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Enumerasie van self-ortogonale
Latynse vierkante van orde 10
AP Burger, MP Kidd & JH van Vuuren
Departement Logistiek
Universiteit Stellenbosch

Summary
A Latin square of order n is an n × n array of the symbols Zn = {0, 1, 2, . . . , n − 1} such
that every row and every column of the array contains each element of Zn . Denote the entry
in row i ∈ Zn and column j ∈ Zn of a Latin square L by L(i, j). Two Latin squares L and L 0
are orthogonal if the ordered pairs (L(i, j), L 0 (i, j)) are all distinct as i and j vary over Zn .
Furthermore, a Latin square is self-orthogonal if the square is orthogonal to its transpose,
and idempotent if L(i, i) = i for all i ∈ Zn .
Two self-orthogonal Latin squares L and L 0 are in the same (row, column)-paratopism class
if there exist two permutations p and q such that, if p is applied to the rows and columns of
L and q to the symbols of L, then L is mapped to L 0 or to the transpose of L 0 . Moreover, L
and L 0 are in the same isomorphism class if one permutation applied to the rows, columns
and symbols of L maps it to L 0 , and in the same transpose isomorphism class if such a
permutation maps L to L 0 or its transpose.
The sizes of the above equivalence classes of self-orthogonal Latin squares, as well as the
number of idempotent self-orthogonal Latin squares of order at most 9, have been documented in the literature. The equivalence classes of self-orthogonal Latin squares of order 10 are
enumerated in this paper by means of a large parallel computing effort.

Opsomming
’n Latynse vierkant van orde n is ’n n × n-skikking van die simbole Zn = {0, 1, 2, . . . , n − 1}
sodat elke ry en elke kolom van die skikking elke element van Zn bevat. Indien die inskrywing in ry i ∈ Zn en kolom j ∈ Zn van ’n Latynse vierkant L aangedui word deur L(i, j),
is twee Latynse vierkante L en L 0 ortogonaal as die geordende pare (L(i, j), L 0 (i, j)) almal
verskillend is soos wat i en j oor Zn varieer. ’n Latynse vierkant is verder self-ortogonaal
indien die vierkant en sy transponent ortogonaal is, en idempotent indien L(i, i) = i vir
alle i ∈ Zn .
Twee self-ortogonale Latynse vierkante L en L 0 is in dieselfde (ry, kolom)-paratoopklas
indien daar twee permutasies p en q bestaan sodat as p op die rye en kolomme van L en
q op die simbole van L toegepas word, die vierkant L óf op L 0 óf op die transponent van
L 0 afgebeeld word. Verder is L en L 0 in dieselfde isomorfismeklas indien een permutasie
toegepas op die rye, kolomme en simbole van L, die vierkant L afbeeld op L 0 , en in
dieselfde transponent-isomorfismeklas indien só ’n permutasie L op L 0 of op sy transponent
afbeeld.
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Die groottes van bogenoemde ekwivalensieklasse van self-ortogonale Latynse vierkante,
asook die getal idempotente self-ortogonale Latynse vierkante van orde hoogstens 9, is in
die literatuur gedokumenteer. In hierdie artikel word hierdie ekwivalensieklasse van selfortogonale Latynse vierkante van orde 10 in ’n groot parallelle berekeningspoging getel.

