansreg te beveilig (1986:101).
Die identiteit van die volk en individu is dus deurentyd voorlopig, ’n “ewige trek”
(1986:95) waarin dié konstruksies voortdurend herdefinieer word. Die hoë
waarde wat Louw aan die wil en die daad “as skeppende kragte in die
geskiedenis” (Olivier 1992:40) heg, voer die vroeëre sienings van hierdie
konsepte verder, en konseptualiseer dit in fyner besonderhede as essensiële
aspekte van die groter konteks van die nasionale bewuswording, die rol van die
volk se geesteslewe hierin, en die voortbestaan van die volk.
In Louw se siening van die identiteitskepping van individu en volk in die
dertigerjare vervul die geestelike lewe, en veral die skoonheid, ’n bepalende
funksie (vgl. eindnota 11). Die skoonheid is nie net ’n belangrike aspek van
hierdie handelingsproses nie; dit behels ’n daad op sigself in die vorm van die
skeppingsproses waardeur dit tot stand gebring word. Louw stel die belang van
die skeppingsdaad met betrekking tot die skoonheid aan volksdiens gelyk: die
“hoogste uiting van die nasionale gevoel” is naamlik “die vaste wil om na eie
kragte en buite alle loon om iets te doen wat die geestelike besit van die volk sal
verryk” en “iets moois uit die krag van hierdie gees” te skep (1986:45). Alleen
die daad sal bewys of die jonger geslag skrywers werklike skoonheid kan bring
(1986:47), en hierdie produkte sal die betekenis van die destydse lewe aan latere
geslagte duidelik maak (1986:45).
Muller (1925:149) poneer ’n hegte verband tussen die estetiese en die skoonheid,
en tussen laasgenoemde en die nasionalisme, maar plaas nie dié skakeling binne
die konteks van die daad nie (vgl. 2.2).
Soos Louw definieer Diederichs (1936) die waarde van die individu vir sy volk met
betrekking tot die diens wat die mens op veral kulturele gebied aan sy volk lewer,
en stel hy die grootheid van ’n volk aan die grootheid van sy kultuurproduksie of
“geestesgoedere” gelyk (1936:31). Diederichs betrek wel die skeppende daad by
sy bespreking, maar in ’n meer beperkte sin as Louw: hy identifiseer die doel van
die (nasionale) mens as die skepping van geestesgoedere wat die wêreld “skoner,
beter en geestelik ryker” (1936:16) kan maak, maar sonder nie, soos Louw, die
skoonheid as bepalende faktor uit nie.
Die nuwe (nasionale) werklikheid en waarheid wat Louw in die dertigerjare
probeer konstrueer het, het direk verband gehou met sy herinterpretasie van
identiteit in ’n nasionalistiese konteks. Sy herdefinisie van nasionalisme maak dit
nie alleen voorwaardelik vir volledige menswees nie, maar stel ook menswees en
nasionalisme aan mekaar gelyk (’n idee wat sentraal staan by beide Muller 1925
en Diederichs 1936 – vgl. 2.1). Beide begrippe hou direk verband met die
teenstellende konsepte individu en volk. Die nasionale werklikheid, en dus die
volledige realisering van menswees, vereis nie alleen ’n hegte verhouding tussen
individu en volk nie (vgl. ook Muller 1925:146 en Diederichs 1936:20); dit hou
ook en veral in dat die individu slegs as lid van ’n volk bestaansreg het. In 1936
stel Louw dit soos volg:
Die volledige menslike lewe (...) is alleen binne ’n konkrete kultuurgroep,
’n volk, te vind. Hierdie gebondenheid van die lot van elke mens is nie net
’n band nie, maar ’n verbintenis, nie net ’n begrensing nie, maar ’n
vorming van die persoonlikheid wat daarsonder tot ylte sou vervlugtig.
(1986:15)
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Waar Diederichs egter die nasie bó die individu stel en laasgenoemde buite die
nasie tot ’n abstraksie reduseer (1936:17), omskryf Louw individue as “konkrete
mense wat tot ’n besondere volk behoort en ’n besondere taal praat” (1986:45).
Soos Muller (1925) (vgl. 2.1) beklemtoon Louw die essensiële funksie van die
individu binne die volk: die toekoms van ’n volk word naamlik geskep deur “die
wil van tallose enkelinge” (1936:102), ’n standpunt wat met dié van Preller
(1925:15, 119) ooreenkom. In 1939 konfronteer en kwalifiseer Louw Diederichs
se uitspraak in hierdie verband direk: “Die ‘mens’ is geen vaal, egalige abstraksie
nie, maar ’n eindeloos kleurryke verskynsel waarvan wesenlike en toevallige
ongelykheid skering en inslag is” (1986:83).

3.2 Taal, nasionalisme en identiteit
Vir Louw as Afrikaanse nasionalis13 was die taal ’n essensiële faktor in die
volkswording, “die loopgraaf van ons nasionaliteit” (1986:96). (D.F. Malan spreek
reeds in 1904 hierdie oortuiging uit (Pienaar 1964).) Afrikaans het gedien as ’n
grens wat in- en uitsluiting met betrekking tot die Afrikanerdom bepaal, en was
dus ’n fundamentele kenmerk van die Afrikaanse nasionale en individuele
identiteit. Soos Muller (1925) en Langenhoven (1949) glo Louw dat die gemeenskaplike taal ook as eenheidskeppende faktor tussen die lede van die volk
funksioneer: “Die taal onderskei ons en bind ons saam; sy hoogtepunt – die groot
literatuur – sal vir ons geestelike leierskap moet verskaf” (1986:13). (Diederichs
1936 verwys slegs indirek na die rol van taal in identiteitskepping – vgl. 2.2.)
Dit blyk dus dat Louw – buite die literatuur – veral waarde geheg het aan taal wat
die basiese funksies van die konstruering en definiëring van volks- en individuele
identiteit asook volkseenheid betref. Hy beklemtoon egter ook die verband tussen
taal en die volk en individu se vermoë om die wêreld waar te neem en
intellektueel te beheer: “Hoe fyner en presieser die taal en die woordgebruik van
’n groep of ’n individu word, hoe fyner word sy waarneming en sy intellektuele
beheer van die wêreld” (1986:157). Hoe fyner die woordgebruik, en dus die
waarneming en intellektuele beheer, van ’n groep of individu, hoe fyner – en
groter – sy kuns, veral sy woordkuns:14 die kuns lê per slot van rekening “die
wesenlike in alle gebeurtenisse en in die wêreld rondom ons” bloot (1986:157).
Groot literatuur verskaf dan die leiding in ’n volk se geestelike lewe (1986:13),
wat die identiteit van beide volk en individu vorm en ook die volk se bestaansreg
onderlê (1986:164).
Louw toon aan dat die nasionalisme, soos elke wêreldbeskouing waardeur ’n
groep of individu sy tuiste wil beheer, op verskillende maniere in taal geuit word
(aanvanklik die geϊsoleerde en abstrakte hoofbegrippe, dan leuses, slagspreuke,
en so meer) (1986:22). Die nasionale strewe neem voortdurend meer konkrete
gestalte aan in en deur taal (1986:21) en, soos Muller (1925:145) aanvoer, by ’n
klein volk veral deur die literatuur (1986:13): “Van die eenvoudige begrippe van
sy reg en plig af, van die eenvoudige uiting van nuwe blydskap af, moet die
nasionale gedagte voortskry tot ’n volledige beeld van hoe die mens in daardie
volkskultuur sal uitsien” (1986:22-3). Die ontwikkeling van nasionalisme en taal
gaan gepaard met die integrasie van hede en verlede in beide prosesse van
herkonseptualisering, maar ook met ’n toekomsgerigtheid (vgl. ook Muller 1925
en Diederichs 1936 in 2.1 en 3.1): albei prosesse “skry voort” na ’n
gemeenskaplike doel, naamlik die beliggaming van die individu as lid van die volk
(1986:23). Die geϊntegreerde verlede, hede en toekoms van hierdie ontwikkelingsprosesse is by uitstek sigbaar in die literatuur, waarin die “volledige beeld”
(1986:23) of identiteit van die Afrikaanse individu en volk (“van alles wat in ons
omgaan” (1986:8)) vorm aanneem. Nasionale woordkunstenaars soos Louw is
dus verantwoordelik vir die verwoording van sowel die doelwit as die twee
vergestaltingsprosesse.
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In aansluiting by sy oortuiging dat groot letterkunde die volle lewe en die
volledige beeld van die Afrikaanse individu en volk weerspieël, en dat vernuwing
in die volk in sy geestelike lewe begin, beskou Louw die literatuur as deel van die
stryd wat dikwels met “die hele wêreldgebeure” saamhang (1986:53), maar ook
die stryd om ideale (1986:30). Vir hom gaan dit nie alleen om die rol van die
taalstryd – “die ware derde vryheidsoorlog” (1986:68) – in die opkoms van die
Afrikaanse nasionalisme en die volkswording nie, maar ook om die wese van die
literatuur en die geestelike lewe as stryd (1986:70). Hierdie strydbaarheid is
volgens Louw ’n inherente kenmerk van die Afrikaanse kultuur en volg uit “die
ligging van ons volk tussen die magtige Engelse kultuur en die swart massa van
Afrika” (1986:79). Dit gaan dus om die stryd om voortbestaan en die handhawing
van die identiteit van ’n klein volkie tussen twee groter “magte” (95), wat ’n stryd
teen verengelsing insluit: “As ons nie daardie strydbaarheid gehad het nie, sou
ons as volk en as kern van Afrikaanse kultuurwil verdwyn het” (1986:79). Louw
se siening stem ooreen met die oortuigings wat Muller (1925) uitspreek oor die
essensiële rol van ’n eie taal by die totstandkoming van ’n selfbewuste volk (’n
volk met ’n bewuste selfstandigheid – vgl. 2.2). Binne die volkskultuur word ook
groot kuns deur strydbaarheid gekenmerk, “nie soos die strydbaarheid van ’n
mens wat na iets streef nie, maar soos die strydbaarheid van dinamiet [...] wat
van binne af oopruk” (1986:161). Hierdie literatuur is “’n kragtige wapen in die
volk se hand” (1986:21): dit skep nuut van binne af uit (1986:18) in die nastreef
van die nasionale gedagte, en bevorder só die ontwikkeling van nasionale en
individuele identiteit, maar gee die volk ook ’n mate van “reg” om te bestaan
(1986:97). Groot kuns hou dus direk verband met sowel “die kwaliteit van die
lewe” binne die volk as met “die bestaansreg van die volk self” (1986:3).

3.3 Godsdiens, nasionalisme en identiteit
Louw se sienings in die jare dertig oor die funksie van godsdiens in individuele/
nasionale identiteitskepping en nasionalisme bevat nie die klem op moraliteit en
’n Godgegewe roeping wat by Muller (1925), Preller (1925) en Diederichs (1936)
voorkom nie (vgl. 2.3). Hy beskou ook nie nasionalisme as die individu se
godsdienstige plig (soos Muller 1925:147) nie. Louw poneer egter wel ’n
verhouding tussen die individu en God wat ’n integrale deel vorm van sy
perspektief op die rigting waarin die Afrikaanse geesteslewe behoort te ontwikkel,
en daardeur die wording en voortbestaan van individu en volk.
Louw voer in 1936 aan dat volkswording “[d]ie eerlike, strenge deurdink”
(1986:9) van die “groot menslike vraagstukke” (1986:7) – die groot konflikte
tussen mens en mens, mens en aarde, mens en God (1986:27, 152) – vereis. Sy
stelling oor die mens/God-konflik (1986:27) dui op ’n veronderstelling dat daar ’n
verhouding tussen die individu en God bestaan – konflik impliseer immers die
konteks van ’n verhouding. Volgens Louw kan die mens “alleen wanneer [hy]
hom voel as draer van die volle menslikheid [...] waarlik met God [...] praat”
(1986:10). “Waarlik met God praat” behels ’n gesprek tussen individu en God
asof “hulle alleen teenoor mekaar staan in die oneindigheid”; daar is dus ’n
“onmiddellike verhouding” – regstreekse kommunikasie sonder enige hindernisse
– tussen die mens en God (1986:10). (“Waarlik praat” en “teenoor mekaar”
suggereer egter ook moontlike konflik.) Aangesien die bewussyn en uitdrukking
van “die volle menslikheid” sentraal funksioneer in Louw se herinterpretasie van
die nasionalisme en letterkunde, impliseer die stelling hierbo dat (a) die individu
tot op (die nienasionale) hede, en (b) die individu buite (die nou noodwendige)
volksverband, nie “waarlik” met God kon/kan kommunikeer nie. (By implikasie
het “ware” kommunikasie en ’n “onmiddellike verhouding” tussen individu en God
nie deel gevorm van die denke van Muller 1925 en Diederichs 1936 nie.) Die
“deurdink” van die moderne lewe vanuit ’n nasionale perspektief, met inbegrip
van al die “ryke van die menslike belewing” (1986:9), kan gevolglik beskou word
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as ’n moontlike voorwaarde vir ware kommunikasie met God, en daarmee saam,
vir ’n “ware verhouding” tussen individu en God. Binne die konteks van Louw se
denke was ’n “ware verhouding” tussen mens en God dus nie moontlik in die
individu/God-konfigurasies van Muller en Diederichs nie.
Louw voer aan dat “groot godsdienstige poësie” (1986:10) die uiting van die
individu se “onmiddellike verhouding” met God is en die neerslag van die direkte
kommunikasie tussen individu en God.15 Hierdie poësie is nie moontlik sonder die
digter se besinning oor die lewe binne ’n nasionale konteks en sy bewussyn van
die volledige menslikheid nie.
Twee jaar ná hierdie 1936-opstel, in “Die idee van groot kuns” (1938) (1986:16065), omskryf Louw “groot kuns” in die algemeen as direk verbonde aan God: die
kenmerk van groot kuns “is iets byna onsegbaars: ’n sekere volheid, rykheid,
tydeloosheid – ’n sekere oorskot van lewenskrag wat met ’n slag bokant die vitale
uitskiet – ’n sekere eng verbintenis met wat ons God kan noem” (1986:161). Vir
Louw is dit “’n kuns waarvan ons weet [...] dat dit geen onwaardige
verteenwoordiger van die heelal is nie” (1986:161). Groot kuns – en groot
godsdienstige poësie by uitstek – verteenwoordig dus nie alleen die heelal nie,
waartoe en waarin alle dinge verbind is en dus in verwantskap met mekaar staan
(1986:157), maar ook die “Heelal” (1986:10): (a) die wêreld wat as eenheid
bestaan onder die heerskappy van God, en/of (b) die uiting van die kunstenaar se
regstreekse verhouding met God.
Die situering van die gesprek tussen die individu en God in die “oneindigheid”
(1986:10) of ewigheid kan in verband gebring word met die tydloosheid16 wat
Louw as ’n kenmerk van groot kuns uitsonder. Die kuns groei uit ’n bewussyn van
die volledige menslike lewe, maar word gróót en transendeer die lewe wanneer
dit deur skoonheid gekenmerk word (1986:110). Die skoonheid verhef dus die
kuns tot tydloosheid (1986:27). Deur deelname aan die geestelike lewe, en
gevolglik aan groot kuns en skoonheid, kan ook die individu en volk tydloosheid
bekom en “uit hul verwarde tydgebonde lewe tot ’n helder ewigheid [...] verhef
word” (1986:163–4). By implikasie plaas die skoonheid dus ware kommunikasie
tussen mens en God asook groot godsdienstige poësie in ’n tydlose ruimte,
tradisioneel die ruimte wat met God geassosieer word. Die skoonheid bring
derhalwe volk en individu nader aan God in dié sin dat dit ’n “onmiddellike
verhouding” (1986:10) en gesprek met God moontlik maak, binne ’n konteks van
tydloosheid wat die goddelike kenmerk. Die individu wat nié aan die volk se
geesteslewe deelneem nie, of die volk wat geen geestelike lewe het nie, vrees
egter die oneindigheid en probeer deur stelsels en dogmas daaraan ontvlug
(1986:30).
Louw sluit “Gedagtes oor die nasionalisme en die kuns” (1986:15-25) af met die
erkenning dat hy bewustelik van die Afrikaanse nasionalisme “byna soos van ’n
godsdiens” gepraat het (1986:25). Ter ondersteuning van hierdie uitspraak voer
hy aan dat “ons” nasionalisme vir die jonger geslag Afrikaners “’n mag is wat
dieselfde volstrekte eise aan ons stel as ’n godsdiens” (1986:25). Sowel die
nasionalisme as godsdiens “dwing [ons] om die hele persoonlikheid in diens van
’n ideaal en van ’n menslike gemeenskap te stel” en “[hou] aan ons ’n volledige
en mooi lewe voor [...] om te volg” (1986:25). In beide gevalle word die
identiteit van die individu onderwerp aan die volk en die bereiking van ’n
gemeenskaplike doel. Die voordeel van hierdie sekondêre posisie van individuele
identiteit is dat dit die individu in staat stel om “’n volledige en mooi lewe” te volg
wat andersins nie moontlik sou wees nie. Die “volledige menslikheid” (1986:8) en
die skoonheid as lewensvorm kan gevolglik slegs gerealiseer word deur die
onderwerping van die individu aan die volk en die ideaal, aan die nasionalisme en
godsdiens. Louw wys egter terselfdertyd daarop dat dié “mooi mens-wees”
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moontlik nooit bereik sal word nie – ’n wete wat deur die wil dat “die mooi dinge
moet geskied”, getransendeer word (1986:25). Die ideaal, die verwante wil en
daad om dit te verwesenlik, en die verwante potensiaal tot die realisering van ’n
beter werklikheid, oorstyg dus ’n rasionele perspektief op die hede en toekoms:
“Die doel is alles (die wil tot die transendeer van eie kragte)” (1986:111).
Louw se vroeë opstelle getuig deurgaans van ’n idealisering en verabsolutering
wat ’n botydelike, dikwels religieuse waarde aan sy denkbeelde en woordgebruik
toeken. In die “Vooraf” tot Berigte te velde voer hy byvoorbeeld aan dat die
suiwer estetiese primêr in die kuns is, en dat sodanige kuns “’n groot, selfs ’n
beslissende faktor” in die lewe van ’n volk is – dit is direk verwant aan nie alleen
die kwaliteit van die lewe binne daardie volk nie, maar ook die bestaansreg van
die volk (1986:3). Die kuns gaan nie oor kennis van die estetika nie, maar oor
“die aanskouing van wat mooi is [...]; alle teorie moet daarop gebou word, en alle
teorie wat êrens daarteen gaan, moet verwerp word” (1986:171).
Met betrekking tot die erkenning van Afrikaans beskryf Louw die ondersteuning
daarvan as ’n “geloofsdaad”: “Ons sien ons redding nie in wat is nie, maar in wat
moet wees; alleen ’n wonder kan ons help, en ons wil dat daar in Suid-Afrika so
’n wonder gebeur, dat daar ’n jong, kragtige literatuur ontstaan waardeur ons
gered sal word” (1986:97). Hierdie literatuur sal “die diepste verlange van die
volk” weerspieël, “die ewige begeerte om binne die volksverband volkomener
mens te wees” (1986:16). Die bestaande letterkunde word dan deur die
nasionale gedagte “tot iets splinternuuts” omskep: “Dis werklike skepping; ’n
nuwe waarde word in die lewe van die mens gebring” (1986:17). Louw glo dat die
kunstenaarskap in die Afrikaanse volk “as ’n genade aanvaar [moet] word met
die uiterste oorgawe daaraan” (1986:11), selfs waar dit alles vra (1986:111), en
dat die groot kunstenaar hom moet keer teen alles wat oneg in die samelewing
is, omdat “groot kuns en die waardering daarvan nie in so ’n gemeenskap aard
nie” (1986:48). Die kunstenaar moet gewillig wees om homself op te offer –
“[d]ie doel is alles (die wil tot die transendeer van eie kragte)” (1986:111). Alleen
op hierdie wyse kan hy groot kuns voortbring, “die skoonheid wat ons harte trek
en alle strewe na hom toe heilig” (1986:163).
Louw voer aan dat die kritikus “die duursame, nie-tydelike waardes en
dwaashede [moet] sien” en dié “in die helder lig stel”; wanneer hy die kern van
waarheid of dwaasheid in karaktereienskappe kan identifiseer, sal ook “sy
persoonlike stryd nie-tydelike betekenis” kry (1986:140). Groot kritiek is dan “die
veroordeling van ’n mens self in die sondes van jou volk, dit is ’n boetedoening en
’n reiniging” (1986:167-8). Elke individu is naamlik medeverantwoordelik vir alle
kwaad in die wêreld; alle sonde is “die sonde van die hele mensdom”; elke mens
is aan alles medepligtig (1986:168).