Extended Abstract
A Latin square of order n is an n × n array of the symbols Zn = {0, 1, 2, . . . , n − 1} such
that every row and every column of the array contains each element of Zn . Denote the
entry in row i ∈ Zn and column j ∈ Zn of a Latin square L by L(i, j). The transpose of a
Latin square L, denoted by LT , is a Latin square with the property that LT (i, j) = L(j, i)
for all (i, j) ∈ Z2n . Two Latin squares L and L 0 are distinct if L(i, j) 6= L 0 (i, j) for at least
one ordered pair (i, j) ∈ Z2n , while a Latin square L is idempotent if L(i, i) = i for all
i ∈ Zn .
Furthermore, two Latin squares L and L 0 are orthogonal if the ordered pair (L(i, j),
L 0 (i, j)) is unique as i and j vary over Zn , while a Latin square is self-orthogonal if it
is orthogonal to its transpose. In what follows, we abbreviate the phrase self-orthogonal
Latin square to the acronym SOLS.
The two SOLS L and L 0 are isomorphic if there exists a permutation p ∈ Sn (where Sn
is the symmetric group of order n) such that p(L(i, j)) = L 0 (p(i), p(j)), while L and L 0
are transpose-isomorphic if p(L(i, j)) = L 0 (p(i), p(j)) or p(LT (i, j)) = L 0 (p(i), p(j)) for all
(i, j) ∈ Z2n . The class of all SOLS isomorphic to a given SOLS L is called the isomorphism
class generated by L, while the class of all SOLS transpose-isomorphic to a given SOLS L
is called the transpose-isomorphism class generated by L. Finally, two SOLS L and L 0 are
(row, column)-paratopic if there exist two permutations p, q ∈ Sn such that
q(L(i, j)) = L 0 (p(i), p(j)) or q(L(i, j)T ) = L 0 (p(i), p(j)),
and the class of SOLS (row, column)-paratopic to SOLS L is called the (row, column)paratopism class generated by L. The triple of permutations (p, q, t) ∈ S2n × S2 is called a
(row, column)-paratopism, where t permutes the roles of the rows and columns of a SOLS
(i.e. possibly permits a switch between the SOLS and its transpose).
The number of distinct SOLS, idempotent SOLS and isomorphism classes generated by
idempotent SOLS of orders up to and including 9 have been enumerated by Graham and
Roberts [21]. In [12] we verified the numbers of these classes independently, and we
also enumerated the number of isomorphism classes generated by all SOLS, the number of transpose-isomorphism classes generated by all SOLS, as well as the number of
(row, column)-paratopism classes generated by all SOLS of orders up to and including 9.
The computational complexities of the methods used in [12, 21] are too demanding to
allow for the traditional enumeration of these classes generated by SOLS of order 10 in
a realistic time frame. However, we have recently been able to enumerate these classes
of SOLS of order 10 on a network of computers, and we report the results of this parallel
enumeration effort in the current paper.
The first step in the enumeration of the various classes of SOLS of order 10 is to enumerate
the (row, column)-paratopism classes generated by SOLS of order 10. This was achieved
by means of a depth-first search tree employing backtracking and a number of pruning
rules in order to reduce redundancy during the search. This enumeration method is
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constructive in the sense that it enabled us to build up a repository of class representatives
of (row, column)-paratopism classes generated by SOLS of order 10. In order to describe
this enumeration method, a number of definitions are required.
A universal of a symbol k ∈ Zn in a Latin square L, denoted by u(k), is a permutation
that captures the n positions of k in L in the sense that, if k is found in row i of column
ui , then the universal associated with k is given by


0 1 2 ··· n − 1
.
u0 u1 u2 · · · un−1
Let u(i) and u 0 (i) be the universals of the element i in the SOLS L and L 0 , respectively.
Then L is smaller than L 0 if u(i) is lexicographically smaller than u 0 (i) for some i ∈ Zn
and u(j) = u 0 (j) for all 0 ≤ j ≤ i. We call the smallest idempotent SOLS in each
(row, column)-paratopism class the class leader of that class.
A permutation is said to be of type (a1 , a2 , . . . , an ) if it has ai cycles of length i for 1 ≤
i ≤ n, and the permutation type (a1 , a2 , . . . , an ) is smaller than the type (b1 , b2 , . . . , bn )
if ai > bi for some i ∈ {1, 2, . . . , n} and aj = bj for all 1 ≤ j < i. The lexicographically
smallest permutation of a certain type is said to be the representative permutation of that
type.
On each level, the backtracking tree search branches on the inclusion of all possible
universals into a partially completed SOLS, provided that (i) the inclusion of no universal destroys the self-orthogonal property of the partially completed SOLS and (ii) no
smaller partially completed SOLS already exists in the search tree. It is easy to show that
the permutation types of the universals of a SOLS are invariant under a (row, column)paratopism, and therefore that the first universal (the universal associated with the element 0) of a class leader of a (row, column)-paratopism class is a representative permutation of its type and has a smaller type than any other universal. Hence, the first universal
of any partially completed SOLS in the tree search is restricted to be a representative
permutation of its type, and any other universal is restricted to be of a type smaller than
that of the first universal.
In order to test whether a partially completed SOLS (whose first universal is a representative of its type and which contains no universal of a smaller type than that of the first
one) can possibly be completed to a class leader, we first note that its first universal must
remain fixed. Hence, each universal of the same permutation type as the first (including
the first) should be mapped in turn to the first universal and, if the resulting partially
completed SOLS is smaller than the original SOLS, then the original SOLS cannot be
completed to a class leader.
This method for the enumeration of (row, column)-paratopism classes generated by SOLS
of order 10 was implemented in C++ and the computations were performed in parallel
on thirty 2.4 GHz Intel(R) processors (each with 1 gigabyte RAM). In total, 121 642
(row, column)-paratopism class leaders were found, and these SOLS are available electronically [10]. The total (serial) computing time required was 9 910 289 seconds (≈ 115
days).
Once a class leader from each (row, column)-paratopism class generated by SOLS of order
10 has been generated, these class leaders may be used to enumerate distinct and idempotent SOLS, as well as isomorphism classes and transpose-isomorphism classes generated
by SOLS of order 10. This may be done by utilising the (row, column)-autoparatopism
group of a SOLS L, denoted by A(L), which is defined as the set of all the (row, column)paratopisms that map L to itself. A method for generating the (row, column)-autoparatopism group of a SOLS using the computer program nauty [28] is described in [12]. The
number of distinct SOLS in the (row, column)-paratopism class of a SOLS L of order n is
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2(n!)2 /|A(L)| [6, Theorem 14.5, p. 307], while the number of idempotent SOLS of order
n equals the number of distinct SOLS of order n divided by n!.
Let I(n) denote the set of class leaders, one from each class,Qof (row, column)-paran
topism classes generated by SOLS of order n, and let ψ(α) = i=1 ai !iai , where α is
a permutation of type (a1 , a2 , . . . , an ). The number of transpose-isomorphism classes
of SOLS of order n is given by the following result, which was adapted in [12] from a
theorem by McKay et al. [29].
Theorem 1 There are

X
L∈In

1
|A(L)|

X

ψ(α)

α∈A(L)

transpose-isomorphism classes of SOLS of order n. 
Similarly, if I 0 (n) ⊆ I(n) denotes the set of class leaders that are isomorphic to their
transposes, and if I 00 (n) = I(n)\I 0 (n), then the following result gives the number of
isomorphism classes generated by SOLS of order n.
Theorem 2 The number of isomorphism classes of SOLS of order n is
X
0
L∈In

1
|A 0 (L)|

X

ψ(α) +

α∈A 0 (L)

X
00
L∈In

2
|A(L)|

X

ψ(α),

α∈A(L)

where A 0 (L) ⊂ A(L) denotes the set of all (row, column)-paratopisms of L that do not
transpose L. 

48
2
1
1 440
12
2
0
0
0
19 353 600
3 840
8
4 180 377 600
103 680
8
25 070 769 561 600
69 088 320
283
3 200 285 563 453 440 000 881 912 908 800 243 284

(Row, column)paratopism classes
generated by all SOLS

Transposeisomorphism classes
generated by all SOLS

Isomorphism classes
generated by all SOLS

Isomorphism classes
generated by
idempotent SOLS

Distinct
idempotent SOLS

n
4
5
6
7
8
9
10

Distinct
SOLS

The results of the computerised and analytic enumeration methods described above for
the various equivalence classes of SOLS of orders 4 ≤ n ≤ 10 are shown in Table 1.

6
5
1
22
11
1
0
0
0
3 972
1 986
4
104 120
52 060
4
69 112 956
34 564 884
175
881 912 947 656 440 956 473 828 121 642

Table 1: Enumeration of various classes of SOLS of orders 4 ≤ n ≤ 10.
Up to and including order 8, the computing time for generating (row, column)-paratopism
classes of SOLS required no more than one second. However, for order 9 the tree search
required 454 seconds to generate the SOLS, and, as mentioned before, the required computing time for order 10 was 9 910 289 seconds. The exponential growth of these computing times is the reason why the numbers of equivalence classes of SOLS mentioned in
Table 1 were previously only known up to and including order 9. The enumeration effort
extending these results to order 10 was certainly not trivial – to the extent that we do not
expect a further extension to SOLS of order 11 soon. To give the reader an idea of the
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expected computational complexity of extending the tree search to order 11, we computed the number of nodes on the first level of the search tree for order 11, and linearly
extrapolating the avarage times to fathom a node on the first level of the search trees
for orders 9 and 10, we estimate a conservative lower bound of 270 164 100 000 seconds
(≈ 8 567 years) for the total time required to traverse the search tree for SOLS of order
11 (before parallelisation) if the same enumeration methods are used.