Slot
Van Wyk Louw se kritiese opstelle uit die jare dertig het ’n indringende én
visioenêre ontleding van die geskiedenis, destyds huidige stand en toekoms van
die Afrikaanse volk en individu, taal en kultuur verskaf. Hy het ’n nuwe
interpretasie van die gevestigde individuele en nasionale identiteitskonstruksies
van die Afrikaner geformuleer, gegrond op ’n sirkelgang van vertrek van en
terugkeer na die literêre en sosiokulturele tuistes en die gepaardgaande
versoening van die bekende met die nuwe “nasionale” werklikheid. Sy herdefinisie
van die begrippe volk, individu, identiteit en nasionalisme het antwoorde gebied
op vrae wat die Afrikaanse nasionalistiese diskoers in die jare dertig gerig het:
"Wat is ’n volk? Wat het ’n volk nodig om te bestaan? Watter gronde regverdig ’n
volk, en veral ’n klein volk, se aparte bestaan? Wat is ’n volk se verhouding tot
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ander volke en groepe waarmee hy saam lewe?” (Viljoen 1982:125 in Van
Rensburg (red.) 1982). Louw se benadering tot hierdie vrae het opvattings
ingesluit wat steeds rigtinggewend in intellektuele besprekings oor die identiteit
en toekoms van die Afrikaner gebruik word, waaronder “lojale verset”,
“voortbestaan in geregtigheid” en “streng en omvattend dink”. Sy “wil tot
vernuwing” in die jare dertig (vgl. eindnota 1) het dus ’n nuwe kultuur van
kritiese en skeppende diskoers in Afrikaans tot gevolg gehad wat sewentig jaar
later nog as die konteks van oorsprong vir denkers oor die verlede, hede en
toekoms van die Afrikaner dien.
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Eindnotas
1

’n Frase gebruik deur Opperman (1953:51) met betrekking tot die Dertigers.
Die volledige aanhaling lui: “Die gevolg van [die] bewus wees van die vernuwing
wat hulle [die Dertigers – KC] bring en van hulle digterskap, is ’n wil tot
vernuwing, ’n wil tot die skep van ’n beweging, ’n wil tot literatuur.”

2

Die oorgang vanaf ’n landelike bestaansekonomie na ’n gekommersialiseerde
landbou, die droogte en depressie, die gevolglike toenemende verstedeliking en
die gepaardgaande mededinging met swart arbeid (veral in die myne), nuwe
klasseverdelings in die Suid-Afrikaanse samelewing en veral die ontstaan van ’n
Afrikaner-armblankeklas, die krisis rondom die goudstandaard (1931–1932), die
aanloop tot en gevolge van die “Smelterspolitiek” (1934), en so meer. Vgl. die
indringende ondersoeke na die ontstaan en ontwikkeling van die Afrikaner deur
Moodie (1975) en O'Meara (1983).
3

Die gebruik van die begrip Afrikanerdom in hierdie bespreking stem ooreen met
die definisie van O'Meara (1983:6): "Embedded within the category
'Afrikanerdom' are the [...] premises that all (white) Afrikaans-speakers are
automatically integrated into the cross-class organic unity of the volk,
instinctively share the presumably innate 'Afrikaner' conservative traditional
cultural values, and are always available for ethnic mobilisation in terms of their
common 'Afrikaner' interests." Daar moet egter in gedagte gehou word dat die
Afrikaner-samelewing verskillende omskrywings van Afrikanerskap onderskryf
het, in ooreenstemming met die verskillende politieke strategieë wat ondersteun
is.
4

Vgl. bv. Louw 1986:101: “’n [V]olk se bestaansreg is nie iets wat veilig op
onbreekbare tafels geskrywe bly nie, maar iets wat daagliks nuut deur sy wil en
daad geskep moet word.”

5

Rykwert (2004).
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6

Muller se gebruik van die term erfenis kom ooreen met dié van D.F. Malan in
1904 – vgl. 2.2.

7

Van Wyk Louw maak ’n soortgelyke stelling (met betrekking tot homself) in
1970: “[J]y het jou één, kort lewe aan dié volkie onherroeplik verbind, ja,
verknog” (1986:551). Daar is verskeie ander ooreenkomste tussen Muller en
Louw se opvattings, wat in 3 ondersoek word.

8

Muller gebruik sowel die term nasie as volk, maar onderskei nie tussen die twee
nie. Ten einde samehang te skep tussen die verskillende gesigspunte in hierdie
afdeling, asook tussen laasgenoemde en 3 – Louw verwys deurgaans na die volk
en gebruik slegs een keer die woord nasiewording (1986:9) en een keer
“nasiediens” (1986:46) – sal die woord volk die betekenis van nasie ondervang
en deurgaans gebruik word. Waar daar wel tussen die twee begrippe onderskei
word, byvoorbeeld by Diederichs (1936), word dit in die teks aangedui.

9

Volgens Giliomee (2003:375) het die term persoonlikheid in die vroeë 20ste eeu
dikwels na identiteit verwys.

10

Vgl. Muller (1925) se ooreenstemmende gebruik van die term erfenis in 2.1.

11

Louw se gebruik van die begrip geesteslewe of geestelike lewe stem ooreen
met die algemene toepassing daarvan in die vroeë 20ste eeu (vgl. ook onder
andere Muller 1925 en Diederichs 1936). Dit omvat alle kultuurvorme wat in die
estetiese gewortel is en die skoonheid vooropstel; Louw sonder egter die
letterkunde uit as van besondere belang in ’n nasionale konteks.

12

Muller se religieuse uitgangspunt ten opsigte van die nasionalisme impliseer die
daad in dié opsig dat die individu ’n morele keuse uitoefen om nasionalis te wees
(1925:146), en daardeur aan sy verbintenis met die volk ’n etiese grondslag gee.
Muller se uitsprake oor die hegte band tussen individu en volk verwys ook by
implikasie na handeling: die verhouding volk/individu hou onder meer in dat die
individu slegs as lid van ’n volk sy roeping kan vervul (wat op handeling
neerkom).

13

Volgens Steyn (1998:71) het Louw, soos ander Afrikanernasionaliste in die jare
twintig en dertig, nooit die term Afrikanernasionalisme gebruik nie, maar
nasionalisme of Afrikaanse nasionalisme.
14

Louw beskou die digkuns as die belangrikste literatuurvorm: hy beskryf dit as
“die konsentrasie van ’n eeu se geestelike lewe” en verklaar dat “die hoogte van
’n literatuur” aan die poësie gemeet word (1986:57).
15

Louw plaas “[s]tigting en lering” teenoor “ware godsdienstigheid”, en
laasgenoemde in teenstelling met “die groot godsdienstige poësie”. Dit kom voor
asof Louw “ware godsdienstigheid” assosieer met dogma-getroue, reëlgebonde
godsdiens en dit as opposisioneel tot “groot godsdienstige poësie” beskou.

16

Louw omskryf tydloosheid in teenstelling met onsterflikheid: eersgenoemde
beteken “bokant die tyd” en dus nie gebonde aan tyd nie, terwyl laasgenoemde
na “binne die tyd”, ’n voortgesette tydsgebondenheid, verwys (1986:110).
Volgens Louw is die geloof in die onsterflikheid van die kuns ’n mite, “die
voltooide waansin van die persoonlikheidsverafgoding van die Westerse poësie”
(1986:109).
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Enkele tendense en uitdagings op die
koppelvlak van bevolking, ontwikkeling
en omgewing in Suid-Afrika1
André Pelser
Universiteit van die Vrystaat

Abstract
Since the Population Policy for South Africa was tabled in Parliament in 1998,
there has been a growing recognition by government of the relationships and
interaction between people and place and development, and the links between
human activity and the environment. The trends and changes in, and status of,
the relationships between population, environment and development – i.e. the
Population-Environment-Development nexus - must be continually monitored and
assessed in order to track the progress made in improving the quality of life of all
South Africans. This article reflects on some trends and changes in the South
African population structure over the past ten years, i.e. since the launch of the
1998 Population Policy. Such a reflection is essential in order to inform the
broader interface of population, environment and development in the country
and, more specifically, to explore some of the emerging dynamics and key
challenges at the interface of population, environment and development in the
years to come. The article is mainly based on research conducted for the ten-year
review of the Population Policy for South Africa (1998) as commissioned by the
Chief Directorate: Population and Development (National Department of Social
Development). For purposes of the article, however, the focus falls mainly on the
population factor of the nexus, and specifically on (i) the demographic trends and
changes over the past ten years and (ii) how these changes interlock to inform
future dynamics and challenges at the interface of population, environment and
development in the country.

Opsomming
Sedert die Bevolkingsbeleid vir Suid-Afrika in 1998 in die Parlement ter tafel gelê
is, was daar toenemende erkenning van owerheidskant van die verwantskap en
interaksie tussen bevolking, plek en ontwikkeling, asook die koppeling tussen
menslike aktiwiteite en die omgewing. Die tendense en veranderinge in, asook
die status van, die onderlinge verhoudinge tussen bevolking, omgewing en
ontwikkeling – dit wil sê, die sogenaamde Bevolking-Omgewing-Ontwikkelingkoppelvlak – moet deurlopend gemonitor en geëvalueer word ten einde rekord te
kan hou van die vordering wat gemaak word in die verbetering van die
lewensgehalte van Suid-Afrikaners. Hierdie artikel besin oor enkele tendense en
veranderinge in die Suid-Afrikaanse bevolkingstruktuur oor die afgelope tien jaar,
dit wil sê sedert die Bevolkingsbeleid in 1998 van stapel gestuur is. So ’n
besinning is noodsaaklik om die breër koppelvlak van bevolking, omgewing en
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ontwikkeling in die land toe te lig en, meer spesifiek, om sommige van die
opkomende stukragte en sleuteluitdagings wat op hierdie terrein lê, te verken.
Die artikel is grootliks gebaseer op navorsing wat onderneem is vir die tienjaaroorsig van die 1998-Bevolkingsbeleid vir Suid-Afrika in opdrag van die
Hoofdirektoraat: Bevolking en Ontwikkeling (Departement van Sosiale Ontwikkeling). Die artikel se fokus val egter hoofsaaklik op die bevolkingsfaktor binne
die drieledige skakel, en spesifiek op (i) ’n oorsig van die vernaamste
demografiese tendense en veranderinge oor die afgelope tien jaar en (ii) hoe
hierdie veranderinge ineensluit om die toekomstige dinamika en uitdagings op die
koppelvlak van bevolking, omgewing en verandering in die land te rig.

1. Agtergrond en konteks
Sedert die vroeë 1990's het verskeie internasionale konferensies, handveste en
programme in toenemende mate erkenning verleen aan die onlosmaaklike
verhouding tussen bevolking, omgewing en ontwikkeling (BOO) as die hoekstene
van volhoubare menslike ontwikkeling (UNFPA 2001, Weeks 2008). Op etlike
internasionale forums is onder meer beklemtoon dat bevolkingsvraagstukke
geïntegreer moet word in die formulering, implementering, monitering en
evaluering van alle beleidsdokumente en programme wat verband hou met
ontwikkeling en die omgewing ten einde volhoubare ontwikkeling na te streef en
uitvoering te gee aan die agt Millennium Development Goals (2000). In
gelykluidende terme het die Programme of Action wat by die International
Conference on Population and Development(Kaïro, 1994) aanvaar is, beklemtoon
dat regerings demografiese faktore moet verreken en integreer in
omgewingsimpakstudies en ander beplannings- en besluitnemende prosesse wat
op volhoubare ontwikkeling afgestem is.
By wyse van verskeie beleidsraamwerke, wetgewing en programme sedert 1994
erken ook die Suid-Afrikaanse Regering die verwante en interafhanklike skakeling
tussen bevolking, omgewing en ontwikkeling. Sekerlik een van die duidelikste
vergestaltings van hierdie erkenning word in die Bevolkingsbeleid vir Suid-Afrika
(voortaan Bevolkingsbeleid) van 1998 gevind (Departement van Sosiale
Ontwikkeling 1998). In sy visie strewe die Bevolkingsbeleid onder andere na die
daarstel van ’n samelewing wat ’n hoë en billike lewensgehalte vir alle SuidAfrikaners, asook ’n balans tussen bevolkingstendense, volhoubare sosioekonomiese ontwikkeling en die omgewing sal verseker (Departement van Sosiale
Ontwikkeling 1998:33). Hieruit volg dit dat veranderinge in die grootte, groei,
struktuur en verspreiding van die Suid-Afrikaanse bevolking implikasies inhou vir
beide die omgewing en die ontwikkeling van die land se mense. Trouens, van alle
sosiale elemente tel demografiese faktore onder die heel sterkste determinante
van die stand van die omgewing en, dus, die stand van menslike welstand en
ontwikkeling – nie net in Suid–Afrika nie, maar enige plek ter wêreld (Schaefer en
Kreisel 1998). Die tendense en veranderinge in die status van die onderlinge
verhoudinge tussen bevolking, omgewing en ontwikkeling – dit wil sê die
sogenaamde BOO-koppelvlak (kyk onderafdeling 3) – moet daarom deurlopend
gemonitor en geëvalueer word ten einde rekord te kan hou van die vordering wat
gemaak word in die verbetering van die lewensgehalte van Suid-Afrikaners. Meer
nog: om enige noemenswaardige vordering te maak ten opsigte van volhoubare
ontwikkeling, is dit vir Suid-Afrikaners en die Suid-Afrikaanse regering – soos vir
enige ander nasie – nodig om tot ’n groter begrip te kom van die basiese
verhoudinge, verband en interaksie tussen bevolking, omgewing en ontwikkeling.
So ’n begrip moet as rugsteun dien vir die politieke wil om die omgewing te
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beskerm as ’n voorvereiste vir enige verbetering in die lewensgehalte en menslike
ontwikkeling van alle Suid-Afrikaners. As vertrekpunt vra dit ’n verbandstelling
tussen die Bevolkingsbeleid en die BOO-koppelvlak, waarna die aard van die
BOO-koppelvlak in meer besonderhede aan die orde gestel word.

2. Die Bevolkingsbeleid vir Suid-Afrika (1998) en die BOOkoppelvlak
Die Bevolkingsbeleid vir Suid-Afrika wat in April 1998 in die Parlement ter tafel
gelê is, is ’n beleidsraamwerk wat die regering se posisie ten opsigte van
bevolking en ontwikkeling in Suid-Afrika artikuleer. Hierdie posisie is essensieel ’n
respons op die ongeregtighede wat inherent was in die bevolkingsgerigte beleidsraamwerke van die vorige politieke bedeling, soos byvoorbeeld die Nasionale
Gesinsbeplanningsprogram van 1974 en die Bevolkingsontwikkelingsprogram van
1984 (Departement van Sosiale Ontwikkeling 1998). Met die afskaffing van
apartheid en die daaropvolgende verkiesing van die eerste demokratiese regering
in 1994 is die gesinsbeplanningsinisiatiewe en die vorige bevolkingsontwikkelingsprogram hersien en gerekonstrueer om die ou beleidsrigtings in lyn te bring met
internasionale beskouinge, en veral om plaaslike beslag te gee aan die internasionaal aanvaarde paradigmaverskuiwing op die terrein van bevolking, ontwikkeling en omgewing (Pelser 2004). Met die Programme of Action van die International Conference on Population and Development (1994) as riglyn vir die nuwe
Bevolkingsbeleid het die Suid-Afrikaanse regering hom verbind tot die doelgerigte
aanspreek van bevolkingsvraagstukke as ’n integrale deel van die nasionale
ontwikkelingstrategie. Die sentrale tema en samebindende beginsel in die
Bevolkingsbeleid is “volhoubare menslike ontwikkeling”; trouens, die doel van die
Bevolkingsbeleid is “to bring about changes in the determinants of the country’s
population trends so that these trends are consistent with the achievement of
sustainable human development” (Departement van Sosiale Ontwikkeling
1998:33). Die Bevolkingsbeleid staan derhalwe komplementêr tot die nasionale
ontwikkelingstrategie en verwante sektorale beleidsimperatiewe.
Die Bevolkingsbeleid identifiseer 17 kern-bevolkingsknelpunte wat op lewensgehalte impakteer en groot uitdagings aan volhoubare ontwikkeling in Suid-Afrika
stel. Vier van hierdie knelpunte wat deeglik ingebed lê in die BOO-koppelvlak is
(i) die kumulatiewe druk op die omgewing wat meegebring word deur die
interaksie van bevolking, produksie- en verbruikspatrone, (ii) die hoë voorkoms
en felheid van armoede in beide landelike en stedelike gebiede, (iii) die aard van
ruimtelike mobiliteit en die oorsake en gevolge van stedelike en landelike
vestigingspatrone, en (iv) die gebrekkige kennisbasis ten opsigte van bevolkingontwikkeling-verhoudinge. Strategieë wat geïdentifiseer is om die 17 bevolkingsknelpunte aan te spreek sluit onder meer in die vermindering van armoede en die
implementering van omvattende en geïntegreerde strategieë wat bevolking,
produksie- en verbruikspatrone onafhanklik asook in hulle interaksie met mekaar
aanspreek. Gevolglik het die Hoofdirektoraat Bevolking en Ontwikkeling in 2004
die BOO-koppelvlak as een van ses strategiese fokusareas geteiken, soos
uiteengesit in die beleidsdokument Strategy on Population and Development
2004–2009 (Departement van Sosiale Ontwikkeling 2004).Die doel van die BOOfokusarea is die bevordering van volhoubare menslike ontwikkeling in Suid-Afrika
deur te fokus op interaksies in die skakel tussen bevolking, omgewing en
ontwikkeling.
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Voortspruitend uit bogenoemde is die doel van hierdie artikel om te besin oor
enkele tendense en veranderinge in die Suid-Afrikaanse bevolkingstruktuur oor
die afgelope tien jaar, dit wil sê sedert die nuwe bevolkingsbeleid in 1998 van
stapel gestuur is. Soos vroeër vermeld, is die optekening van sulke tendense
noodsaaklik om die vordering in verbetering van lewensgehalte te monitor. So ’n
besinning is verder noodsaaklik om die breër koppelvlak van bevolking,
omgewing en ontwikkeling in die land toe te lig en, meer spesifiek, om sommige
van die opkomende stukragte en sleuteluitdagings wat voorlê, te verken. Die
artikel is grootliks gebaseer op navorsing wat onderneem is vir die tienjaar-oorsig
van die 1998-Bevolkingsbeleid in opdrag van die Hoofdirektoraat: Bevolking en
Ontwikkeling (Departement van Sosiale Ontwikkeling). Die bestek van hierdie
artikel bied egter nie ruimte vir ’n omvattende analise of diepgaande bespreking
van die totale spektrum van veelvoudige en wederkerige verhoudinge wat onder
bevolkings-, omgewings- en ontwikkelingsfaktore in Suid-Afrika aangetref word
nie. Die fokus word daarom grotendeels gerig op die bevolkingsfaktor binne die
drieledige skakel, en spesifiek tot ’n oorsig van (i) die vernaamste demografiese
tendense en veranderinge oor die afgelope tien jaar en (ii) hoe hierdie
veranderinge ineen kan sluit om die toekomstige dinamika en uitdagings op die
koppelvlak van bevolking, omgewing en ontwikkeling in die land te rig. Die
analise word gerugsteun deur statistiese data wat van ’n reeks instellings en
organisasies bekom is, waaronder Statistiek Suid-Afrika en verskeie ander
staatsdepartemente, die Buro vir Marknavorsing aan die Universiteit van SuidAfrika, Global Insight Southern Africa, die Population Reference Bureau
(Washington), Verenigde Nasies-agentskappe en die Wêreldbank.
Omdat die konsep en beginsel van die BOO-koppelvlak so sentraal staan in die
Bevolkingsbeleid, is dit vervolgens nodig om die teoretiese en konseptuele
konteks van die term/begrip kortliks te belig.

3. Teoretiese en konseptuele konteks van die begrip BOOkoppelvlak
BOO-koppelvlak verwys na die komplekse, veelvuldige en wederkerige
verhoudinge en interaksie wat te alle tye en oral tussen (menslike) bevolkings-,
omgewings- en ontwikkelingsfaktore bestaan. Die drie elemente bevolking,
omgewing en ontwikkeling verkeer in konstante en dinamiese interaksie en
impakteer dus op mekaar. Harrison en Pearce (2000) wys daarop dat navorsing
oor die skakel tussen bevolkingsfaktore en die omgewing relatief jonk en
onontwikkeld is – ’n opvatting wat deur Chiotha (2006:51) beaam word as hy sê
dat die skakel tussen bevolking, omgewing en ontwikkeling “has not always been
well understood, let alone articulated”. Desnieteenstaande kan die bestaan van
hierdie skakel tot prehistoriese tye nagespoor word: van die vroegste
gemeenskappe in Suider-Afrika het byvoorbeeld diere gejag en vrugte versamel
as deel van hul daaglikse bestaan, in balans en harmonie met hul omgewing
verkeer en, vanweë hul klein bevolkingsgetalle, feitlik geen beduidende impak op
die omgewing uitgeoefen nie (Chiotha 2006). In die algemeen word
geargumenteer dat baie van die omgewingsvraagstukke waarmee die mensdom
vandag te kampe het – ontbossing, gronderosie, verlies aan biodiversiteit,
woestynuitbreiding, ens. – ook probleme in vervloë tydvakke was, ofskoon die
omgewingsagteruitgang wat plaasgevind het, van ’n geleidelike aard was, oor
duisende jare ingetree het en grootliks gelokaliseerd was. Menslike interaksie met
die omgewing by wyse van hulpbronverbruik, konsumpsie, afvalproduksie en
besoedeling behels vandag dieselfde prosesse as wat die geval was met die
eerste mense op aarde. Wat die huidige situasie egter anders maak, is die skaal,
tempo en langtermyn-aard van die uitdagings wat moderne beskawings aan die
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omgewing stel (WRI 2000). Met ander woorde, die kumulatiewe impak van
snelgroeiende bevolkings en industrialiserende samelewings het veel meer
komplekse vraagstukke van omgewingsagteruitgang ontketen. Dit is in hierdie
konteks dat die koppelvlak tussen bevolking, omgewing en ontwikkeling ’n
ernstige fokus vir dialoog en navorsing geword het as ’n platform om volhoubare
ontwikkeling te bevorder.
Op enige vlak van ontwikkeling is die menslike impak op die omgewing die
saamgestelde funksie van drie interaktiewe prosesse: die totale aantal mense
(bevolkingsgrootte), hul verbruiksvlakke (per kapita-konsumpsie) en die
omgewingskoste van die tegnologie wat aangewend word om lewensmiddele te
produseer (Pelser en Redelinghuys 2008). Hierdie drie komponente van
omgewingsimpak funksioneer nooit in isolasie nie; dit is hul kumulatiewe
interaksie wat die mens se impak op die omgewing bepaal. Die konsep BOOkoppelvlak omarm daarom ook die sogenaamde “drievoudige-bodemvlakbeginsel”, naamlik dat enige ontwikkelingsinisiatief ook die sosiale en
omgewingsfaktore moet verreken, bo en behalwe die ekonomiese voordele en
oorwegings van so ’n ontwikkeling.
Binne die BOO-koppelvlak verwys die konsep bevolking na die sosiale werklikheid
wat konstant oor tyd en plek verander, soos byvoorbeeld die demografiese
grootte en samestelling van ’n bevolking, asook die prosesse van migrasie,
fertiliteit en mortaliteit. Die term omgewing slaan op die natuurlike of biofisiese
wêreld wat lewensondersteuningstelsels voorsien en onmisbare hulpbronne soos
grond, lug, water en noodsaaklike grondstowwe vir menslike konsumpsie en
ekonomiese ontwikkeling verskaf. Voorts dien die omgewing as ’n versamelput vir
die eindprodukte en afval van menslike konsumpsie, soos byvoorbeeld
lugbesoedeling wat geabsorbeer moet word wanneer fossielbrandstowwe
vrygestel word om energie op te wek. Aangesien die omgewing vasgestelde
grense en perke het, kan sommige hulpbronne (soos vars water) uitgeput raak
indien die tempo van menslike konsumpsie dié van natuurlike regenerasie oortref,
wat dan beteken dat die drakrag van die omgewing oorskry word (Weeks 2008).
So ’n situasie kan nadelig wees vir menslike welsyn, lewensgehalte en die
volhoubare voortbestaan van die huidige en toekomstige geslagte. Die derde
komponent van die koppelvlak, ontwikkeling, behels aktiwiteite wat deur die
bevolking binne die omgewing onderneem word en waarvan die voordele
veronderstel is om tot ’n verhoogde lewensgehalte te lei. Beide bevolking en
omgewing is kwesbaar en word op óf ’n positiewe óf ’n negatiewe wyse deur die
aard en omvang van ontwikkelingsaktiwiteite beïnvloed. Ten einde die negatiewe
impak van ontwikkeling te minimaliseer, of verkieslik te vermy, word ontwikkeling
benodig wat op lang termyn volhoubaar sal wees en wat sal bydra tot ’n
volhoubare samelewing, dit wil sê ’n samelewing wat die huidige behoeftes van sy
inwoners op só ’n wyse bevredig dat natuurlike en lewensonderhoudende sisteme
steeds vir toekomstige benutting onderhou kan word (Pelser en Redelinghuys
2008).
Die drieledige interaksie tussen bevolking, omgewing en ontwikkeling lei dikwels
tot intense debatte oor die gevolge van hierdie interaksie vir volhoubare
ontwikkeling. Veral gedurende die 1950's en later is daar tot die gevolgtrekking
geraak dat hoë bevolkingsgroei of “oorbevolking” die hoofrede vir omgewingsagteruitgang en die uitputting van lewensonderhoudende hulpbronne is, en dat
laer fertiliteitskoerse die vanselfsprekende oplossing hiervoor is (Seitz 1995;
Weeks 2008). Hierdie persepsie het egter die kompleksiteit van die interaksie
tussen bevolking, omgewing en ontwikkeling oorvereenvoudig. Die huidige begrip
van die verhouding tussen bevolking en volhoubare ontwikkeling is hierteenoor
veel meer gebalanseerd. Daar is byvoorbeeld breë konsensus dat volgehoue en
wydverspreide armoede, asook ernstige sosiale en gelagsongelykhede, ’n
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belangrike invloed uitoefen op, en weer beïnvloed word deur, demografiese
faktore soos bevolkingsgroei, -struktuur en –verspreiding. Daar is ook algemene
eenstemmigheid dat onvolhoubare konsumpsie- en produksiepatrone bydra tot
die onvolhoubare gebruik van natuurlike hulpbronne en derhalwe tot omgewingsagteruitgang en uiteindelik tot ’n laer lewensgehalte (Departement van
Omgewingsake en Toerisme 2007; UNEP 2007; Weeks 2008). Die uitdaging lê
dus daarin om veranderende bevolkingstendense met beskikbare omgewingshulpbronne te balanseer.

4. Die veranderende dinamika van die Suid-Afrikaanse demografiese landskap
Die Suid-Afrikaanse bevolkingstruktuur het beduidende veranderinge ondergaan
sedert die nuwe bevolkingsbeleid in 1998 van stapel gestuur is. Nie al hierdie
veranderinge is egter noodwendig nuwe aankomelinge op die demografiese
landskap nie; sommige daarvan is inderdaad al geruime tyd met ons, maar het
sedert die laat 1990's bepaald in momentum toegeneem. Hierdie afdeling verken
enkele van die meer prominente demografiese tendense en veranderinge, en wys
ook op die interaksie daarvan met ontwikkelings- en omgewingsvraagstukke wat
kumulatief en interaktief meewerk om beslag te gee aan die aard van opkomende
sosio-ekonomiese uitdagings wat die land in die toekoms sal moet konfronteer.
Hierdie oorsigartikel moet egter nie gelees word as ’n poging om ’n geheelbeeld
van alle tendense enveranderinge op die demografiese landskap te karteer nie.
Veel eerder is die seleksie van die spesifieke tendense hier onder gerig deur die
kontoere van die vier bevolkingsknelpunte op die BOO-koppelvlak waarna hier bo
verwys is.

4.1 Tendens een: Afname in bevolkingsgroei en toename in
konsumpsiebesteding
Die scenario's van die 1980's en vroeë 1990's wat deurgaans kragtige groei in die
Suid-Afrikaanse bevolking voorsien het, het dramaties sedert die eeuwending
verander – eerstens op grond van bewys van dalende fertiliteit en, meer onlangs,
vanweë die impak van MIV/Vigs op mortaliteitsyfers in die land. In 2007 het die
aantal Vigs-verwante sterftes byvoorbeeld reeds 48 persent van alle sterfgevalle
in Suid-Afrika uitgemaak, teenoor 28 persent in 2000 (SAIRR 2008a). Die SuidAfrikaanse fertiliteitsyfer2 van 2,7 in 2008 is beduidend laer as dié vir subSahara-Afrika (5,4 in 2008), en tel onder die laagste vir enige Afrikaland (PRB
2008). Fertiliteitskoerse in Suid-Afrika volg die wêreldwye tendens van dalende
fertiliteitsyfers wat die afgelope twee dekades tot dalende bevolkingsgroeikoerse
gelei het. Met die uitsondering van swart Suid-Afrikaners het die fertiliteitsyfer
van al die ander bevolkingsgroepe in die land reeds tot onder die
vervangingsdrempel van 2,1 gedaal. Die afname in fertiliteitskoerse kan onder
meer toegeskryf word aan stygings in geletterdheid en opvoedkundige peil (veral
onder vroue), asook ’n verhoogde gebruik van voorbehoedmiddels, groter
toegang tot reproduktiewe gesondheidsdienste, en groter toegang van vroue tot
die arbeidsmark. Ekonomiese groei en toenemende migrasie na stedelike gebiede
is verdere faktore wat die daling in fertiliteit beïnvloed (kyk 4.4 en 4.5).
Internasionale konsensus oor intervensie- en ontwikkelingstrategieë het
meegewerk om die bevolkingsgroeikoers te laat daal van twee persent per jaar in
die laat 1990's tot 1,06 persent teen 2006 – ’n gemiddelde groeikoers van 1,56
persent vir die genoemde tydperk (Stats SA 2006a). Histories het die hoogste
bevolkingsgroei in en rondom stedelike gebiede van die land plaasgevind, en
verstedeliking sal steeds een van die mees prominente bevolkingstendense oor

248
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

die volgende paar dekades bly (kyk 4.4). Die huidige bevolking van 48,3 miljoen
(middel-2008-raming) sal na verwagting teen die jaar 2020–21 (SAIRR 2008a)
tot net meer as 51 miljoen toeneem, ofskoon ’n geringe afname in die totale
bevolking moontlik is indien sommige van die allerergste-geval-scenario's van die
MIV/Vigs-impak op bevolkingsgroei in die projeksieramings ingesluit word. Die
meeste projeksies vir Suid-Afrika voorspel ’n dalende bevolkingsgroeikoers as
gevolg van die demografiese impak van MIV/Vigs, met ’n gevolglike verlies aan
ekonomies aktiewe lede, en dus inkomste, van huishoudings. Dit bring mee dat ’n
beduidende aantal landelike huishoudings toenemend van natuurlike hulpbronne
afhanklik word vir hul oorlewing. Tabel 1 toon byvoorbeeld dat die twee
provinsies met die grootste landelike bevolkings – Limpopo en die Oos-Kaap – nie
slegs die armste van al die provinsies is nie; hulle is ook die meeste afhanklik van
hout (of paraffien) vir kookdoeleindes. Die toenemende benutting en oorverbruik
van
natuurlike
hulpbronne
verskerp
die
kringloop
van
armoede,
omgewingsagteruitgang en lae vlakke van menslike ontwikkeling. In elk geval sal
migrasie na Suid-Afrika – hetsy gedokumenteer of ongedokumenteer – na alle
verwagting vorentoe só toeneem dat dit die kragte wat bevolkingsgroei laat
afplat, in ’n mate sal teenwerk.
Tabel 1: Landelike bevolkings, armoede en afhanklikheid van energiehulpbronne

Provinsie

Limpopo
Oos-Kaap
Noordwes
Mpumalanga
KwaZulu-Natal
Noord-Kaap
Vrystaat
Wes-Kaap
Gauteng
Suid-Afrika

% van die
% huis% huishoudings wat bevolking in
% landehoudings
relatiewe
hout of
like
sonder
armoede3
paraffien vir
bevolking
elektrisiteit kookdoeleindes (2005)
(2006)
gebruik
(2005)
(2007)
85,6
18,0
57,6
59,5
64,3
35,2
50,5
64,7
59,3
15,7
31,6
56,0
56,1
18,7
34,4
47,7
51,3
28,0
35,5
51,9
27,2
12,8
18,0
44,6
26,2
12,6
20,4
53,1
10,3
5,8
7,0
20,5
5,1
15,5
17,0
27,6
43,6
19,8
30,0
47,0

(Saamgestel uit Stats SA 2006b; Stats SA 2007; Global Insight Southern Africa
2006)
Namate die Suid-Afrikaanse bevolkingsgroei afneem, het groei in konsumpsiebesteding4 stelselmatig na vore begin tree as die dominante faktor wat ons impak
op die omgewing vergroot. Tussen 1998 en 2006 het die reële besteebare
inkomste per huishouding in Suid-Afrika teen ’n gemiddelde koers van 2,8
persent per jaar toegeneem (SARB 2006). Dit beteken dat konsumpsiebesteding
in Suid-Afrika vinniger as bevolkingsgroei toeneem. Indien hierdie langtermyn
ekonomiese tendens gehandhaaf sou word, dan is konsumpsiebesteding reeds ’n
groter faktor as bevolkingsgroei in die land se toenemende vraag na hulpbronne.
Vanweë volgehoue bevolkingsgroei – ofskoon teen ’n veel stadiger koers – sal die
druk op ekonomiese ontwikkeling, maatskaplike dienslewering en natuurlike
hulpbronne, veral toegang tot vars water en grond, tegelykertyd voortgaan om
toe te neem.
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Soos wat bevolkingsgroei in die land afneem en in alle waarskynlikheid rondom
2050 tot stilstand sal kom, só sal die rol van konsumpsiebesteding in die toekoms
na alle verwagting al hoe belangriker word. ’n Verdere en belangrike dimensie
van toenemende groei in verbruiksvlakke tree ook hier na vore, naamlik die feit
dat ’n daling in bevolkingsgroei nie noodwendig hand aan hand gaan met ’n
daling in die getal huishoudings nie. Inteendeel, die Suid-Afrikaanse bevolking het
in onlangse tye ’n soortgelyke tendens getoon as in ontwikkelde lande, waar die
getal huishoudings – anders as dié in ontwikkelende lande – vinniger groei as die
toename in bevolking. Dit is dikwels huishoudings eerder as individue wat die
werklike verbruikseenhede is (Harrison en Pearce 2000), en wat dus die werklike
bevolkingseenhede van impak op die omgewing uitmaak. Dit bring ons by ’n
tweede prominente tendens in die Suid-Afrikaanse bevolkingstruktuur oor die
afgelope dekade, naamlik die styging in die getal huishoudings in die land.

4.2 Tendens twee: Daling in die grootte van en styging in die
aantal huishoudings
Die werklike impak van bevolkings op die omgewing word baie groter in gevalle
waar ’n bevolking as huishoudings eerder as individue getel word, en dan veral
wanneer die rol van energieverbruik en besoedeling in die vorm van koolstofdioksiedvrystellings in berekening gebring word (Harrison en Pearce 2000).
Die gemiddelde grootte van huishoudings5 in Suid-Afrika het van 4,7 in 1995 tot
3,7 in 2007 afgeneem (SAIRR 2007). Parallel met die afname in
huishoudingsgrootte het die totale aantal huishoudings in die land oor dieselfde
tydperk egter met bykans 45 persent, of vier miljoen eenhede, toegeneem –
hoofsaaklik in die segment van swart huishoudings (Stats SA 2006b; Tabel 2).
Ofskoon die bevolkingsgroeikoers van die swart bevolking hoër is as dié van enige
van die ander bevolkingsgroepe, kan die skerp toename in swart huishoudings
meer waarskynlik toegeskryf word aan ’n verskuiwing van ’n tradisionele model
met baie individue per huishouding na ’n meer verstedelikte struktuur met minder
individue per huishouding. Soos elders ter wêreld is die afname in gemiddelde
huishoudingsgrootte onder meer die gevolg van dalende fertiliteitsyfers,
toenemende veroudering van die bevolking, stygende egskeidingskoerse en ’n
groter voorkoms van kindervrye huishoudings.
Tabel 2: Huishoudingsgetalle in Suid-Afrika (1995-2005)
Tipe huishouding

1995

Formele strukture
Informele byplekke/
krotstrukture
Tradisionele strukture
Ander (woonwaens, tente,
koshuise)
Totale aantal huishoudings

6 417 000 8 878 000
628 000 2 026 000

Toename/ Toename/
Afname
Afname
(Getalle) (%)
2 461 000 38,4
1 398 000 222,6

1 260 000 1 496 000
498 000 326 000

236 000
-172 000

2005

18,7
-34,5

8 803 000 12 726 000 3 923 000 44,6

(Stats SA 1995; 2006b)
Tussen 1994 en 2005 is byna twee miljoen huise vir arm mense onder die
regering se subsidieskema gebou (Stats SA 2006a). Nieteenstaande hierdie
mylpaal, was daar teen die einde van 2005 ’n agterstand van 2,8 miljoen
laekostebehuisingseenhede in die land (Figuur 1). Teen 2006 het dit duidelik
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geword dat die behuisingsprogram nouliks kan bybly met die groeiende aantal
huishoudings. Dit wil dus voorkom of huise nie naastenby vinnig genoeg gebou
word nie – ’n waarneming wat ondersteun word deur die groot toename van meer
as 222 persent in huishoudings wat sedert 1995 hul toevlug tot informele
blyplekke en kroteenhede moes neem (Tabel 2). Die agterstand in
behuisingseenhede word dikwels voor die deur gelê van ’n gebrek aan kapasiteit
aan die kant van munisipaliteite om die lewering van huise te versnel, geskikte
grond vir behuising te soneer en te voorsien, infrastruktuur te installeer en
dienste te vestig. Alhoewel die regering onderneem het om alle informele
nedersettings in Suid-Afrika teen 2014 op te ruim, sal ’n gebrek aan kapasiteit op
veral plaaslike-owerheidsvlak en aan voldoende hulpbronne waarskynlik
kombineer om die huidige behuisingsagterstand teen 2011-15 tot 3,3 miljoen
eenhede te vergroot (Departement van Behuising 2002).
Figuur 1: Behuisingsagterstand (miljoene) in die laekostebehuisingsektor
van Suid-Afrika (1996-2015)