Inleiding
In 1782 het die groot Switserse wiskundige Leonhard Euler (1707–1783) die volgende
probleem in ’n navorsingsartikel, toevallig sy enigste artikel ooit in ’n Nederlandse tydskrif,
gestel:
’n Uiters tergende vraag wat reeds geruime tyd die wêreld se beste kundiges
teister, het my genoop om die volgende ondersoek te onderneem, wat lyk asof dit
’n nuwe rigting inslaan in analise, veral in die kombinatorika. Hierdie vraag
gaan oor ’n parade van 36 offisiere van ses verskillende range en ses verskillende
regimente wat in ’n vierkant moet aantree op so ’n manier dat daar in elke ry,
horisontaal sowel as vertikaal, ses offisiere van verskillende range en verskillende
regimente is. [16]
Hierdie probleem het sedertdien bekendheid verwerf as die sogenaamde 36-offisiere-probleem [14, Hoofstuk I.2]. Euler het die ses Latynse letters a, b, c, d, e en f gebruik om
die verskillende regimente voor te stel, en die ses Griekse letters α, β, γ, δ,  en ζ om die
verskillende range voor te stel. Die 36-offisiere-probleem vra dan om ’n rangskikking van
geordende pare letters, een uit die versameling {a, b, c, d, e, f} en een uit die versameling
{α, β, γ, δ, , ζ}, in ’n vierkantige 6 × 6-rooster sodat geen paar meer as een keer in die
rooster verskyn nie en geen letter meer as een keer in enige ry of kolom van die rooster
verskyn nie. Euler kon nie daarin slaag om die 36-offisiere-probleem op te los nie, maar
het die gedeeltelike oplossing in Tabel 2 gegee. In hierdie gedeeltelike oplossing verskyn
elke letter presies een keer in elke ry en elke kolom van die rooster, maar die geordende
pare bζ en d verskyn elk twee keer in die rooster, terwyl die pare b en dζ glad nie
verskyn nie.
aα
bβ
cγ
dδ
e
fζ

bζ cδ
cα f
d aβ
fγ eζ
aδ bγ
eβ dα

d eγ
eδ aζ
bζ fδ
cβ bα
fα dβ
aγ c

fβ
dγ
eα
a
cζ
bδ

Tabel 2: Euler se gedeeltelike oplossing van die 36-offisiere-probleem [16]. Die pare bζ
en d verskyn twee keer (in die onderstreepte posisies), terwyl die pare b en dζ glad
nie verskyn nie.
Euler het selfs vroeër as 1782 die meer algemene probleem beskou waar daar n2 offisiere
van n verskillende range en n verskillende regimente is, en het (as gevolg van sy gebruik
van Griekse en Latynse letters om die range en regimente voor te stel) na die gepaardgaande n × n-rooster as ’n Graeko-Latynse vierkant van orde n verwys, waar n enige
natuurlike getal groter as 1 is. Hy het ook belang gestel in soortgelyke vierkante waarin
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die Griekse letters weggelaat word, waarna hy bloot as Latynse vierkante van orde n verwys het – in so ’n vierkant is die vereiste dat elke Latynse letter een keer in elke ry en elke
kolom moet verskyn [25].

Graeko-Latynse vierkante
Euler het vele voorbeelde van Graeko-Latynse vierkante gevind en ook twee algemene
getalteoretiese konstruksies vir sulke vierkante daargestel – een vir vierkante van onewe
orde en een vir vierkante waarvan die orde ’n veelvoud van 4 is. Daar is natuurlik geen
rede waarom juis Griekse en Latynse letters in sulke vierkante gebruik moet word nie;
enige twee onderskeibare versamelings van verskillende simbole kan gebruik word. Indien die twee versamelings byvoorbeeld die huise ♠, ♦, ♣, ♥ en die vier koninklike range
boer, koningin, koning en aas in ’n pak speelkaarte is, vorm die rangskikking van die sestien speelkaarte in Figuur 1 ’n Graeko-Latynse vierkant van orde 4 (met die eienskap dat
elke huis en elke koninklike rang in elke ry en kolom van die rangskikking voorkom).
Voorbeelde van Graeko-Latynse vierkante van ordes 5 en 7 word in Figuur 2 getoon. Die
vierkant van orde 5 in hierdie figuur vorm deel van ’n kommersieel beskikbare speletjie
[33], terwyl die vierkant van orde 7 op ’n kwilt van ene Meagher verskyn [30].

K
J

A

Q

A

Q

A

J

K

J

K

Q

J

Q

A

A

J

K

A

J

A

J

K

K

Q

Q

K

J

Q

A

Q

K

Figuur 1: ’n Graeko-Latynse vierkant van orde 4 met die eienskap dat elke kaarthuis
(♠, ♦, ♣, ♥) en elke koninklike rang (boer, koningin, koning, aas) in elke ry en kolom van
die rangskikking voorkom.
Euler kon egter geen voorbeeld van ’n Graeko-Latynse vierkant van ewe orde vind wat
nie ’n veelvoud van 4 is nie en dit het hom gelei na die onderstaande vermoede dat daar
geen so ’n vierkant van orde n = 4m + 2 (m.a.w. van ordes 6, 10, 14, . . .) bestaan nie:
. . . en ek bevind sonder voorbehoud hieruit dat ’n mens nie op enige manier ’n volle
vierkant met 36 inskrywings kan verkry nie, en dat hierdie onmoontlikheid ook strek
tot die geval van n = 10, n = 14 en in die algemeen tot alle onewe-ewe getalle. [16]
Ten spyte van sy ontsagwekkende wiskundige vermoëns kon Euler egter nie die bogenoemde uitspraak bewys nie; trouens, hierdie vermoede het vir meer as 100 jaar onbevestig gebly totdat die Franse wiskundige Gaston Tarry [35] in 1900 ’n bietjie nader
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(a)