(Gekonstrueer met data uit Departement van Behuising 2002)
Die vinnige styging in die getal huishoudings het in sommige gevalle die
verskaffing van skoon water, elektrisiteit en beligting oortref, ten spyte van ’n
algemene toename in die aantal huishoudings met toegang tot hierdie dienste
(Tabel 3). Die gehalte van behuising, veral met betrekking tot die voorsiening van
water en sanitasie, benodig dringende ingryping en verbetering. Gedurende die
tydperk 1995-2005 het die persentasie huishoudings met toegang tot water en
sanitasie in die woning met onderskeidelik 25 persent en 15 persent afgeneem
(Tabel 3). Teen die einde van 2005 het ongeveer 7,8 miljoen huishoudings geen
toegang tot water, en sowat agt miljoen geen toegang tot sanitasie, in die
wonings gehad nie (StatsSA 2006b). Die gevolg hiervan is ’n verdere impak op en
agteruitgang van die omgewing, wat op sý beurt weer negatief inspeel op die
gesondheid en welstand van diegene sonder toegang tot hierdie basiese dienste.
Met baie plaaslike owerhede wat sorgwekkende tekens van ernstige erodering in
kapasiteit en hulpbronne toon, sal hierdie situasie in alle waarskynlikheid nie in
die nabye toekoms verbeter óf omgekeer word nie. Dit verg daarom drastiese
ingryping van regeringskant.
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Tabel 3: Huishoudings met toegang tot dienste en fasiliteite (1995-2005)
Huishoudingsdiens/
1995
(%)
-fasiliteit
Gebruik van elektrisiteit vir beligting
65,5
Gebruik
van
elektrisiteit
vir 58,3
kookdoeleindes
Toegang tot water in woning
51,4
Toegang tot water op perseel
20,2
Sanitasie op perseel
43,3
Sanitasie in woning
43,9

2005
(%)
80,2
61,3

Toename/Afname
(%)
22,4
5,1

38,7
29,7
51,7
37,2

-24,7
47,0
19,4
-15,3

(StatsSA 2006b)
Wat betref die omgewingsimpak van die krimpende grootte van huishoudings in
Suid-Afrika, moet dit in gedagte gehou word dat kleiner huishoudings oor die
algemeen hoër verbruikspatrone per persoon het vergeleke met groter
huishoudings, en sodoende ’n groter impak op die omgewing uitoefen. Die rede
hiervoor kan herlei word tot die feit dat elke huishouding gewoonlik uit ’n aparte
huis / woonstel / informele wooneenheid bestaan met eie verhitting en beligting,
asook persoonlike verbruikersitems soos ’n televisiestel, yskas, wasmasjien,
voertuig, ens. In geïndustrialiseerde lande was die impak van die toename in die
aantal huishoudings op die styging van koolstofdioksiedvrystellings meer as
dubbel dié van die toename in bevolkingsgetalle (Harrison en Pearce 2000).
Aanduidings van ’n soortgelyke tendens kan in Suid-Afrika waargeneem word:
Figuur 3 toon dat die 32 persent-toename in koolstofdioksiedvrystellings
gedurende 1990–2004 min of meer in die middel val tussen die vergelykende
toename in bevolking (27 persent) en die toename in die aantal huishoudings (48
persent) gedurende dieselfde tydperk. As in ag geneem word dat die grootste
konsentrasie van die toename in huishoudings oor die tydperk 1995-2005 in die
sektor vir informele blyplekke was (Tabel 2), en dus onder die bevolkingsegment
wat in ’n groot mate van steenkoolvure vir kook- en verhittingsdoeleindes
afhanklik is, dan is dit verstaanbaar dat direkte koolstofdioksiedvrystellings deur
huishoudings aan die toeneem is. Terselfdertyd sou ook geargumenteer kon word
dat die toename in formele behuisingseenhede in dieselfde tydperk met die
gepaardgaande verhoogde aanvraag vir, gebruik en gevolglike opwekking van
elektrisiteit (Tabel 3) ook ’n bydraende faktor in die stygende vlakke van
koolstofdioksiedvrystelling meebring.

252
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(3) – Desember 2009

Figuur 2: Bevolking, huishoudings en koolstofvrystelling in Suid-Afrika,
1990-2004

(Gekonstrueer met data uit Stats SA 2006a; UNDESA 2007a; UNFPA 2007)
Koolstofdioksied is die belangrikste kweekhuisgas in Suid-Afrika en dra by tot
meer as 80 persent van die totale vrystelling van kweekhuisgasse in die land
(DEAT 2007). In 2000 was Suid-Afrikaanse huishoudings verantwoordelik vir
slegs sowat drie persent van die totale aandeel in koolstofdioksiedvrystelling in
die land. Desnieteenstaande is die gesondheidskoste voortspruitend uit die
vrystelling van binnenshuise steenkoolverbranding – soos gebaseer op
morbiditeits- en mortaliteitskoste van verlore arbeidsdae – beduidend en het dit
reeds in 2002 enigiets tussen R202 miljoen en R813 miljoen vir Gauteng bedra
(Blignaut en Zunckel 2004). Meer as een miljoen huishoudings in Suid-Afrika
gebruik steenkoolvure vir kook- en verhittingsdoeleindes (DEAT 2007), en byna
20 persent (1,3 miljoen huishoudings) het in 2005 geen toegang tot elektrisiteit
vir beligtingsdoelindes gehad nie (Tabel 3). Dit is veral arm huishoudings, en
spesifiek diegene in informele nedersettings, wat vir hulle huishoudelike
energiebehoeftes sterk steun op steenkoolverbranding en wat aan die
ontvangkant is van die gevolge van sulke vrystellings in die vorm van
respiratoriese siektes soos asma en chroniese bronchitis. ’n Geraamde 20-30
miljoen Suid-Afrikaners – meestal swart mense in huishoudings wat van die
verbranding van paraffien, hout en steenkool vir verhitting, kook en beligting
afhanklik is – asem lug in wat nie veilig is nie en hulle gevolglik blootstel aan ’n
hoë voorkoms van respiratoriese kwale en verwante siektes.
Die voorgaande bevestig nie alleen die kumulatiewe druk op die omgewing wat
deur die interaksie van veranderende demografiese patrone met produksie- en
verbruikspatrone meegebring word nie; dit wys ook uit dat die momentum van
die bevolkingsknelpunte wat in die 1998-Bevolkingsbeleid geïdentifiseer is, oor
die afgelope dekade só opgebou het om op die lewensgehalte van miljoene SuidAfrikaners te impakteer dat ernstige vrae ten opsigte van die haalbaarheid van
volhoubare ontwikkeling om lewensgehalte in die land te verhoog nou na vore
dring. Daarbenewens kry die voortslepende en bestaande knelpunte bykomende
stukrag in die vorm van sluimerende, dog vinnig-opkomende nuwe uitdagings.
Een so ’n nuwe ontwikkelingsuitdaging wat aan beleidmakers gestel (gaan) word,
is die toenemende veroudering van die Suid-Afrikaanse bevolking.
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4.3 Tendens drie: Toenemende veroudering van die SuidAfrikaanse bevolking
Een van die belangrikste veranderinge in die demografiese transisie van die SuidAfrikaanse bevolking - en sekerlik ’n toekomstige ontwikkelingsuitdaging – hang
saam met die veroudering van die Suid-Afrikaanse bevolking. Ofskoon
bevolkingsveroudering ’n toenemende uitdaging regoor die wêreld bied, sal die
grootste persentasie van toekomstige toenames in die ouer segment van die
bevolking in die armste streke van die wêreld voorkom. Teen 2025 sal daar meer
as een miljard mense van 60 jaar en ouer in die wêreld wees – ’n getal wat teen
2050 tot byna twee miljard sal aangroei (PRB 2008). Veroudering is ’n belangrike
faktor wat die mens se impak op die omgewing beïnvloed, hoofsaaklik vanweë die
gevolge daarvan op verbruiksvlakke. Alhoewel skerp verskille in die
ouderdomstruktuur van die onderskeie bevolkingsgroepe voorkom, sal die totale
persentasie Suid-Afrikaners van 65 jaar en ouer na verwagting toeneem vanaf
3,4 in 1995 tot 7,5 in 2025 (Figuur 3). In teenstelling met ander
ouderdomskategorieë van die bevolking, waarvan geprojekteer word dat hulle ’n
periode van stabiliserende getalle en selfs dalende persentasies sal binnegaan, sal
die getal Suid-Afrikaners ouer as 65 jaar gedurende die periode 1995–2025 van
1,394 miljoen tot 3,867 miljoen toeneem – ’n toename van meer as 177 persent
(UNPD 2008).
Figuur 3: Bevolking ouer as 65 jaar as persentasie van die totale
bevolking in Suid-Afrika (1995-2025)

(Gekonstrueer met data uit UNDESA 2006)
Wat beteken hierdie demografiese verskuiwing binne die konteks van die BOOkoppelvlak?
Benewens
verskeie
uitdagings
wat
’n
verouderende
bevolking
aan
ontwikkelingsprogramme stel, hou so ’n demografiese verandering ook ’n reeks
gevolge vir die omgewing van ’n land in, en Suid-Afrika is hier geen uitsondering
nie. ’n Toename in die persentasie ouer mense impliseer ’n groter finansiële las
vir die werkende segment van die bevolking, asook ’n groter uitdaging vir die
voorsiening van maatskaplike en gesondheidsdienste aan hierdie spesifieke groep
(McFalls 1998). Die stelselmatige toename in ’n verouderende bevolking strem
openbare fondse, en talle ontwikkelende lande (waar 75 persent van die
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verouderende bevolkings in die toekoms sal woon) is nie in staat om in die
gesondheids-, behuisings- en finansiële behoeftes van die ouer segment van hulle
bevolking te voorsien nie. Daarby bots die gesondheids- en finansiële behoeftes
van die ouer segment dikwels met die behoeftes van kinders, en die SuidAfrikaanse regering – soos regerings elders ter wêreld – sal moeilike besluite
moet neem in die toewysing van openbare fondse sodat die een
(ouderdoms)groep nie ten koste van die ander bevoordeel word nie.
Persone ouer as 65 jaar se gemiddelde verbruiksvlak per persoon is hoër as
diegene onder 15 jaar, wat beteken dat die neiging na ’n ouer
bevolkingsamestelling in alle waarskynlikheid die gemiddelde verbruiksvlak per
persoon sal verhoog. Energieverbruik per kop van die bevolking mag moontlik
ook toeneem, aangesien ouer persone proporsioneel meer hulpbronne vir
byvoorbeeld verhitting en lugverkoeling gebruik. Ander gevolge sluit in toenames
in die konsentrasie farmaseutiese afval in waterbronne en ’n toename in vaste
afval wat uit die verhoogde gebruik van inkontinensiemiddele voortspruit. Dit vind
weer neerslag in eskalerende koste van vaste-afval-bestuur.
Sekerlik die grootste gevolg van ’n verouderende bevolking het betrekking op die
aantal mense in ’n huishouding. Die gemiddelde grootte van huishoudings neig
om te daal namate ’n bevolking verouder. Terselfdertyd is ’n toename in
huishoudings waargeneem in ontwikkelende lande waar daar ’n netto uitwaartse
migrasie van jonger mense na stedelike gebiede voorkom – ’n tendens wat ook
eie aan Suid-Afrika is. Dalende huishoudingsgroottes hou – soos vroeër uitgewys
– belangrike gevolge in vir die druk wat op natuurlike hulpbronne uitgeoefen
word, aangesien kleiner huishoudings dikwels met ’n hoër verbruiksvlak per kop
gepaard gaan. Projeksiemodelle wat op die getal huishoudings gebaseer is, toon
hoër koolstofdioksiedvrystellings (tot soveel as 30 persent hoër teen die jaar
2100) as modelle wat op die getal mense gebaseer is (UNFPA 2001). Dit is egter
nie net die toename in huishoudings wat tot stygende vlakke van
koolstofdioksiedvrystellings in Suid-Afrika lei nie; die tempo van stedelike groei in
die land speel eweneens ’n beduidende rol in hierdie verskynsel, soos hier onder
verduidelik word.

4.4 Tendens vier: Toenemende verstedeliking
Nagenoeg 54 persent van die Suid-Afrikaanse bevolking was teen die einde van
die 1990's reeds verstedelik, en slegs vyf jaar later (2005) het hierdie syfer tot
byna 60 persent toegeneem (UNDESA 2007a). Die gemiddelde stedelike
groeikoers vir die periode 2005-2010 word teen een persent geprojekteer, dit wil
sê beduidend hoër as die geprojekteerde bevolkingsgroeikoers van 0,2 persent vir
dieselfde periode (UNFPA 2007). Uiteraard plaas hierdie groeikoers verdere druk
op stedelike infrastruktuur. Talle munisipaliteite is nie in staat om behoorlike
behuising en dienste te lewer nie, wat beteken dat duisende mense in informele
nedersettings of in reeds oorbevolkte hoëdigtheidwooneenhede ingedwing word.
Gevolglik het die aantal huishoudings in informele nedersettings sedert 1995 met
meer as 222 persent toegeneem (Tabel 2; Stats SA 1995; Stats SA 2006b), en in
2007 reeds meer as 14 persent van alle huishoudings in die land uitgemaak
(Stats SA 2007; UNDESA 2007a). Weens die aard van die ligging van baie van
hierdie strukture kan tot soveel as 50 persent van sulke informele wonings in
Suid-Afrika as kwesbaar vir omgewingsfaktore geklassifiseer word (DEAT 2007).
Sulke
digbewoonde
toestande
van
stedelike
leefwyse
verseker
dat
gesondheidstoestande vinniger versleg en dat omgewingsagteruitgang versnel as
gevolg van toenemende besoedeling en druk op energiebronne, soos byvoorbeeld
die uitkap van bome ten einde brandhout te bekom. Brandhout is die belangrikste
vorm van hernubare energie in Suid-Afrika, met meer as een derde van die
bevolking wat daarvan afhanklik is vir hulle energiebehoeftes (DEAT 2007).
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Die momentum van bevolkingsgroei in en rondom Suid-Afrika se belangrikste
metropolitaanse gebiede sal na alle waarskynlikheid oor die volgende paar
dekades voortduur (Figuur 4). Die groeiende vraag na grond, behuisingseenhede
en munisipale dienste sal groot eise stel aan, en druk plaas op, sowel die
natuurlike omgewing as stedelike owerhede, wat dit al moeiliker sal vind om aan
die eise van menslike ontwikkeling te voldoen. Die verwagte uitbreiding van
informele nedersettings in groot stedelike gebiede sal ’n substansiële en duur
toename in dienste soos drinkwater, sanitasie, riolering, afvalbestuur en
gesondheidsfasiliteite noodsaak.
Figuur 4: Groei in die stedelike bevolking van Suid-Afrika (1975–2015)

(Gekonstrueer met data uit Global Insight Southern Africa 2005; UNDP 2007)
Watter implikasies hou die stygende tendens van verstedeliking vir die omgewing
in? Stedelike uitbreiding word byna altyd vereenselwig met en vergesel van
verlies aan biodiversiteit6 en habitat, uitwissing van spesies, en grond- en
waterbesoedeling. Daarby gaan stedelike groei in ontwikkelende lande gewoonlik
gepaard met ’n toename in energieverbruik en koolstofdioksiedvrystelling, en
laasgenoemde is weer ’n belangrike bydraende faktor tot lugbesoedeling en
probleme wat met menslike gesondheid en welstand geassosieer word.
Ofskoon die Afrika-vasteland minder as 3,5 persent tot die globale vrystellings
van koolstofdioksied bydra, het Suid-Afrika se aandeel aan Afrika se totale bydrae
teen die eeuwending reeds op 42 persent te staan gekom (UNEP 2002). SuidAfrika se koolstofdioksiedvrystelling van 9,2 metrieke ton per persoon in 2004 is
inderdaad meer as twee keer soveel as die wêreldgemiddeld van 3,9 metrieke ton
per persoon (PRB 2002). Dit word wyd aanvaar dat hierdie vrystellings ’n
sleutelfaktor in klimaatsverandering is. Laasgenoemde word op sy beurt weer
vereenselwig met stygende temperature en meer ekstreme weerstoestande, wat
tot die verspreiding van aansteeklike siektes lei en meer druk op die omgewing
plaas.
As sentra van industrialisering is Suid-Afrikaanse stede egter nie slegs
produseerders van koolstofdioksied en dus belangrike bydraers tot
klimaatsverandering nie; ons stedelike gebiede is ook slagoffers van die gevolge
van klimaatsverandering. Stede in Suid-Afrika sal na verwagting warmer word,
met ’n gepaardgaande toename in sterftes vanweë verhoogde blootstelling aan
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sonstrale. Die stedelike gebiede van Kaapstad, Durban en Tswane word reeds vir
byna die helfte van die jaar blootgestel aan gevaarlike vlakke van ultraviolet-Bbestraling – ’n belangrike oorsaak van velkanker; dít ten spyte van die feit dat
baie osoon-vernietigende chemiese verbindings sedert die ondertekening van die
Montreal Protokol in 1990 uitgefaseer is (Pelser 2004).
Stygende temperature bring ook stygings in seevlakke mee, onder andere
vanweë smeltende ysmassas by die pole. Die seevlak aan die kusgebiede van
Suid-Afrika het reeds ’n styging van 10 tot 15 cm ondergaan oor die afgelope eeu
– ’n toename wat ooreenstem met die globale styging in die seevlak in dieselfde
tydperk. Die Intergovernmental Panel on Climate Change voorspel ’n verdere
seevlakstyging van tussen nege en 88 cm vir die tydperk 1990 tot 2100 (Turpie,
Winkler en Midgley 2004).
Teen hierdie agtergrond – en gebaseer op ’n geraamde seevlakstyging van
ongeveer een meter – is vier besonder kwesbare metropolitaanse streke in SuidAfrika uitgewys: die groter Kaapstad-gebied (Melkbosstrand tot Gordonsbaai); die
Kaapse suidkus (Mosselbaai tot Nature’s Valley); Port Elizabeth; en die KwaZuluNatalse suidkus (Southbroom tot Ballitoville, wat Durban insluit). Die
metropolitaanse streke van die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal is, tesame met dié
van Gauteng, toevallig die enigste provinsies wat in die tydperk 2001-2006 ’n
netto migrasiewins getoon het vanweë ’n sterk invloei van inwoners uit die ander
provinsies (Pelser en Redelinghuys 2008). Die grootste gros van hierdie migrante
bestaan uit mense van arm gemeenskappe op soek na werksgeleenthede. Die
armer segment van die Suid-Afrikaanse bevolking – van wie baie alreeds
disproporsioneel blootgestel is aan omgewingsverwante siektes en ontberings
vanweë hulle lewensomstandighede – sal waarskynlik verder in armoede ingedruk
word en die spit afbyt van hierdie en ander gevolge van klimaatsverandering.