(b)

Figuur 2: Voorbeelde van Graeko-Latynse vierkante van ordes 5 en 7. (a) ’n GraekoLatynse vierkant van orde 5 wat in ’n kommersieel beskikbare speletjie voorkom (onopgelos vertoon) [33]. (b) ’n Graeko-Latynse vierkant van orde 7 op ’n kwilt van Meagher
[30].
gekom het aan ’n bewys vir die vermoede deur aan te toon dat daar geen oplossing vir
die 36-offisiere-probleem bestaan nie. Tarry se bewys het neergekom op ’n uitputtende
eliminasieproses van alle moontlikhede en het Euler se vermoede vir n = 6 bevestig.
Maar hierdie klein stappie het geen uitspraak gelewer oor die korrektheid van Euler se
vermoede vir n = 10, 14, 18, . . . nie. Nege-en-vyftig jaar later het die twee Indiese wiskundiges Raj Chandra Bose en Sharadchandra Shankar Shrikhande egter tot almal se verbasing ’n Graeko-Latynse vierkant1 van orde 22 gevind [7]! Hierdie vierkant was die eerste
teenvoorbeeld vir ’n spesiale geval van Euler se vermoede. Kort daarna, ook in 1959, het
die Amerikaanse wiskundige Ernest Tilden Parker ’n Graeko-Latynse vierkant van orde 10
gekonstrueer [32], en in 1960 het Bose, Shrikhande en Parker uiteindelik daarin geslaag
om Euler se vermoede vir al die oorblywende gevalle (m.a.w. n = 14, 18, 26, 30, 34, . . .)
verkeerd te bewys [8]. Graeko-Latynse vierkante van alle ordes n > 2 is vandag bekend,
behalwe vir die vreemde spesiale geval n = 6.
Alhoewel Euler nie na enige vroeër werk oor Graeko-Latynse vierkante verwys het nie,
was hy nie die eerste persoon wat in sulke roosters belang gestel het nie. Volgens Andersen [2] is voorbeelde van Latynse vierkante en sogenaamde magiese vierkante2 op geluksteentjies en talismans in die Midde-Ooste en Indië gevind wat meer as ’n duisend jaar
oud is; twee voorbeelde word in Figuur 3 vertoon. Na alle waarskynlikheid kan die vroegste gepubliseerde verwysing na ’n Latynse vierkant in die boek Shams al-Ma’arif al-Kubra
(The sun of great knowledge) deur Ahmad ibn Ali ibn Yusuf al-Buni gevind word; hierdie
boek het in 1225 (of selfs vroeër) die lig gesien. Dit is ook interessant om daarop te let
dat die 13de -eeuse Spaanse filosoof Ramón Lull gepoog het om “die wêreld te verklaar”
deur van Latynse vierkante gebruik te maak [2].
Eintlik vorm die Graeko-Latynse vierkant van orde 4 in Figuur 1 ook deel van ’n dieper
probleem wat Euler se werk oor Greako-Latynse vierkante voorafgegaan het. Die presiese
datum waarop hierdie dieper probleem die lig gesien het, is onseker: Volgens Kendall [24]
1 Teen hierdie tyd was die benaming “Graeko-Latynse vierkant” nie meer in gebruik nie. Hierdie benaming
is intussen vervang met die meer algemene konsep van ortogonaliteit tussen Latynse vierkante. Twee Latynse
vierkante is ortogonaal indien, wanneer hulle bo-op mekaar gesuperponeer word, geen geordende paar simbole,
een uit die een vierkant en een uit die ander vierkant, in die superposisie herhaal word nie.
2 ’n Magiese vierkant is ’n vierkantige n × n-rooster wat elk van die getalle 1, 2, . . . , n2 bevat sodat die som
van elke ry, kolom en hoofdiagonaal gelyk is.
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Figuur 3: Magiese vierkante op munte wat in die Berlynse Museum vertoon word [38].
en Styan en Boyer [34] was Henry Ernest Dudeney (1857–1930) onder die indruk dat die
probleem in 1624 in ’n boek deur Claude Gaspar Bachet de Méziriac (1581–1638) met die
titel Problèmes plaisants and délectables, qui se font par les nombres verskyn het. In hierdie
probleem word daar gevra op hoeveel essensieel verskillende maniere die sestien koninklike
speelkaarte in ’n 4 × 4-vierkant gerangskik kan word sodat geen huis of koninklike rang
meer as een keer in enige ry, kolom of diagonaal van die vierkant voorkom nie. Die
Graeko-Latynse vierkant in Figuur 1 is trouens een van die moontlike oplossings wat in
hierdie probleem getel moet word. Met die woord essensieel word bedoel dat rotasies en
refleksies (om die vier simmetrie-asse) van ’n spesifieke rangskikking nie as verskillende
rangskikkings beskou word nie. Ball [3] het foutiewelik beweer dat die antwoord op
hierdie vraag 72 is. Die korrekte antwoord, naamlik 144, word volgens Gardner [20] aan
die Britse wiskundige Dame Kathleen Ollerenshaw toegeskryf, wat haar afleiding van die
resultaat in Braille in ’n artikel vir die blindes geskryf het.