4.5 Tendens vyf: Toenemende ongelykheid in menslike ontwikkeling en welstand
Sedert die middel-1990's is menslike ontwikkeling in Suid-Afrika deur verskeie
bemoedigende tendense gekenmerk, insluitend ’n meer robuuste ekonomie,
volgehoue stygings in die Bruto Binnelandse Produk per persoon en in
huishoudelike inkomste oor die afgelope tien jaar, asook toenemende
owerheidsbesteding aan onderwys en dienste soos behuising, water en
gesondheid. (Die bestek van hierdie bydrae bied egter nie ruimte vir ’n besinning
oor die suksesse en mislukking van hierdie bestedingspatrone nie.)
Geslagsgelykheid is onder meer bevorder deur inisiatiewe wat gerig is op
vaardigheidsontwikkeling onder vroue in die Adult Basic Education and Training
(ABET) sektor, asook deur leerlingskappe en geoormerkte programme vir vroue
in wetenskap en tegnologie. Nieteenstaande hierdie inisiatiewe en intervensies
het die getal Suid-Afrikaners wat in armoede leef, sedert 1996 wesenlik
toegeneem – beide in absolute getalle en in proporsie (Figuur 5). Die totale getal
mense wat in relatiewe armoede leef, het met 31,5 persent toegeneem – ’n
toename wat ook blyk hand aan hand te gaan met ’n groeiende toename in
ongelykheid van inkomste-aandeel: die rykste 20 persent van die bevolking in
Suid-Afrika deel tans in 62 persent van die totale inkomste, terwyl die armste 20
persent met slegs 3,5 persent van die totale inkomste oor die weg moet kom
(Figuur 6).
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Figuur 5: Armoedevlakke per bevolkingsgroep in Suid-Afrika (19962005)

(Gekonstrueer met data uit Global Insight Southern Africa 2006)
Figuur 6: Ongelykheid in inkomste in Suid-Afrika (2007)

(Gekonstrueer met data uit UNDP 2007)
Die verligting van armoede, bevordering van ekonomiese groei, werkskepping en
die uitskakeling van ongelykhede in die samelewing was alles belangrike
fokusareas van regeringsbeleid oor die afgelope tien jaar. Die voertuig vir hierdie
beleid is die Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa (AsgiSA),
wat in 2006 van stapel gestuur is met die uiteindelike doelwit om ’n afname van
50 persent in armoede teen die jaar 2012 te bewerkstellig. AsgiSA is egter – net
soos sy “voorganger”, GEAR (Growth, Employment and Redistribution Framework
Strategy) – nooit ontwikkel vanuit ’n perspektief van volhoubare ontwikkeling nie
en baie van die teikens en inisiatiewe wat daarin vervat is, sal in alle
waarskynlikheid verdere omgewingskompromieë vereis en sodoende verdere
agteruitgang van die natuurlike omgewing meebring.
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Armoede verhoog die kwesbaarheid van sulke gemeenskappe vir omgewingsgevare soos lugbesoedeling, grondagteruitgang en besoedelde water. Armoede,
tesame met omgewingsverandering – meer spesifiek omgewingsagteruitgang –
gaan in alle waarskynlikheid die welstand van baie Suid-Afrikaners in die
komende dekades ernstig erodeer. Terwyl dít gebeur, sal die stygende getalle van
die armes meer en meer afhanklik raak van ’n omgewing wat onder toenemende
druk gaan kom om aan die eise te voldoen van diegene wat vir hulle daaglikse
oorlewing direk daarvan afhanklik is.

5. Gevolgtrekking
Sedert die 1998 Bevolkingsbeleid vir Suid-Afrika van stapel gestuur is, was daar
toenemende erkenning van die verwantskap en interaksie tussen mense, plek,
ruimtelike mobiliteit en ontwikkeling, asook die koppeling tussen menslike
aktiwiteite en die omgewing. Op die keper beskou lei die tempo waarteen mensgeïnduseerde omgewingsverandering plaasvind – ongeag of dit vanweë die
optrede van die armes of rykes is – tot verslegtende gesondheidstoestande vir
baie Suid-Afrikaners; dit strem menslike ontwikkeling van die land in geheel; en
dit dreig om “volhoubare ontwikkeling” tot ’n ontwykende ideaal en onhaalbare
konsep te relegeer.
Reeds vanaf die middel-1990's het die regering verskeie beleidsraamwerke,
strategieë en programme geïnisieer om Suid-Afrika se vele bevolkings-,
omgewings- en ontwikkelingsuitdagings aan te spreek – met wisselende grade
van sukses. Ten spyte van die prestasies op sommige terreine van dienslewering,
geslagsgelykheid, menslike welstand en omgewingstabiliteit, neem die druk
stelselmatig toe om in die groeiende vraag na basiese dienste te voorsien en om
teenstrydighede in menslike ontwikkeling ten opsigte van mans/vroue,
stedelik/landelik en ryk/arm aan te spreek. Die verligting van armoede is ’n
voorvereiste vir die strewe na ’n volhoubare toekoms, en as sodanig was dit ’n
kernprioriteit van die Bevolkingsbeleid en die regering oor die afgelope dekade of
meer.
Die tendense op die BOO-koppelvlak wat sedert 1998 momentum gekry en
waarop in hierdie bydrae ingegaan is, toon egter dat die Bevolkingsbeleid, en vele
ander inisiatiewe wat van stapel gestuur is, uit ’n holistiese oogpunt nie die
gewenste sukses gehad het om armoedevlakke noemenswaardig af te takel nie.
Nie net bring die stygende vlakke van armoede en ongelykheid verdere druk op
die omgewing mee nie; dit verleen ook stimulus aan versnelde stedelike
vestigingspatrone met gepaardgaande uitdagings wat laasgenoemde ontsluit in
terme van dienslewering en verhoogde druk op die natuurlike omgewing. Dit
beteken dat die kern-bevolkingsknelpunte wat in die Bevolkingsbeleid
geïdentifiseer is – en by name daardie knelpunte wat duidelik met die BOOkoppelvlak verweef is (kyk onderafdeling 3) – voortgaan om volhoubare menslike
ontwikkeling in Suid-Afrika te kniehalter. ’n Diepgaande en deursigtige ontleding
van die suksesse en mislukkings van programme oor die afgelope tien jaar wat
ten doel gehad het om lewensgehalte te verbeter, tesame met die indringende
herbelyning van sulke programme teen die agtergrond van veranderende
demografiese tendense en omstandighede, het dwingend noodsaaklik geword.
Sommige van hierdie veranderlike omstandighede (soos armoede en
bevolkingsdruk) is al geruime tyd aanwesig; ander weer (soos die groeiende
welvaart en aantal huishoudings) het meer onlangs uit die interaksie van BOOelemente ontspring om ’n nuwe dinamika te ontketen. In die jare vorentoe sal
baie van hierdie faktore ineensluit om op medium tot lang termyn op die
lewensgehalte van Suid-Afrikaners te impakteer, én om as sodanig ernstige
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uitdagings in die vorm van beleidmaking en intervensie aan die regering te stel.
Van die belangrikste toekomstige uitdagings wat deur die interaksie van BOOelemente gebied word en aandring op ’n eie platform in ’n hersiene
Bevolkingsbeleid, is: (i) ’n balansering van die vraag na energie, met die behoefte
om die skadelike uitwerking van energie-opwekking op Suid-Afrikaners se
gesondheid en die omgewing te minimaliseer; (ii) ’n gepaste, tydige en gefokuste
strategiese intervensie om die gevolge van klimaatsverandering te identifiseer en
die impak daarvan op veral die heel kwesbare gemeenskappe te versag; (iii) ’n
balansering van waterbehoeftes en watergehalte met die tanende beskikbaarheid
van dié hulpbron; en (iv) die ontwikkeling van toepaslike response om die tempo
van biodiversiteitsverlies aan bande te lê.
Alle Suid-Afrikaners is afhanklik van ’n omgewing wat onder toenemende druk
kom om aan die eise van menslike welstand en sosio-ekonomiese ontwikkeling te
voldoen. Stygende verbruikspatrone, toenemende lugbesoedeling, ’n sluimerende
waterkrisis, die toename in informele nedersettings, hoë vlakke van armoede, en
stelselmatige bevolkingsveroudering definieer nie net ons impak op die omgewing
nie; dit weerspieël ook hoe kwesbaar ons is vir omgewingstoestande. Te veel
ontwikkelingsinisiatiewe vereis ’n kompromis met die omgewing, en uiteindelik
met die gesondheid en welstand van alle inwoners van die land. Nou, meer as
ooit tevore, sal die staat ferm en beslis moet optree met die implementering,
monitering en evaluering van die vele omgewings- en ander beleidsinstrumente
tot sy beskikking. Die agterstand – en in baie gevalle agteruitgang – van
dienslewering op veral munisipale vlak getuig egter van die feit dat menslike
kapasiteit ernstig ontbreek op sommige sleutelterreine. Kapasiteitstremminge
spruit voort uit ’n algemene skaarste aan tegniese vaardighede in die land en ’n
onvermoë om geskikte personeel te werf en te behou, veral in klein en landelike
munisipaliteite. Die uitbou en versterking van bestaande menslike kapasiteit wat
die veelkantigheid en dinamika van BOO sal erken en begryp en sulke kennis
uiteindelik sal toepas, is van deurslaggewende belang indien ons die
lewensgehalte van Suid-Afrikaners wil verhoog en volhoubare menslike
ontwikkeling wil bevorder. Dit sal ’n veelvlakkige, geïntegreerde en goedgekoördineerde benadering verg. Kapasiteit op nasionale en plaaslike vlak sal
versterk moet word, addisionele hulpbronne sal strategies geteiken en ontsluit
moet word, en die breë publiek sal as aandeelhouers en vennote aan boord moet
kom in ’n veldtog wat Suid-Afrikaners sal sensitiseer, inlig, bemagtig en voorberei
op die vele sosiaal- en omgewingsverwante uitdagings wat aan die deur klop.
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Eindnotas
1

Die aanvanklike navorsing vir hierdie artikel het deel uitgemaak van die
tienjaar-oorsig van die Bevolkingsbeleid vir Suid-Afrika (April 1998). Befondsing
van die nasionale Departement van Sosiale Ontwikkeling, en in besonder die
Hoofdirektoraat: Bevolking en Ontwikkeling, word hiermee erken. Menings in
hierdie artikel uitgespreek verteenwoordig egter nie noodwendig die standpunt(e)
van die Departement van Sosiale Ontwikkeling, of dié van die Hoofdirektoraat:
Bevolking en Ontwikkeling nie.
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2

Totale fertiliteitsyfer (TFS) van ’n land, streek of bevolkingsgroep verwys na die
gemiddelde aantal kinders wat per vrou gebore word gedurende haar
reproduksiejare. Vir doeleindes van wetenskaplike ontleding en vergelyking word
die reproduksiejare bepaal as die tydperk 15-49 jaar.

3

Die term persone in armoede word gedefinieer as diegene in huishoudings
waarvan die inkomste minder as die armoedevlak is (SAIRR 2008a). In 2005 het
armoedevlakke gewissel van R871 per maand vir ‘n individu (huishouding met
een lid) tot R3 314 vir ‘n huishouding van agt lede of meer (Global Insight
Southern Africa 2006).

4

Die term konsumpsiebesteding dui in hierdie geval op die (toename in)
gemiddelde huishoudelike uitgawes aan verbruiksgoedere vir ’n gegewe jaar of
oor ’n gegewe tydperk (SAIRR 2008a). Die tendens in Suid-Afrika, naamlik dat
die persentasie toename in konsumpsiebesteding dié in bevolkingsgroei oortref,
korreleer met die internasionale tendens in hierdie verband. Tussen 1965 en
1997 het die gemiddelde inkomste per persoon wêreldwyd met sowat 1,4 persent
per jaar toegeneem, terwyl die wêreldbevolking daarteenoor met sowat 1,2
persent per jaar toeneem - ’n koers wat steeds afplat (Harrison en Pearce 2000).

5

Die definisie van huishouding wat hier geld, is dié van Statistiek Suid-Afrika, en
lui dat ’n huishouding bestaan uit ’n persoon of groep persone wat ’n
gemeenskaplike wooneenheid vir minstens vier dae per week deel en gesamentlik
deel in kos en ander lewensbenodigdhede (Noubissi, Bawah en Zuberi 2005).

6

Die term biodiversiteit verwys na die totale diversiteit van lewende spesies –
plante, diere en mikrobes – wat op die planeet aangetref word, asook die
verskeidenheid habitats en genetiese diversiteit binne spesies wat oor byna vier
miljard jaar van evolusie ontwikkel het (Harrison en Pearce 2000). Daar word
bereken dat die planeet vanweë menslike ingryping en ekonomiese ontwikkeling
sowat 27 000 plant- en dierspesies per jaar verloor teen ’n tempo wat ’n 1 000
keer vinniger is as die normale evolusiekoers (Yeld 1997). Suid-Afrika huisves ’n
geraamde tien persent van die wêreld se diversiteit van plante, diere, voëls en
visse, wat dit naas Indonesië en Brasilië die rykste land ter wêreld maak in terme
van biodiversiteit. Aangesien biodiversiteit die bolwerk van landbougewasse en
medisyne uitmaak, hou die vernietiging van biodiversiteit ernstige implikasies vir
toekomstige ontwikkeling op hierdie terreine in.
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“ik hoop dat je mij toch verstaat”– Ad
Zuiderent se stemposgedig oor Venda
Ena Jansen
Navorsingsgenoot Universiteit van Johannesburg;
Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam

Abstract
This article is a short tribute to Dutch poet Ad Zuiderent on the occasion of his
65th birthday, with an emphasis on his links with South Africa and Afrikaans
literature. His poem “Telefoon uit een thuisland” is analysed with reference to the
functions of language as described by Roman Jakobson, but more specifically by
relating it to the echo chamber of discourse regarding poetic descriptions of the
South African landscape. Reference is also made to the dialogue between the
Dutch and Afrikaans literary systems. Zuiderent’s Dutch poem and my translation
of it are included.

Opsomming
Die artikel is ’n kort huldeblyk aan die Nederlandse digter Ad Zuiderent en boekstaaf sy betrekkinge met die Afrikaanse literêre omgewing by geleentheid van sy
65ste verjaardag. Sy gedig “Telefoon uit een thuisland” word ontleed met
verwysing na Roman Jakobson se omskrywing van taalfunksies en geplaas in die
konteks van pogings om deur poësie aan die Suid-Afrikaanse landskap
uitdrukking te gee. Daar word ook na die gesprek tussen die Nederlandse en die
Afrikaanse literêre sisteme verwys. Zuiderent se gedig en my vertaling daarvan
word ingesluit.

1. Inleiding
Wilfred Jonckheere het in 1996 in Vir vryheid en reg. Suid-Afrika in die spieël van
die Nederlandse poësie (1890–1990) oortuigend aangetoon dat min lande so baie
emosies in Nederland losgemaak het as Suid-Afrika. Hierdie emosies wissel van
ongebreidelde verering van helde van die Anglo-Boereoorlog (1899–1902) tot ’n
skerp veroordeling van Suid-Afrika se apartheidsbeleid tydens die jare ’70 en ’80
van die twintigste eeu. Eers het veral P.C. Boutens, Willem Kloos en Albert
Verwey ten tye van die Anglo-Boereoorlog uiting gegee aan hulle verontwaardiging oor onreg in Suid-Afrika, terwyl onder andere Lucebert, Bert
Schierbeek, Remco Campert en H.C. ten Berge dekades later protesgedigte teen
die apartheidsbeleid geskryf het, veral uit solidariteit met Breyten Breytenbach
tydens sy gevangenskap. In die periode 1976–1990 was interaksie tussen
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skrywers uit die Lae Lande en Suid-Afrika so goed as beperk tot die kringe van
Breytenbach, terwyl Elisabeth Eybers in afsondering haar unieke posisie in sowel
die Afrikaanse as die Nederlandse literêre omgewing behou het met twee skares
lesers aan weerskante van die ewenaar (Jansen 1996).
In hierdie artikel sal ek aantoon dat Ad Zuiderent se gedig “Telefoon uit een
thuisland” (Zuiderent 2000:39–42) weliswaar duidelike verwysings het na sowel
die Anglo-Boereoorlogtyd as die anti-apartheidstryd, maar dat dit ook sterk
aansluiting vind by Nederlandse gedigte oor Suid-Afrika wat tussen dié twee
tydvakke geskryf is. Jonckheere (1999:96–7) wys immers daarop dat
Nederlandse gedigte oor Suid-Afrika in dié tussendekades (’n baie spesifieke soort
interbellum) glad nie “geëngageerd of politiek manipulerend” was nie: “Het ging
nu eerder om een persoonlijke verhouding van mens tot land of van mens tot
medemens.” Tematies kan hierdie tussentyd-gedigte volgens Jonckheere ingedeel
word in dié waarin die teenstelling Nederland–Suid-Afrika die onderwerp is,
gedigte waarin die Suid-Afrikaanse natuur (of bepaalde stede) sentraal staan, en
gedigte wat aan spesifieke persone gewy is. As voorbeelde van teenstellingsgedigte noem hy H.A. Mulder se “Twee landen” (in Het randgebied, 1937) en M.
Vasalis se gedig “Luchtspiegeling” (in Parken en woestijnen, 1940). Jan Greshoff
(1888–1971), wat vanaf 1939 met enkele onderbrekings tot aan sy dood in
Kaapstad gewoon het, het slegs ’n paar gedigte oor Suid-Afrika geskryf (“Veel en
niets”, “Heimwee”, “Zuid en noord”, “In de Oranjevrijstaat” en “Uitnodiging tot de
reis”), en hy het selde die landskap getematiseer. Die landskap was “eerder
veroorzaker van een catharsis bij het lyrisch subject”, soos wat Jonckheere
(1999:103) dit beskryf.
“Geruime tijd bestond de perceptie in Nederland dat de (Zuid-) Afrikaanse cultuur
een onderwerp was dat vermeden diende te worden” (Jonckheere 1999:126). In
Over grenzen/ Oor grense (Foster e.a. 2009) wys Van Coller en Odendaal
(2009:35–7) in “Toenadering sedert 1990” op die “invloed van die politieke
sisteem” wat ná die ontbanning van politieke bewegings soos die ANC en die
eerste demokratiese verkiesing in 1994 bepalend was vir die nuwe verhouding
tussen Nederlands/Vlaams en Afrikaans. Nadat politieke omstandighede met die
totstandkoming van ’n demokraties-verkose Suid-Afrikaanse regering op 27 April
1994 radikaal verander het, was die weg oop vir Nederlanders om (weer) na
Suid-Afrika te reis. Die digter en akademikus Ad Zuiderent was een van die
eerstes. Reeds in 1994 het hy vir ’n paar weke klas gegee aan die Universiteit
van Wes-Kaapland terwyl Wium van Zyl van dié universiteit in Zuiderent se plek
as gasdosent na die Vrije Universiteit in Amsterdam gegaan het. Toe die
Nederlandse Taalunie in Januarie 1995 begin het om ná jare van akademieseboikot-aksies Suid-Afrikaanse akademici se agterstand op die gebied van
Nederlandse letterkunde te help inhaal, was Zuiderent een van die eerste groep
van vier dosente wat in Stellenbosch en Johannesburg werkswinkels vir dosente
aangebied het. Sy lesings het oor die mees eietydse Nederlandse poësie
gehandel. Daarna het hy ’n aantal resensies en ’n artikel oor Nederland en die
Suid-Afrikaanse poësie geskryf1 en Suid-Afrika weer besoek om ’n internasionale
kollokwium by te woon wat in 1997 op inisiatief van die Nederlandse Taalunie
gehou is by Itala, ’n klein wildreservaat in die noorde van KwaZulu-Natal. Dit is
ook deur Indonesiese afgevaardigdes bygewoon.
In 1994 het onder andere Johann Lodewyk Marais en Renée Marais ’n sterk
pleidooi gelewer vir ’n voortgesette debat tussen Afrikaanse en Nederlandse
akademici oor ’n verskeidenheid onderwerpe en voorgestel dat Afrikaans en
Nederlands voortaan steeds meer in ’n eenheidsverband en vergelykend
ondersoek moes word, mét inagneming van die onderlinge verskille. Dit was in ’n
spesiale nommer van die tydskrif Ensovoort wat pertinent aan Elisabeth Eybers
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en die verhouding tussen Afrikaans en Nederlands gewy is (Marais 2009:201).
Kort daarna, in 1997, het Johann Lodewyk Marais saam met Zuiderent die
belangrike “eenheidsverband”-bloemlesing Ons klein en silwerige planeet.
Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse gedigte oor die omgewing2 gepubliseer. Met
hierdie bundel het die samestellers konkreet meegewerk aan die hernieude
belangstelling vanuit Nederland en Vlaandere vir Suid-Afrika en die Afrikaanse
literatuur. Bowendien het hulle blyk gegee van hulle eie belangstelling in
landskapspoësie,3 en in hulle inleidings het Marais en Zuiderent op ingrypende
verskille tussen die Suid-Afrikaanse en die Nederlandse tradisies gewys. Ook
Jonckheere was ’n voorstander van meer kontak: “Men kan dan ook verwachten
dat de interactie tussen (Zuid-)Afrikaanse en Nederlandstalige schrijvers vanwege
de taal- en cultuurverwantschap, ondanks de tijdelijke vervreemding, in de
toekomst vruchtbaar zal zijn” (Jonckheere 1999:126).
Enkele jare later het Zuiderent (2000a:39–42) “Telefoon uit een thuisland”
gepubliseer, ’n besonderse gedig oor ’n reis deur Venda wat inspeel op die
aktualiteit van (landskaps-)representasie in die algemeen en terselfdertyd baie
spesifiek en persoonlik is. Die gedig verwys kortliks na die Anglo-Boereoorlogsentiment van ’n vorige generasie (sy pa s’n) en neem standpunt in teen die
destydse tuislandbeleid. Die gedig verwoord verder veral ook reaksies en emosies
wat herinner aan Jonckheere (1999:96) se tipering van die Suid-Afrikaanse
gedigte van ander Nederlandse digters, soos Mulder en Vasalis. ’n Verhewigde
ervaring van die teenstelling tussen Suid-Afrika en Nederland wek ook by
Zuiderent ’n intense, ontstemmende verlange op. Sy gedig is onlangs tereg
beskryf as “Ads weergaloos ontroerende parlando-gedicht” (Boomsma 2009:16).

2. Die reeks “Voice mail”-gedigte in Jij als geen ander
Die poëtiese oeuvre van Ad Zuiderent (gebore 1944) bestaan uit die bundels Met
de apocalytische mocassins van Michel de Nostredame op reis door Nederland
(1968), De afstand tot de aarde (1974), Geheugen voor landschap (1979),
Natuurlijk evenwicht (1984), Op het droge (1988), Op de hoogte van Icarus
(1993), Jij als geen ander (2000) en Fietser naar niets (2004). In 1984 is die Jan
Campert-prys aan die digter toegeken. In 2008 het sy prosabundel met
dagboekstukke getiteld Energieke doelloosheid (2008) verskyn. Zuiderent het
meer as dertig jaar lank aan die afdeling Moderne Nederlandse Letterkunde van
die Vrije Universiteit van Amsterdam gewerk4 en hy is as akademikus veral
bekend vir sy werk oor Gerrit Krol en literatuur oor die watersnoodramp van 1953
in die provinsie Zeeland.
Belangrike fasette van Zuiderent se identiteit speel mee in “Telefoon uit een
thuisland” en die vier ander gedigte in die afdeling “Voice mail” in Jij als geen
ander (2002): sy Calvinistiese herkoms, liefde vir sy ouers, reislustigheid en
belangstelling in kuns, sy behoefte om verslag te doen van wat hy daagliks
meemaak, en sy fassinasie met nuwe tegniek. Hy rig hom in die vyftal gedigte tot
sy moeder en gee aan haar instruksies om hom per stempos te antwoord.
“Telefoon uit een thuisland” is die middelste gedig in die afdeling. Dit volg op
“Voice mail 1”5 en “Voice mail 2” en staan voor “Voice mail 3” en “Voice mail 4”.
In teenstelling met hierdie vier gedigte sonder enige strofeverdeling (elkeen is
net iets meer of minder as ’n bladsy lank), bestaan “Telefoon uit een thuisland”
uit 28 driereëlige strofes wat oor meer as drie bladsye versprei is in ’n soort
slingerende vorm met opvallende inkepings. Die slotreël – “al een hele tijd niets
dan mezelf” – staan alleen.
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Wanneer die reeks van vyf gedigte saamgelees word, lyk dit aanvanklik asof ’n
seun, die spreker in die gedig, “gewoon” probeer om sy ma vertroud te maak met
’n moderne indirekte kommunikasiemiddel. Hóé “voice mail” werk, wat die
kommunikatiewe funksie daarvan ter vervanging van meer direkte kommunikasie
is, word geduldig aan haar verduidelik. Uit die hele reeks stempos-gedigte is dit
duidelik dat dit vir die seun uiters belangrik is om met sy moeder in verbinding te
bly, juis as hy weg is uit Nederland, byvoorbeeld wanneer hy in sy vakansiehuis
in Frankryk besig is om te “klussen en kwasten’’ (“Voice mail 2”), of in Suid-Afrika
as hy “even weg [is], niet zo lang, ma, twee maanden, niet meer”. Die objek van
Zuiderent se tevergeefse verlange in hierdie gedigte is die stem van sy moeder
en alles wat sy verteenwoordig. Hy besef dit veral besonder sterk wanneer hy in
Suid-Afrika baie ver weg van sy geboorteland is.
Soos wat op die internet-ensiklopedie Wikipedia gelees kan word,6 is “voicemail”
’n vorm van diensverlening ter vervanging van ’n persoonlike antwoordapparaat,
“dat zich op een platform in een vast of mobiel telefonienetwerk bevindt.
Telefoontjes die niet opgenomen worden, worden doorgeschakeld naar het
voicemailplatform, waarna er door de beller een bericht achtergelaten kan
worden. Op een later moment kan de gebelde het achtergelaten bericht alsnog
horen.” Sisteme om te weet dat ’n berig agtergelaat is, is byvoorbeeld ’n
sogenaamde “voicemailmelder” of ’n sms wat na die gebelde gestuur word. Dit is
vir hom/haar dus moontlik om gereeld na te gaan, te “checken”, of daar nuwe
berigte is.
Wat Zuiderent “prakties gesproke” in sy vyf stempos-gedigte probeer doen, is om
aan sy bejaarde moeder te probeer verduidelik dat sy sy nommer moet bel en ’n
berig moet agterlaat sodat hy, selfs al is hy nie tuis nie, so nou en dan via die
“voicemailplatform” haar stem kan hoor. In die eerste van die gedigte (Zuiderent
2000a:37) verduidelik die spreker: “het is zo eenvoudig: voice mail, ma,/ zeg
maar stempost;7 gemak dient de mens,/ want we zijn wel afwezig,/ maar we zijn
in een lichtje stand by, dat we zien/ of er iemand gebeld heeft […]”. In “Voice
mail 2” (Zuiderent 2000a:38) verduidelik hy dat hy in Frankryk is. Sy sou direk
soontoe kon bel, “maar het is een lang nummer;/ je kunt misschien beter gewoon
op de voice mail; zelf druk je op memory 3,/ je zegt wat je zeggen wilt, maakt
niet uit,/ het is net zoiets als het vroegere bandje/ maar dit is Engels, nee je kunt
echt/ gewoon in het Nederlands.” Teen die einde van die gedig is daar weer
instruksies: “je belt ons gewoon als altijd, want/ we hebben een code zodat we
(je zou/ het niet zeggen) ook al zijn we er niet,/ kunnen horen of je gebeld hebt;
het klinkt/ ingewikkeld misschien, maar het werkt,/ dus vergeet het nou niet,
want zo is er toch nog contact.”
Dit is duidelik dat van die ses funksies van taal wat Roman Jakobson (1896-1982)
in sy beroemde 1960-essay onderskei het, die konatiewe funksie (’n gerigtheid op
die aangesprokene deur middel van vrae en opdragte) en die fatiese funksie (’n
gerigtheid op die aangesprokene deur middel van vrae ter bevestiging dat die
kontak tot stand gekom het, voortgesit of gestaak word) ’n belangrike rol in die
vyf gedigte speel. Ondanks al die aansporing en dreigemente sê die moeder niks
terug nie. Teen wil en dank is die gedigte dus as monoloë gestruktureer en die
leser begin ’n vreemde vermoede kry dat hier iets eienaardigs aan die gang is. In
plaas daarvan dat kommunikasie tussen sender en ontvanger as gevolg van die
fatiese en konatiewe taalelemente vergemaklik word, word dit ontsettend
ingewikkeld, blyk kommunikasie selfs onmoontlik te wees. Die byna smekende
toon van al vyf gedigte se beginwoorde val op: “Ma, je moet het nu toch eens
proberen”; “Ma, de stem van je zoon, je jongste”; “Ma, met mij, de stem van je
zoon”; “Ma, met mij nog een keer”; en “Ma, als je kan, moet je kijken” (Zuiderent
2000a:37, 38, 39, 43, 45).
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In “Voice mail 3” (Zuiderent 2000a:43) word dit baie duidelik dat die moeder
haar seun nooit meer sal bel nie. Te midde van die reeds bekende
telefoonretoriek, ook in hierdie gedig, kom sinsnedes voor wat geen ruimte laat
vir ambivalensie of twyfel nie: “tot het laatst was je helder” en “toen we je
spullen verdeelden”. Hieruit blyk dat sy vir altyd onbereikbaar geword het,
oorlede is. Die spreker se vraag: “zit je te klooien met sterren/ en hekjes” verwys
nou nié slegs na die toetse van ’n telefoon nie, maar veral na die sterre aan die
hemeltrans, die hiernamaals aan die anderkant van die hek tussen die lewendes
en dooies waar sy moeder haar nou bevind. In “Voice mail 4” (Zuiderent
2000a:45) is haar dood ’n voldonge feit, alhoewel die spreker nog steeds by alle
herdenkings van gebeurtenisse wat sy moeder meegemaak het (die vrede van
1918 en die watersnood van 1953), uitreik na haar en verlang om met haar te
kan praat. In teenstelling met die ander gedigte vra hy haar egter nie meer,
tevergeefs, om hom te bel nie, maar rig hy ’n eenvoudige boodskap: “Ma, als je
kan, moet je kijken,/ een documentaire, op BBC 1.” Die dwingende toon het plek
gemaak vir berusting.

3. “Telefoon uit een thuisland”
Die kerngedig van die “Voice mail”-reeks is, soos reeds gesê, veel langer en meer
spesifieke vorm gegee as die vier ander gedigte. Die 28 tersines is ’n vrye,
rymlose toepassing van Dante se terza rima en die interteks wat op dié manier
geskep word, is van besondere belang vir ’n gedig wat onder meer oor die
Christendom en ’n reisiger handel, en wat bowendien in strofes 4 en 28 na die
paradys verwys.8 Bowendien is dit die enigste gedig waarin spesifiek na SuidAfrika verwys word.
Dit is bekend dat wanneer skrywers en skilders, uitgaande van hulle eie waardes,
style en oriëntasies, ’n vreemde omgewing probeer beskryf wat baie verskil van
dié waaraan hulle en hulle lesers gewoond is, hulle te make kry met komplekse
representasiekwessies. Skrywers van reisverslae, maar ook digters, probeer dan
meestal om eksotiese landskappe, mense, flora en fauna wat hulle lesers nie ken
nie, te verplaaslik, vertrouder te maak deur dit te vergelyk met aspekte wat hulle
lesers wél ken. Vanaf Jan van Riebeeck se Daghregister (Desember 1651 tot Mei
1662) het Nederlanders probeer om aan tuisblyers te beskryf wat hulle in Afrika
meegemaak het. In teenstelling met ander Europese reisiger-digters in SuidAfrika bedien Zuiderent hom nie van tradisionele media soos ’n metaforiese
dagboek, brief of reisverslag as draer van sy poëtiese waarnemings nie, maar
“vertel” hy oor sy ervarings per telefoon. Hy sluit so op sy eie manier aan by die
pogings van Suid-Afrikaanse én buitelandse skrywers om taal te soek vir die land.
Darian-Smith e.a. se Text, theory, space. Land, literature and history in South
Africa and Australia (1996) en Brown se To speak of this land. Identity and
belonging in South Africa and beyond (2006), is twee relatief onlangse boeke wat
op die probleme van hierdie pogings ingaan. Coetzee se beroemde White writing
(1988) bly egter steeds ’n bakenteks wat vrugbaar gebruik kan word om ook die
vreemdeling Zuiderent se ervarings van die Suid-Afrikaanse omgewing te
interpreteer. Volgens Coetzee (1985:165) is die rigting wat die poësie van
topografiese beskrywing neem, byna voorspelbaar: "either a more and more
frenzied application of European metaphor to Africa in an effort to make it yield
its essence; or the abandonment of defeated European categories in favour of a
putative naturally expressive language".
Coetzee wys trouens in “Reading the South African landscape” daarop dat
verbasend min swart digters hulle aan landskapspoësie gewaag het, en dat die
talle pogings van wit landskapsdigters om die land te “lees” dikwels faal; of so het
hulle dit self ervaar. Dit bly ’n stryd om die kriptiese tekens te lees van ’n land
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wat so min “toegee”, so min blootlê: “the poet wrestle[s] with the silence of a
landscape that absorbs imagination, reflecting nothing” (Coetzee 1988:177). Keer
op keer gee digters dan ook blyke van hulle onvermoë om die land te begryp en
te verwoord, asof die land self ’n vreemde taal praat. C. Louis Leipoldt het dit
vroeg reeds só uitgedruk: “Hier praat die veld ’n onverstaanb’re taal.” Ook die
Engelstalige Guy Butler het blyke gegee van sy verbystering en magteloosheid
toe hy ervaar het dat die landskap hom verset teen “vertalings” daarvan.
Coetzee wys verder daarop dat baie digters, byvoorbeeld Thomas Pringle,
probeer het om die probleem op te los deur Afrika nadruklik te beskryf as nieEuropa, as ’n soort negatiewe weerkaatsing of skaduwee van Europa.