Latynse vierkante
Latynse vierkante kom dikwels in die studievelde van statistiek en eksperimentele ontwerp voor. Volgens Andersen [2] en Ullrich [36] is een van die vroegste toepassings
van Latynse vierkante in ontwerpteorie deur die Franse agro-ekonoom Francois Cretté
de Palluel (1741–1798) gepubliseer. De Palluel het (oënskynlik onwetend) ’n Latynse
vierkant gebruik om die effekte van verskillende diëte op ’n verskeidenheid skaaptelings
te ondersoek. Hy het sestien skape in sy eksperiment gebruik – vier skape uit elk van
vier telings, naamlik ’n landelike teling (Île de France), ’n teling van Beauce, ’n teling uit
die Champagne-distrik, en ’n teling van Picardy. Hy het die skape aan vier verskillende
voere blootgestel, naamlik voere gebaseer op aartappels, rape, beet en mielies, en het vir
vier opeenvolgende maande vier skape aan die einde van elke maand geslag om die effek
van die verskillende diëte op hul vleiskwaliteit te ondersoek. Die vereiste was egter dat
elke keer wanneer vier skape geslag word, hulle van vier verskillende telings en op vier
verskillende diëte moes wees. Gevolglik het hy die skedule in Tabel 3 gebruik – let op dat
die inskrywings in die tabel ’n Latynse vierkant van orde 4 vorm.
Die statistikus Sir Ronald Fisher het ook die gebruik van Latynse vierkante in eksperimentele ontwerp in sy beroemde boeke Statistical methods for research workers [17] en
The design of experiments [18] beskryf. Hy en Frank Yates was ook waarskynlik die eerste
persone wat belang gestel het in die aantal verskillende maniere waarop Latynse vierkante van ’n gegewe orde gevorm kan word; hulle was trouens verantwoordelik vir die
enumerasie van Latynse vierkante van orde 6 [19].
’n Latynse vierkant is self-ortogonaal indien die vierkant en sy sogenaamde transponent
(die nuwe vierkant wat verkry word deur die vierkant rondom ’n as deur sy noordwestelik-
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Aartappels
1
4
3
2

Île de France
Beauce
Champagne
Picardy

Rape
2
1
4
3

Beet
3
2
1
4

Mielies
4
3
2
1

Tabel 3: Die ontwerp van ’n eksperiment deur die Franse agro-ekonoom Francois Cretté
de Palluel om die effek van vier verskillende diëte op die vleiskwaliteit van vier verskillende skaaptelings te ondersoek. Die inskrywing in ry i en kolom j stel die maand voor
waarin die skaap van teling i op dieet j geslag moet word.
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(c) LT
5 op L5 gesuperponeer

Figuur 4: (a) ’n Self-ortogonale Latynse vierkant L5 van orde n = 5. (b) Die transponent,
T
LT
5 , van die vierkant in (a). (c) Die superposisie van die vierkante L5 en L5 waarin al die
geordende pare simbole verskillend is.
suidoostelike diagonaal te roteer) ortogonaal is. ’n Voorbeeld van ’n self-ortogonale Latynse vierkant kan in Figuur 4 gevind word. Self-ortogonale vierkante speel ’n selfs belangriker rol in eksperimentele ontwerp as gewone Latynse vierkante, soos deur Hedayat
[22, 23] beskryf, en hierdie klas Latynse vierkante word normaalweg aan Mendelsohn
[31] toegeskryf. In 1973 het Brayton et al. [9] bewys dat self-ortogonale Latynse vierkante van alle ordes bestaan, behalwe3 vir n = 2, n = 3 en (weereens!) n = 6. In die
artikel deur Brayton et al. vertel die outeurs hoe hulle op ’n toepassing in die skedulering
van sporttoernooie afgekom het waarin self-ortogonale Latynse vierkante ’n belangrike
rol speel. Hulle het in 1972 opgelet dat ’n self-ortogonale Latynse vierkant gebruik kan
word om die opponerende spanne in ’n sogenaamde gade-vermydende gemengde-dubbelsrondomtalie-tennistoernooi4 op te stel. Wang [37] het verder in 1978 opgelet dat indien
’n simmetriese Latynse vierkant Sn van orde n gevind kan word wat ortogonaal is aan
beide ’n self-ortogonale Latynse vierkant Ln en aan sy transponent, die paar (Ln , Sn ) gebruik kan word om die potte van ’n gade-vermydende gemengde-dubbels- rondomtalietennistoernooi waarin n getroude pare deelneem op só ’n manier in die minimum getal
rondtes te skeduleer dat elke persoon presies een keer in elke rondte speel. Die paar
(Ln , Sn ) is ’n spesiale geval van die volgende stap in die ontwikkeling van die teorie
oor Latynse vierkante nadat Euler die konsep van ’n Graeko-Latynse vierkant ingevoer
het, naamlik die begrip van ’n versameling van paarsgewys-ortogonale Latynse vierkante.
Sedert die val van Euler se vermoede het die soeke na groter en groter versamelings van
paarsgewys-ortogonale Latynse vierkante ’n vrugbare teelaarde vir nuwe onopgeloste probleme in die teorie oor Latynse vierkante geword. In hierdie soeke het die spesiale geval
n = 10 hom weereens as ’n waardige teenstander bewys: Alhoewel verskeie pare ortogonale Latynse vierkante van orde 10 vandag bekend is, is dit onbekend of ’n versameling
van drie paarsgewys-ortogonale Latynse vierkante van orde 10 bestaan – geen so ’n ver3 Bewyse

vir die nie-bestaan van self-ortogonale Latynse vierkante van orde n = 6 is aansienlik moeiliker
as vir n = 2 of n = 3. Gevolglik het verskeie onafhanklike bewyse vir die geval n = 6 oor die jare die lig
gesien. Die huidige outeurs het byvoorbeeld onlangs ’n baie eenvoudige grafiekteoretiese bewys van hierdie
nie-bestaansresultaat gepubliseer [11].
4 ’n Gemengde-dubbels- rondomtalie-tennistoernooi waarin getroude pare op só ’n manier meeding dat geen
persoon in ’n span saam met of teen sy/haar gade speel nie.
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sameling kon nog gevind word nie, maar niemand kon ook nog bewys dat geen so ’n
versameling bestaan nie (sien byvoorbeeld Colbourn en Dinitz [14, Stelling 3.43])!
In hierdie artikel tel ons die getal essensieel verskillende maniere waarop ’n self-ortogonale Latynse vierkant van orde 10 gevorm kan word. Dit is ons hoop dat iemand in die
toekoms ons volledige lys van essensieel verskillende self-ortogonale Latynse vierkante
van orde 10 sal kan gebruik om ’n derde Latynse vierkant te vind wat ortogonaal is aan
een van die vierkante (en sy getransponeerde) in hierdie lys, of om alternatiewelik te
bewys dat geen versameling van drie paarsgewys-ortogonale Latynse vierkante van orde
10 ’n self-ortogonale Latynse vierkant kan bevat nie.

1.

Basiese konsepte en literatuur

’n Latynse vierkant van orde n is ’n n × n-skikking van die simbole Zn = {0, 1, 2, . . . , n − 1}
sodat elke ry en elke kolom van die skikking elke element van Zn bevat. Ons dui die
inskrywing in ry i ∈ Zn en kolom j ∈ Zn van ’n Latynse vierkant L aan deur L(i, j).
Die transponent van ’n Latynse vierkant L word aangedui deur LT en het as inskrywing
in ry i ∈ Zn en kolom j ∈ Zn die waarde L(j, i). Twee Latynse vierkante L en L 0 is
verskillend indien L(i, j) 6= L 0 (i, j) vir minstens een geordende paar (i, j) ∈ Z2n , terwyl ’n
Latynse vierkant L idempotent is indien L(i, i) = i vir alle i ∈ Zn . Beskou die drie Latynse
vierkante
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en L3 = 
1
2