3.1 Venda in terme van Dordrecht
Verplaasliking (“domestication”) is die tegniek wat ook Zuiderent gebruik. Hy
probeer om alles wat vreemd is, in terme van die omgewing van Dordrecht te
beskryf. Hy “vertaal” allerlei vreemde plekke en dinge om hulle vir sy moeder
voorstelbaar te probeer maak, en speel veral in op haar kennis van die sending
(bv. in strofes 3 tot 5) wat vanuit Dordrecht ondersteun is. Dat Zuiderent se titel
na ’n Suid-Afrikaanse tuisland verwys, word eers in strofe 17 duidelik: “we zitten
nu een dag of wat in Venda/ Vendaland” (Zuiderent 2000a:40). Soos wat SuidAfrikaanse lesers goed weet, is Venda een van die tien voormalige “tuislande” of
sogenaamde “Bantoestans” van Suid-Afrika, die “hoekstene” waarop die
apartheidsbeleid gesteun het. Op 13 September 1979 is die gebied “onafhanklik”
verklaar deur die Suid-Afrikaanse regering, waardeur die inwoners hulle SuidAfrikaanse burgerskap verloor het. Time Magazine het onder andere ’n ironiese
artikel daaraan gewy: “The birth of a new non-state”. Eers op 27 April 1994 is
Venda heropgeneem in Suid-Afrika en dit maak nou deel uit van die provinsie
Limpopo.
Zuiderent verwys spesifiek na talle geografiese en historiese aspekte van die
provinsie, en dit is daarom belangrik om Nederlandse lesers kortliks daarop te
wys dat Venda ’n redelik onherbergsame gebied van ongeveer 7 000 vierkante
kilometer heeltemal in die noorde van Suid-Afrika is. Die naam beteken
“aangename plek om te vertoef” (vgl. Zuiderent se verwysing na ’n Eden in strofe
27). Dit is ’n toeristiese trekpleister vanweë die Reënkoningin se rituele en heilige
plekke soos die Thathe Vondo-bos en die Fundudzi-meer. Beroemde Vendakunstenaars wat vanaf ongeveer 1985 “ontdek” is deur Johannesburgse
kunsgalery-eienaars, museums en versamelaars, is onder andere Jackson
Hlungwani (na wie in die gedig se dertiende strofe verwys word), Noria Mabasa
en Johannes Maswanganyi.9 Die Vendas is oorspronklik afkomstig uit die gebied
wat tans Zimbabwe is en het hulle reeds in die 18de eeu in die streek met sy
mitiese Soutpansberg, golwende heuwels, watervalle, tropiese bosse en vrugbare
velde gevestig. Mettertyd het die “paradijs” in ’n “woestijn” verander. Baie
kremetartbome, “baobabs”, kom ook daar voor, soos wat Zuiderent in die elfde
en twaalfde strofes skryf.10 Zuiderent vergelyk die vrugte van die kremetart met
vlapoeding (strofe 12); Petraberg weens die groot hoeveelhede besoekers met ’n
Nederlandse “pretpark” (strofe 6); en wagtende mense buite hospitale in Venda
met ’n surrealisties-aandoende toneel van piekniekende Hollanders. Hulle kom uit
’s-Gravendeel (die geboortedorp van die digter) en Strien (’n ander digbygeleë
dorp met die naam Strijen wat hier volgens die dialekuitspraak gespel word) en
vergader op die parkeerterrein van Refaja, die streekshospitaal in Dordrecht.11
Die naam Refaja het ’n Hebreeuse herkoms en beteken “Die Heer genees”.
Zuiderent doen baie moeite om ekwivalente situasies te skep vir dít wat hy in
Venda meemaak.
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Uit tussenwerpsels (“je hebt vast wel gehoord”; “je zult het niet geloven”) blyk
dat Venda egter nie heeltemal onbekend is aan die moeder nie. Sy het
“Vendaland” nooit self gesien nie, maar sy “ken” dit kennelik van foto’s op
kalenders wat ten behoewe van die sending gepubliseer is en van ander gerigte
sendingaksies van Nederlandse kerke. So stuur die Christelijke Gereformeerde
Kerk reeds jare lank sendelinge na Venda. Die Reformatorisch Dagblad het nog
op 29 Augustus 2002 berig dat die Christelike Gereformeerdes ’n “bloeiende en
groeiende kerk” in Venda het.12 Van kindsbeen af het Zuiderent die voorstellings
geken wat vanuit Nederland gemaak is van die “arme heidene” in Venda wat
mede danksy Nederlandse Christelike Gereformeerde sendelinge gekersten is.
Tradisionele godsdiensvorme sou egter, selfs vir die baie Christene in Venda,
steeds ’n belangrike plek inneem.
In sy beskrywing van die sending probeer Zuiderent die vertroude beeld van sy
ma (en homself) radikaal kantel deur daarop te wys dat mense in Venda die verre
Holland as ’n heidense plek beskou waar die mense van “god noch gebod weten”
(strofe 26). Terwyl sy moeder en ander kerkmense in die salige waan verkeer het
dat die “tuisland” ’n idilliese plek was, weerlê Zuiderent hierdie opvatting en sluit
hom aan by die kritiek wat byvoorbeeld Lucebert en Schierbeek tydens die jare
’80 op Suid-Afrika gehad het. Hy beskryf die voormalige tuisland as ’n
“woonwoestijn van veertig jaren droogte” (in strofe 8) en verbind sy kritiek aan ’n
topos in sowel godsdiens- as natuurpoësie: voorstellings van Eden, van die
paradyslike (strofes 27 en 28). Hy sê vir sy ma dat die sogenaamde tuisland
absoluut nie ’n Eden was of is nie. Hy beskryf (veral in strofe 26) die sending as
’n vorm van verowering en toe-eiening. Bekeerlinge is voorgehou dat “die
beloofde land” binne hulle bereik sou kom. Zuiderent noem sendelinge
“Apeldoornse verspieders” (strofe 5). Dit verwys enersyds na die verspieders wat
Moses na Jerigo gestuur het om vas te stel hoe die beloofde land veilig bereik kon
word (wat eers ná ’n swerftog van 40 jaar deur die woestyn gebeur het, ewe lank
as wat die Nasionale Party-regering aan bewind was). Andersyds verwys die
beskrywing na die Nederlandse stad Apeldoorn, waar die teologiese kweekskool
van die Nederlandse Christelijke Gereformeerde Kerk steeds gevestig is.
Uiteraard het Zuiderent se “vertalings” van wat hy in Venda sien en meemaak,
nadruklik te make met sy pogings om sy ervarings op ’n persoonlike manier aan
sy moeder te vertaal. Sy Venda-gedig kan egter ook gekontekstualiseer word –
mede met behulp van Odile Heynders (2006:18) se “corresponderende
leeswijze”13 – deur dit in verband te lees met die werk van ander digters wat oor
die representasie van die Suid-Afrikaanse landskap skryf. Dit is dan duidelik dat
Zuiderent homself invoeg in ’n eggoput van vertoë, van ander magtelose stemme
wat ook die “verplaasliking”-tegniek probeer het om die vreemde Suid-Afrika te
probeer ver-taal. Veel méér nog as Afrikaanse digters wat die veld en die
uitgestrektheid van die land ken, wat die bossies en diere kan benoem en wat
binne ’n tradisie van Suid-Afrikaanse landskapspoësie staan – al is dit net danksy
die resonansies van “Die stem”! – herinner die “nieuw-komer”-reisiger se gedig
“Telefoon uit een thuisland” opnuut aan die ou vraag waarmee Europeërs vanaf
die begin geworstel het: "whether the African landscape can be articulated in a
European language, whether the European can be at home in Africa (Coetzee
1988:167).
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3.2 Geen wegwyser
Zuiderent gaan, net soos baie reisigers voor hom, in Venda en elders in SuidAfrika op soek na ruïnes en die oorspronklike bewoners van die land, na
Boesmans (San) en hulle rotstekeninge, na tekens dat hulle wel bestaan het,
maar die mense in die omgewing “wisten van niets […]/ waarschijnlijk had God ze
zelf uitgewist” (strofe 9). Ook wil hy na die “Nieuwe Jerusalem” van die
kunstenaar Jackson Hlungwani (strofe 15) gaan, maar “het zal zoeken worden
trouwens,// want bordjes zijn hier niet.” Verder wil hy na Spioenkop en na
Bloedrivier in KwaZulu-Natal (strofe 16). Hier sluit Zuiderent nadruklik aan by die
topos van heldeverering wat Nederlanders van sy vader se generasie vir die
Boere gehad het: “waar pa als knaap verhalen over las” (strofe 16). Die
verwysing is sekerlik na die romans van Louwrens Penning.14 Hy sien egter
nêrens wegwysers nie (“het zal zoeken worden”). Ook die “bijzondere ruïnes”
waarna hy wil gaan kyk, “kan niemand wijzen - / het lijkt wel of heel Afrika in
God is opgelost” (strofe 18). Sonder ’n goeie gids is dit onvermydelik dat hy in
die groot land verdwaal.
Wat dit betref, lyk die spreker steeds meer op die Nederlandse reisgenoot van
Elisabeth Eybers wat in Suid-Afrika verlore sou wees. In haar gedig “Terugkeer
uit Gelderland” (Eybers 2004:397) kontrasteer sy immers sy koersvastheid binne
die afgebakende beperktheid van Nederland (“die lieflikheid van stip
gekadastreerde groen”, waar hy presies weet “wat gedoen moet word en hoe
gegaan”) met die uitgestrektheid van Suid-Afrika se binneland sonder bakens:
dan dink ek soms
hoe sou jy kyk hoe sou jy lyk
as jy eens naas my op die aardkors staan
van my geweldige vaderland
met geen wegwyser as my hand.
Gelukkig het Eybers se metgesel nog haar hand as wegwyser, maar Zuiderent het
geen kundige reisgenoot op wie hy kan staatmaak nie. Die mense wat hy teëkom,
kan hom ook nie help nie – asof hulle deur sowel sendingaksies as die
tuislandbeleid self koersloos en die weg kwyt is. Alhoewel hy in Europa ’n
selfversekerde reisiger is, Dordrecht en die omringende landskap soos sy
broeksak of anders van sy kaarte ken, het hy in Venda die grootste moeite om
die weg te vind, om die land op dié vlak te lees. Alhoewel hy woorde soos "buurt”
en “huisje” gebruik wat geselligheid, selfs vertroudheid impliseer, is hy duidelik
nie op sy gemak nie. Wat is eintlik hier aan die gang? Zuiderent het al in sy
inleiding tot Ons klein en silwerige planeet (Marais en Zuiderent 1997:17) op
Lemaire (1996:120–3) se stelling gewys dat die omgewing en die soort landskap
waar ons ons regtig “tuis” voel, waarna ons verlang en waarvan ons droom,
meestal nóú verbonde is met die wêreld van ons jeug. Zuiderent skryf daarom in
die inleiding oor Nederlandse landskapsgedigte:
[H]et (is) maar de vraag of er in die droom ook plaats is voor de wildernis.
Die is immers nooit lieflijk, maar altijd bedreigend. Als wij ons in de
wildernis begeven, dan staan daar gidsen klaar, die voor bedreigingen
waarschuwen. In een gedifferentieerde wereld kunnen wij alleen onder
deskundige leiding natuurmensen zijn. (Marais en Zuiderent 1997:17)
In Suid-Afrika se noordelikste provinsie bevind die digter hom in die “diepste”
binneland, en “dus” midde-in die wildernis. In die lang tradisie van SuidAfrikaanse landskapspoësie het ander digters dieselfde ervaring gehad. Coetzee
(1988:49-55) het dan ook oortuigend in sy hoofstuk “The picturesque and the
South African landscape” in White writing aangevoer waarom die Suid-Afrikaanse
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binneland aan die wildernis gelykgestel moet word. Hy verwys onder andere na
Francis Carey Slater se gedig “The Karroo”, F.D. Sinclair se “Christmas night
1944”, S. Ignatius Mocke se “Die Vrystaat” en Peter Blum se “Nuus uit die
binneland”. Ook Zuiderent begeef hom nou in hierdie wildernis, op ’n terrein waar
geen gidse “klaarstaan” nie, waar daar geen bordjies of gidse is nie. Hierdie
opmerkings skep ’n (ironiese) parallel met La divina commedia, waarin die digter
Dante wel begelei word, eers deur Vergilius en later deur Beatrice. Dat ’n gids
ontbreek, is ontsenuend en dit werp die Zuiderent-spreker des te meer terug op
herinneringe aan die vertroude Nederlandse wêreld wat hy tydelik verlaat het. Hy
sê aan sy moeder: “wees maar blij dat je bent waar je bent.” Dié opmerking is
ambivalent. Aanvanklik vermoed die leser hier nog dat sy moeder se woonplek
bedoel word. In die konteks van die hele “voice mail”-reeks is dit egter duidelik
dat sy al elders, hopelik in die “hemelse paradys”, is.
As leser kry mens die indruk dat die digter nie nét ter wille van sy ma die
vreemde probeer terugbring tot herkenbare proporsies nie. Om enigsins koers te
hou probeer hy steeds alles wat hy sien en ervaar, verduidelik in terme van die
taal en verwysingsveld van sy geboortestreek; herlei hy dit tot die wêreld waarin
hy nog ’n kind was onder leiding van sy ouers. Ten slotte gee hy op om
antwoorde van die land te probeer kry. Sy moeder swyg ewe voldonge as die
land. Ondanks alle konatiewe en fatiese taalfunksies wat in die
kommunikasiesituasie van die gedig ingebou is, het die spreker dwarsdeur die
gedig geen idee of die kommunikasie met die land of met sy moeder slaag nie. Of
hy hoegenaamd gehoor en verstaan sal word, is ’n vraag wat eers in die slotreël
beantwoord word wanneer hy in strofe 28 en die alleenstaande slotreël vertwyfeld
skryf: “ma, ik leg je nu neer, want ik hoor// al een hele tijd niets dan mezelf.”
Uiteindelik hoor hy slegs sy eie stem en is hy nie net gekonfronteer met die stilte
van ’n moeder wat nie antwoord nie, maar ook met die stilte van die land wat
weerstand bied – ’n ervaring wat soveel digters vóór hom gehad het. Binne “twee
maanden, niet meer” (so het hy homself al in die eerste strofe probeer moed
inpraat en troos) sal hy gelukkig in Nederland terug wees. Dáár sal hy sy stem
weer vind en sal sy gedig tot stand kom, met ’n pragtige slotreël wat alleen staan
in ’n stilte van wit.

4. Slotsom en naskrif
“Telefoon uit een thuisland” stel danksy die stempos-metafoor probleme van
kommunikasie en kontak aan die orde wat op ’n hele aantal vlakke boeiend is: op
interpersoonlike vlak tussen ’n seun en sy bejaarde moeder, met betrekking tot
die representasieprobleme van reis- en landskapspoësie, maar ook met
betrekking tot die gesprek tussen Nederlandse en Afrikaanse literêre sisteme. Dat
Zuiderent so ’n besonderse gedig oor sy Venda-reis geskryf het, kan as ’n bydrae
tot hierdie gesprek beskou word.15
Alhoewel versigtigheid gebode is by “mens agter die boek”-getuienis, is die
inhoud van ’n e-pos wat Ad Zuiderent op 1 Mei 2009 aan my geskryf het, sekerlik
ter sake. Dit sluit aan by die speurtog wat ek reeds self onderneem het na die
betekenis van die gedig. Zuiderent vertel dat daar twee belangrike SuidAfrikaanse “kieme” vir die vorm van sy gedig was. “Beide dateren uit 1998, het
jaar waarin mijn moeder is overleden. […] Die zomer hoorde ik in de SintBavokerk van Watou het gedicht 'Ma' van Antjie Krog, gelezen door de dichteres
zelf (op band, dus met tussenpozen steeds herhaald […] Later die zomer was ik in
de Westerkerk bij de uitreiking van de prijzen van het Prins Bernhardfonds. […]
bij die gelegenheid kreeg Marlene Dumas de David Roëllprijs uitgereikt […] ik
herinner mij dat zij vertelde dat zij die ochtend haar moeder aan de telefoon had
gehad om het over die prijs te hebben – ik was er mij toen zeer van bewust dat ik
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dat niet meer kon doen […] De combinatie van het gedicht van Antjie Krog en de
opmerking van Marlene Dumas heeft mij de richting in gestuurd van mijn eerste
'Voice mail'-gedicht (waarin ik de onhandigheid van mijn moeder met betrekking
tot de techniek als een soort scherm om haar dood neerzet, zodat de lezer niet
direct doorheeft dat ik een dode toespreek). Later dat jaar volgde er nog een
'Voice mail'-gedicht; en toen ik eind dat jaar het verzoek kreeg van Carl Niehaus
en Robert Dorsman om een gedicht met betrekking tot Zuid-Afrika, lag het voor
mij dan ook voor de hand (gezien de ontstaansgeschiedenis van de 'Voice mail'gedichten) dat dit gedicht hierbij kon aansluiten.”
Zuiderent verken in “Telefoon uit een thuisland” dus nie slegs die vreemde land
nie, maar die reikwydte van sy poëtiese seggingskrag. Slegs in sy gedig kan hy
probeer om die dooie moeder te bereik, hoe tevergeefs hy by voorbaat ook weet
dat dit is, soos wat blyk uit die slotreëls “want ik hoor// al een hele tijd niets dan
mezelf.” Zuiderent kon sy droefheid en eerbetoon aan sy moeder en sy
onthutsende vreemdheid in ’n “wilde” land sekerlik op ’n veel direkter manier
verwoord het, maar soos wat Odile Heynders (2006:13) onlangs nog oor poësie
opgemerk het: “Met een gedicht wordt nooit een directe mededeling aan de lezer
gedaan. […] De dichter schrijft een gedicht omdat hij de taal wil uitproberen,
oprekken of zelfs veranderen.” Dit doen Zuiderent met “Telefoon uit een
thuisland” nie slegs deur die poëtiese funksies van taal te aktiveer en uit te buit
nie (onder meer deur die terza rima-versvorm, die inbedding van die gedig in ’n
reeks, en die verskillende literêre tradisies waaraan sy gedig appelleer). Die
fatiese, konatiewe, emotiewe en referensiële taalfunksies wat Jakobson ’n halwe
eeu gelede in sy opstel oor poëtiese taal verduidelik het, word almal ingespan en
geaktiveer, sodat “Telefoon uit een thuisland” ’n komplekse en oortuigende teks
is.16
As blyk van huldiging en weerwoord het ek Zuiderent se gedig in Afrikaans
vertaal.17 Terwyl hy ter wille van kommunikasie met sy Nederlandse ontvanger(s)
die vreemdheid van Venda “verplaaslik”, gedomestiseer, het, wil ek nou weer op
my beurt probeer om hierdie vir Suid-Afrikaanse lesers vervreemdende
verplaaslikings in ’n omgekeerde rigting soms te verduidelik, mak – of liewers
weer wild? – te maak. In my, letterlike, vertaalpoging volg ek Zuiderent op die
voet – uiteraard deur ook soms eiewys agter die “wegwyser van my eie hand”
aan te loop.
Telefoon uit een thuisland
Ma, met mij, de stem van je zoon,
we zijn er nu niet, want we zijn even weg,
niet zo lang, ma, twee maanden, niet meer,
en als je vindt dat de zomer te nat is,
moet je maar denken dat wij opnieuw
in de winter zitten, zo is het nu eenmaal,
al zie je dat nooit op de zendingskalender,
want dun zijn de jurkjes daar, wit als de velden
de overhemden, stropdassen weinig,
en waar zelfs de voorganger niet
in het zwart hoeft, moet het wel gaan
om een stuk paradijs dat nu pas ontdekt is
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door Apeldoornse verspieders – je zegt niets
terug, de lijn lijkt wel dood,
dus ik hoop dat je mij toch verstaat
(we hebben Mount Petra beklommen, een berg
als een heilig pretpark, waar je een trap op kon
met in betonnen treden teksten uit de bijbel,
dat had je mooi gevonden, als je nog lopen kon:
het smalle pad omhoog met prachtig zicht
op wat een thuisland heette, diep beneden,
woonwoestijn van veertig jaren droogte,
je had het met je bijna blinde ogen zelfs gezien
zonder te weten hoe je daar vandaan kwam;
wij zochten er boesmantekeningen,
maar ze wisten van niets, zeiden ze,
waarschijnlijk had God ze zelf uitgewist;
één man zei, ja, hij kende niet alleen de Heer,
maar Holland ook, dus Lelystad en Kampen,
daar had je al genoeg afvalligheid – dat je het weet;
nee, dan de natuur, je hebt vast wel gehoord
van de apenbroodboom, die heet hier baobab
of mooier kremetart en dat is nu precies
waarom de apen zich het ongans eten,
het is de kleur van custardpudding
die je 's zondags voor ons maakte; of neem
de kunst: er zit hier in de buurt een man,
Hlungwani, die Jezus met een voetbal
rond laat rennen, geheel in hout; ook heeft hij
Nieuw Jeruzalem gemaakt, dat willen wij
gaan zien, ik weet wel dat je niet gelooft
in beelden en dat je voetbal, want op zondag,
zondig vindt, maar ze worden niet vereerd of zo,
het zijn meer plaatjes voor de zondagsschool,
en dan van hout; het zal zoeken worden trouwens,
want bordjes zijn hier niet; ook gaan we naar Spioenkop,
Bloedrivier, waar pa als knaap verhalen over las –
je merkt, je bent voortdurend bij ons, net als pa)
maar wat ik zeggen wil, waarom ik bel, je zult het
niet geloven, we zitten nu een dag of wat in Venda,
Vendaland, een huisje bij het zendingsveld, al zijn hier
ook bijzondere ruïnes, maar die kan niemand wijzen –
het lijkt wel of heel Afrika in God is opgelost;
wel zie je vlakbij ziekenhuizen groepjes,
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die zitten langs de weg te zingen en
te bidden om genezing en (dat vraagt
wat meer van je verbeelding) om regen;
stel je voor het parkeerterrein bij Refaja
en het hele dorp of tenminste die van de kerk
houden buiten een picknick, Jan Knik
of een andere ouderling gaat voor,
dan zingen ze psalm 103, alle verzen,
maar ook 's-Gravendeel is bekend enzovoort,
verderop een groepje uit Strien,
die zijn komen lopen, ze zitten
gehuld in ruiten dekens wat te spitten
in zacht gepofte suikerpee, roosteren
de onderweg gevonden kwakkels en bidden
dat het droog blijft vannacht,
binnen zijn een zwarte dokter, Gods genade,
en een meisje achteruit de Hoeksche Waard
met pa bezig, Piet Aardoom maakt foto’s,
zodat in Vendaland straks een kalender
hangt met pa van zijn laatste jaeger ontdaan
en iemand van hen die blij oproept
om vooral toch te geven voor Holland,
want daar is god noch gebod, ze liggen
er bleekjes dood te gaan in een bed
en van Eden als thuisland allang geen idee meer,
je begrijpt, ma, als de zomer verregent,
wees maar blij dat je bent waar je bent,
want een nacht voor de deur van Refaja
had je evenmin overleefd als welk paradijs;
ma, ik leg je nu neer, want ik hoor
al een hele tijd niets dan mezelf.
Oproep uit ’n tuisland
Ma, dis ek, dis Ma se seun wat praat
ons is nie nou tuis nie, want ons is vir ’n rukkie weg,
nie vir lank nie, Ma, net vir twee maande, nie langer nie,
en as Ma dink dat die somer daar baie nat is,
moet Ma maar onthou dat ons sowaar weer
in die winter is, dis mos maar hoe dit is,
al sien mens dit nooit op die sendingkalender nie,
want dun is almal se rokkies daarop, wit soos die velde
die hemde, min mans dra das,
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daar waar selfs die voorganger nie
’n swart pak dra nie, moet
dit wel ’n stukkie paradys wees wat onlangs ontdek is
deur Apeldoornse verspieders – Ma sê niks
terug nie, dis asof die lyn dood is,
dus ek hoop dat Ma my tog verstaan
(ons het Petraberg beklim, ’n berg
soos ’n heilige pretpark, waar mens ’n soort leer uitklim
met op die sementtrappe tekste uit die Bybel,
Ma sou daarvan gehou het as Ma nog kon loop:
die smal pad boontoe met sy pragtige uitsig
op wat ’n tuisland genoem is, diep daar onder,
’n woonwoestyn ná veertig jaar se droogte,
selfs Ma sou dit met Ma se byna blinde oë gesien het
sonder om te weet hoe Ma weer daar af sou kom;
ons het Boesmantekeninge daar gesoek
maar hulle weet van niks, sê die mense,
waarskynlik het God dit self uitgewis;
een man sê, ja, hy ken nie net die Here nie,
maar Holland ook, dus Lelystad en Kampen,
daar’s baie heidene – dit weet Ma nou;
nee, dan oor die natuur, Ma het seker gehoor
van die aapbroodboom, hier noem hulle hom die baobab
of mooier nog die kremetart en dis nou presies
hoekom die ape hulleself katswink eet,
dis die kleur van vlapoeding
wat Ma op Sondae vir ons gemaak het; of wat
van kuns: hier iewers woon ’n man
Hlungwani, wat Jesus met ’n sokkerbal
laat hardloop, heeltemal van hout, ook het hy
’n Nuwe Jerusalem gemaak, ons wil gaan
kyk, ek weet wel dat Ma nie glo
aan beelde nie en dat Ma dink sokker, op Sondag gespeel,
is sonde, maar die beelde word nie vereer nie,
dis meer soos prentjies vir Sondagskool,
houtprentjies; ons sal wel vreeslik moet soek
want hier’s nie bordjies nie; ons gaan ook Spioenkop toe
en na Bloedrivier waaroor Pa as seun nog stories gelees het –
Ma sien, ons dink baie aan Ma, net soos aan Pa)
maar wat ek wil sê, hoekom ek bel, Ma sal my
nie glo nie, ons is vir ’n paar dae in Venda,
Vendaland, in ’n huisie in die sendingveld, al is hier
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ook besondere ruïnes, maar geen mens kan ons wys waar nie –
dit lyk amper asof die hele Afrika deur God ingesluk is
al sien jy naby hospitale groepies
wat langs die pad sit en sing en
bid om genesing en (dit vra
’n bietjie meer van ons verbeelding) om reën;
verbeel Ma die parkeerterrein by Refaja
en stel Ma voor dat die hele dorp of ten minste die kerkmense dan
buite sit en piekniek hou, Jan Knik
of ’n ander ouderling lei die diens
dan sing hulle Psalm 103, al die versies,
maar ook die liedjie ’s-Gravendeel is bekend, ensovoorts,
verder weg ’n groepie uit Strien
wat al die pad gestap het, hulle sit
gehul onder geruite komberse ’n bietjie en peusel
aan gebakte suikerbeet, rooster
kwartels wat hulle langs die pad gevang het en bid
dat dit droog bly vannag
binne is ’n swart dokter, goeie genade,
en ’n meisie agter uit die Hoekse Waard,
met Pa besig, Piet Aardoom neem foto’s
sodat in Vendaland volgende jaar ’n kalender
sal hang met Pa sonder sy laaste winterondergoed
en een van hulle wat vol vreugde uitroep
dat almal tog moet bydra vir Holland,
want daar heers god nog gebod, die mense lê
daar bleek en doodgaan in ’n bed
en het van Eden as tuisland geen benul meer nie,
Ma verstaan, as selfs die somer uitreën
moet Ma maar bly wees om te wees waar Ma is
want ’n nag voor die deur van Refaja
sou Ma net so min oorleef het as watter paradys ook;
Ma, ek sit nou neer, want ek hoor
al ’n hele tyd niks behalwe myself nie.
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Eindnotas
1

Zuiderent het resensies gepubliseer van onder andere Jansen (1996) in Vrij
Nederland op 10 Mei 1997, getitel “Ander landschap, andere gevoelens, Elisabeth
Eybers in Nederland”, en van Jonckheere (1996) in TNTL 112, 4, 389-90. Verder
het hy ’n artikel geskryf (Zuiderent 2000b) vir ’n spesiale uitgawe van Stilet, “’n
Blik van buite”.

2

Die Nederlandse digters van wie elk ’n gedig opgeneem is, was Robert Anker, J.
Eijkelboom, Anneke Brassinga, Anton Korteweg, Benno Barnard, Luuk Gruwez,
C.O. Jellema, Anna Enquist, T. van Deel, Arie van den Berg, Huub Beurskens,
Anton van Wilderode, Gerrit Kouwenaar, Christine d’Haen, Herman de Coninck,
Gerrit Komrij, Eva Gerlach, Peter Ghyssaert, Hans Warren, Ed Leeflang Willem
van Toorn, H.H. ter Balkt, Jacques Hamelink, Ad Zuiderent, H.C. ten Berge, J.
Bernlef, Dirk van Bastelaere, Arjen Duinker, Elma van Haren, Maarten Doorman,
Judith Herzberg, Erik Spinoy, Leo Vroman en Rutger Kopland (in volgorde van
opname). Die Afrikaanse gedigte verteenwoordig ook die room van die Afrikaanse
poësie met bydraes deur onder andere Elisabeth Eybers, Breyten Breytenbach,
Wilma Stockenström, Antjie Krog en Marlene van Niekerk. Die titel van Ons klein
en silwerige planeet is ontleen aan die beroemde versreël uit Nuwe verse (1954)
van N.P. Van Wyk Louw. Louw het in 1948 ’n eredoktorsgraad van die
Rijksuniversiteit van Utrecht ontvang en hy was die eerste hoogleraar SuidAfrikaanse letterkunde aan die Universiteit van Amsterdam na die Tweede
Wêreldoorlog, van 1950 tot 1957.

3

Die inisiatief het van Marais uitgegaan na aanleiding van sy omgewingsbloemlesing Groen uit 1990, wat slegs Afrikaanse gedigte bevat het.

4

Ter geleentheid van Zuiderent se afskeid het die vriendeboek Uitgaan op niveau
(Van Halsema e.a. 2009) verskyn, asook ’n spesiale nommer van die Nieuwsbrief
vir afgestudeerdes van die opleiding Nederlands aan die VU (Leerdam e.a. 2009).

5

Hierdie gedig het ter geleentheid van die jaarwisseling 1998-1999 in ’n oplaag
van 90 eksemplare by Mikado Pers in Den Haag verskyn, “bestemd voor vrienden
en bekenden van auteur en drukker”.

6

Sien http://nl.wikipedia.org/wiki/Voicemail (15 November 2009 geraadpleeg).
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7

Zuiderent het die woord stempos ’n keer van ’n Suid-Afrikaanse kollega gehoor
en hy gebruik dit dikwels verwonderd as voorbeeld van die soort vindingryke
woorde (soos duikboot en duikweg) wat Afrikaans kenmerk.
8

Dante het die terza rima gebruik in sy La divina commedia (begin 14de eeu),
waarin hy sy reis deur die Hel, Vaevuur en Paradys beskryf. My dank aan een van
die keurders vir hierdie waardevolle wenk, wat nog veel uitvoeriger uitgewerk sou
kon word.

9

Sien die webwerf http://www.mukondeni.com vir meer informasie oor die
gebied, ’n kaart en die kunstenaars.

10

’n Pragtige boek oor kremetartbome is geskryf deur Wickens (2008). Europese
kennis van die Afrika-baobab dateer terug na die Renaissance. Die eerste botanis
wat self ’n baobab in sy natuurlike habitat gesien het, was Michel Adanson
(1727–1806), ’n student van die Franse botanis Bernard de Jussieu. Op reis in
Senegal as boekhouer in diens van die Compagnie des Indes was hy veral onder
die indruk van die enorme omvang van die stam en die feit dat dit lyk asof die
wortels bo aan de stam groei. Hierdie vervreemdende beeld is steeds dominant.
Linnaeus het die boom in sy Species plantarum ter ere van Adanson die
Adansonia bahobab genoem, maar in Afrikaans is dit veral as kremetart bekend.
Gerrit Fourie se gedig “Kremetart” benut hierdie gegewens en kom voor in Marais
(1990) se bloemlesing Groen. Die boom word in die eerste reëls
“Ondersteboboom, wortelkop, oergestalte/ herder van horisonne, habitat vir
hordes” genoem. Om die baobab heen het baie volksvertellinge en religieuse
seremonies ontstaan. Naby Tshipise in die Limpopo-provinsie is ’n beroemde
kremetart wat 27 meter hoog is met ’n omvang van 26 meter. Dit word gemeen
dat die boom waarskynlik 4 500 jaar oud moet wees. Dit is duidelik dat ook die
reisiger Zuiderent gefassineer is deur die kremetartboom.
11

Zuiderent het in Dordrecht skoolgegaan en sy pa is in die plaaslike Refajahospitaal oorlede. (Persoonlike mededeling van die digter in ’n e-pos van 25 April
2009.)

12

’n Belangrike bron is M. Drayer e.a. se boek Zending in Venda-land, uitgegee in
Rotterdam en Hilversum in 1975. Eksemplare is op www.marktplaats.nl
verkrygbaar.
13

Volgens Heynders (2006:19) vra ’n gedig altyd om plasing in ’n konteks. “Al
lezend gaat men na wat de verankering is van het gedicht in een reeks of bundel,
hoe de historische constructie om het gedicht heen staat en wat de poëtica is die
in het gedicht tot uiting komt. Geen enkele tekst is ongebonden, altijd is er een
schakel naar tijd en plaats.” Spesifiek oor “correspondenties” skryf sy (2006:19):
“Welk eerder gelezen gedicht helpt om dit specifieke gedicht te begrijpen, te
becommentariëren en in een ander perspectief te zien? […] Het gaat erom
gedichten met elkaar in verband te brengen, er andere gedichten doorheen te
laten klinken.”
14

Jonckheere (1999:6) skryf: “Watter rol die populêre skrywer Louwrens Penning
se Suid-Afrika romans […] gespeel het, sal waarskynlik nooit presies
gekwantifiseer kan word nie. Sy reeks gewilde jeugromans met hulle
ongenuanseerde en eensydige karakteriserings, uitgegee in verskeie ‘omnibusse’
of versamelbundels wat tussen 1896 en 1927 verskyn het en waarvan sommige
in oplaes van soveel as 100 000 gedruk is, het sonder enige twyfel ’n sterk
invloed uitgeoefen op die geïdealiseerde beeld wat baie mense van die destydse
Suid-Afrika gehad het.”
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15

Dit is interessant om te merk dat Zuiderent se vennoot in die Klein en silwerige
planeet-projek juis reisgedigte sentraal stel in sy bydrae tot Over grenzen / Oor
grense (Marais in Foster 2009:199–231) om op raakpunte tussen die Afrikaanse
en Nederlandse literêre sisteme te wys.

16

In ’n belangrike onlangs-gepubliseerde literatuurwetenskaphandboek, Het
leven van teksten (Brillenburg Wurth en Rigney 2006:48-52), word die
“revolutionaire” bruikbaarheid van Jakobson se teorie vir die lees van poëtiese
tekste steeds hoog aangeprys.
17

Ek het die gedig vertaal as “Oproep uit ’n tuisland”, tydens dagvlug KL597 oor
Afrika na Kaapstad op 13 November 2008 en voltooi in die Bamboo Café met
uitsig op die Melville-koppies in Johannesburg op 12 Desember 2008. Die
vertaling was bestem vir Uitgaan op niveau. Vriendenboek voor Ad Zuiderent bij
zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Vrije
Universiteit in Amsterdam op 24 april 2009 (Van Halsema e.a. 2009). Die
vertaling en kort begeleidende essay “‘van Eden als thuisland allang geen idee
meer’ – Ad Zuiderent op stap in Venda”, staan op pp. 75-82. Ek het dit
ondertussen sterk uitgebrei en verwerk tot ’n akademiese artikel. Hiermee my
groot dank aan die redaksie en twee keurders vir hulle waardevolle wenke.
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Adviesraad:
• Ruth Baitsewe, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
• Andries Bezuidenhout, Universiteit van die Witwatersrand – Suid-Afrika
• Gerrit Brand, Boekeredakteur by Die Burger – Suid-Afrika
• Naomi Bruwer, Inhoudsbestuurder by www.litnet.co.za – Suid-Afrika
• Joel Claassen, Universiteit van Kaapstad – Suid-Afrika
• Neil Cochrane, Universiteit van Pretoria – Suid-Afrika
• Scarlett Cornelissen, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
• Darryl David , Universiteit van KwaZulu-Natal – Suid-Afrika
• Heilna du Plooy, Noord-Wes Universiteit - Suid-Afrika
• Hans Ester, Radboud Universiteit Nijmegen – Nederland
• Eep Francken, Universiteit Leiden – Nederland
• Francis Galloway, Redakteur: LitNet Akademies Geesteswetenskappe – SuidAfrika
• Ena Jansen, Vrije Universiteit van Amsterdam – Nederland
• Thys Human, Universiteit van Johannesburg – Suid-Afrika
• 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 stiptelik te volg by voorleggings aan LitNet Akademies,
aangesien enige afwykings daarvan die hele proses vanaf keuring tot
redigering en oplaai op die webtuiste aansienlik vertraag en bemoeilik.
Indien daar wel om uitsonderlike redes van die riglyne afgewyk moet
word, moet sulke redes asseblief skriftelik aan die redaksie verskaf
word. Baie dankie.
TAALMEDIUM
Bydraes moet in Afrikaans wees, en vergesel van ’n Engelse Abstract en ’n
Afrikaanse Opsomming van hoogstens 300 woorde elk.
VOORLEGGING
•
•
•
•
•
•

Slegs elektroniese voorleggings (insluitend grafika of foto’s) word aanvaar,
maar nie in PDF-formaat nie.
Artikels (of ’n wesenlike gedeelte daarvan) wat aan LitNet Akademies
voorgelê word, mag nie elders óf onder oorweging óf reeds gepubliseer
wees nie (dit sluit vertalings en plasing op LitNet se SeminaarKamer in).
’n Kort biografie en foto van die skrywer moet die voorlegging vergesel.
Artikels moet behoorlik, en tot in die fynste besonderhede, taal- en
tegnies versorg en volgens die stylriglyne geformateer wees.
Digitale grafika en foto’s moet asseblief ook afsonderlik van die artikel
ingestuur word.
Kopiereg van die artikels berus by die skrywers. Indien die artikel, of ’n
verwerkte vorm daarvan, later gepubliseer word, sal ’n erkenning aan
LitNet Akademies waardeer word.

LENGTE
Daar is geen lengtebeperking op artikels nie.
FORMARERING
•
•
•
•

•

Stuur asseblief alle tekste in Verdana 10-punt.
Gebruik enkelspasiëring, en laat ook net een spasie na die einde van ’n
sin.
Paragrawe moet in blokvorm wees (dit wil sê nie met die eerste reël
ingekeep nie), met ’n oop reël tussen paragrawe.
Die oplaaiproses word aansienlik vergemaklik as skrywers bogenoemde
oop reëls tussen paragrawe 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.
Grafika moet van onderskrifte voorsien word. Dit is die plig van die
skrywer om kopieregklaring te kry indien nodig.
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PLASING
•
•

Hoogstens twee artikels per skrywer per kalenderjaar kwalifiseer vir die
R8,000 navorsingsgeld wat deur LitNet Akademies betaal word.
Die publikasiedatum van ’n artikel berus by die redaksie, maar ons poog
om finale weergawes van gekeurde artikels so spoedig moontlik te plaas.

AANHALINGS
•
•
•
•

Gebruik dubbelaanhalingstekens, en enkelaanhalingstekens binne
aanhalings.
Aanhalings moet nie gekursiveer word nie.
Aanhalings van vier reëls en langer mag “geblok” en ingekeep word, met
’n eenreël-spasie voor en na die aanhaling, en sonder aanhalingstekens.
Sluit ’n ingekeepte aanhaling volledig met die nodige/betrokke leesteken
af en verskaf dan die bronverwysing onmiddellik daarna tussen hakies,
sonder ’n punt binne die hakies.

VERWYSINGS
Volg in die algemeen asseblief die Harvard-metode, en meer bepaald soos hier
onder illustratief vir verskillende bronne uiteengesit. Let asseblief baie noukeurig
op interpunksie.
1. Bibliografie
(LW: Nie Bronne, Verwysings, ens. nie)
• Waar daar ’n bron met meer as een skrywer in die bibliografie voorkom,
kom net die eerste skrywer se voorletters ná sy/haar van; by die res van
die skrywers kom die voorletters vóór die van.
• By die titels van bronne word ’n hoofletter slegs by die eerste woord
gebruik, nie by alle hoofwoorde nie.
• Teleskopeer bladsynommers – byvoorbeeld: 198–9 in plaas van 198–199;
120–21 in plaas van 120–121.
• Laat ’n oop reël tussen inskrywings.
• In die geval van Engelse publikasies moet alle besonderhede wat in
Afrikaans kán verskyn, wel in Afrikaans aangegee word, byvoorbeeld:
Kaapstad in plaas van Cape Town; Londen in plaas van London; en in
plaas van and of &; (red.) in plaas van (ed.).
Name van uitgewerye word egter nie in Afrikaans vertaal 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. 2000. Het literaire leven in de middeleeuwen. Leiden: Marthinus Nijhoff.
Rousseau, G.S. en Roy Porter. (reds.). 1980. The ferment of knowledge: Studies
in the historiography of eighteenth-century science. Cambridge: Cambridge
University Press.
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Let wel
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.
1.2 Hoofstukke in boeke
Soos in onderstaande stel voorbeelde geïllustreer, verskyn slegs die naam van die
outeur/redakteur van ’n boek, en die publikasiedatum, ná ’n hoofstuktitel. Die
volledige besonderhede van die boek verskyn as afsonderlike inskrywing in die
bibliografie:
Clark, D. (red.). 1996. The sociology of death: Theory, culture, practice. Oxford:
Blackwell Publishers.
Mellor, P. 1996. Death in high modernity: The contemporary presence and
absence of death. In Clark (red.) 1996.
Roos, Henriette. 1990. Lewe met woorde: Opstelle oor die prosa. Kaapstad:
Tafelberg.
Venter, L.S. 1990. Enkele chronotopieë in Mahala. In Roos 1990.
1.3 Verhandelinge/proefskrifte
Oosthuizen, W.J. 1964. Die wet van opvolging van begripsoorte in bywoordreekse
in Afrikaans. Ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch.
1.4 Vaktydskrifartikels/Tydskrifartikels/Koerantartikels
Spies, Lina. 2006. Die poësie van Elisabeth Eybers: ’n Digterskap van sewentig
jaar. Tydskrif vir Letterkunde, 43(2):57–78.
Smith, K. 2006. Unruly bodies: Death, discourse and the limits of representation.
Critical Quarterly, 48(3):61–80.
Van Rooyen, Ina. 2009. Woordwerker 70. De Kat, September/Oktober, pp.29–31.
Bezuidenhout, Andries. 2009. Koos Kombuis kyk terug op rockrebellie. Die
Burger, 9 November, p.9.
1.5 Internetbronne
Botes, Zani. 2005. Antjie Krog: Koeël en kalm. LitNet.
http://www.oulitnet.co.za/heupvuur/antjie.asp (25 Februarie 2008 geraadpleeg).
In die geval van ŉ aanlyn-artikel waarby geen outeur of datum verskaf word nie:
Amersfoort legacy: Education, freedom and development. South African History
Online. http://www.sahistory.org.za/classroom/feature/hiseduc.htm (10
November 2009 geraadpleeg).
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Let wel
In die bibliografie word titels van artikels, hoofstukke, kortverhale en gedigte nie
tussen aanhalingstekens geplaas nie.
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, sonder ’n komma tussen
die skrywer se van en die jaartal.
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).
ENKELE ANDER REDAKSIONELE PRAKTYKE
1. Afkortings
•

•

Al die erkende konvensies soos deur die Afrikaanse Woordelys en
Spelreëls voorgeskryf, moet in LitNet Akademies-artikels gevolg word. Die
styl wat LitNet gewoonlik volg, naamlik om nie punte by afkortings te
gebruik nie, geld dus nie in die geval van LitNet Akademies nie.
Gebruik afkortings asseblief spaarsaam. LitNet Akademies verkies
byvoorbeeld met betrekking tot bo m.b.t. Tussen hakies, en veral by
korter frases, is afkortings wel in orde, byvoorbeeld: (vgl. bv. Hansen
2008); (pp.238 e.v.).

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
Die betekenis van ’n woord of frase word tussen dubbelaanhalingstekens
aangegee, soos byvoorbeeld in:
Donker beteken gewoonlik “afwesigheid van lig”, maar in hierdie 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.
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5. Eindnotas teenoor voetnotas
Die internetformaat van LitNet Akademies vereis dat daar slegs van eindnotas
gebruik gemaak kan word.
’n Eindnotasyfertjie volg onmiddellik op ’n leesteken, nie omgekeerd nie; dus
“... verantwoordelik,1 maar aan die ander kant …”
nie
“... verantwoordelik1, maar aan die ander kant …”
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