2
1
3
0

3
0
2
1


1
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0 
3

(1)

as voorbeelde. L1 , L2 en L3 is paarsgewys verskillend, terwyl slegs L2 en L3 idempotent
is.
Twee Latynse vierkante L en L 0 is ortogonaal indien die geordende pare (L(i, j), L 0 (i, j))
almal verskillend is soos wat i en j oor Zn varieer, terwyl ’n Latynse vierkant L selfortogonaal is indien L en LT ortogonaal is. Ons kort die frase self-ortogonale Latynse
vierkant deurgaans af deur middel van die akroniem SOLV. In (1) is die vierkante L1 en L3
byvoorbeeld ortogonaal, en so ook die vierkante L2 en L3 . Die vierkante L1 en L2 is egter
nie ortogonaal nie, omdat die geordende paar (L1 (0, 0), L2 (0, 0)) = (L1 (1, 3), L2 (1, 3)) =
(0, 0) byvoorbeeld herhaal. Die vierkante in (1) is voorts al drie self-ortogonaal (m.a.w.
SOLV’e); trouens, LT
2 = L3 .
Dit is bekend dat SOLV’e van alle ordes bestaan, behalwe vir n ∈ {2, 3, 6} [9]. Tot onlangs
was dit egter nog onbekend op hoeveel verskillende maniere SOLV’e van klein ordes gevorm kan word, totdat Graham en Roberts [21] in 2006 die groottes van die klasse van
verskillende SOLV’e en idempotente SOLV’e van ordes n ∈ {4, 5, 7, 8, 9} rekenaarmatig bepaal het, en ook die laasgenoemde klasse in ’n aantal sogenaamde isomorfisme-deelklasse
geklassifiseer en die groottes van hierdie deelklasse bepaal het. Ons het hierdie numeriese
werk in [12] onafhanklik geverifieer en ook die enumerasies vir dieselfde ordes uitgebrei
na isomorfismeklasse van SOLV’e wat nie noodwendig idempotent is nie. Die berekeningskompleksiteit van die werk in [12, 21] is egter sodanig dat die enumerasies nie vir
SOLV’e van ordes groter as n = 9 uitgevoer is nie. Ons kon egter onlangs die enumerasie van die onderskeie klasse van SOLV’e van orde n = 10 op ’n netwerk van rekenaars
uitvoer, en ons rapporteer die resultate van hierdie parallelle berekeningspoging in die
huidige artikel.
Die enumerasie van ekwivalensieklasse van SOLV’e, soos die bogenoemde klasse, is om
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verskeie redes belangrik. SOLV’e speel ’n sentrale rol in ontwerpteorie (sien Deel II asook Hoofstuk 7 van Deel V in die gesaghebbende bron [14]) en vind byvoorbeeld neerslag in die skedulering van ’n verskeidenheid sporttoernooie (sien [13] vir ’n toepassing in die skedulering van sogenaamde gade-vermydende gemengde-dubbels- rondomtalietennistoernooie). Indien ’n verteenwoordigende SOLV uit elkeen van ’n bepaalde soort
ekwivalensieklas van SOLV’e bekend is, kan daar bepaal word op hoeveel essensieel verskillende maniere SOLV-verwante ontwerpe van ’n sekere orde gevorm kan word (byvoorbeeld op hoeveel verskillende maniere gade-vermydende gemengde-dubbels- rondomtalie-tennistoernooie vir ’n spesifieke getal getroude pare geskeduleer kan word).
Afdeling 2 van hierdie artikel bevat ’n aantal basiese definisies waarvolgens SOLV’e in sinvolle ekwivalensieklasse geklassifiseer kan word, asook enumerasie-resultate vir hierdie
klasse uit die literatuur. Die algoritme waarvolgens ons die sogenaamde (ry, kolom)paratoopklasse van SOLV’e van orde 10 getel het (die tydrowendste ekwivalensieklas
van SOLV’e om te enumereer), word in §3 in detail verduidelik. Die getal (ry, kolom)paratoopklasse van SOLV’e word daarna in §4 gebruik om ander klasse van SOLV’e te tel
(sommige van hierdie enumerasies word rekenaarmatig uitgevoer, terwyl ander analities
uitgevoer word). ’n Aantal slotopmerkings sowel as sommige idees vir moontlike verdere
werk volg in §5.

2.

Ekwivalensieklasse van Latynse vierkante

Twee Latynse vierkante L en L 0 is isomorf indien p(L(i, j)) = L 0 (p(i), p(j)), waar p ’n
permutasie (bekend as ’n isomorfisme) is wat op die versameling Zn van simbole in L
asook op die rye en kolomme van L toegepas word. Ons noem die versameling Latynse
vierkante wat isomorf is aan L die isomorfismeklas voortgebring deur L. Die twee Latynse
vierkante L2 en L3 in (1) is byvoorbeeld isomorf, met


0123
p2→3 =
1302
as isomorfisme op L2 toegepas. Dit is interessant dat die versameling van alle idempotente SOLV’e van orde 4 een isomorfismeklas vorm (m.a.w. enige twee idempotente
SOLV’e van orde 4 is isomorf), maar dit is natuurlik nie die geval vir SOLV’e van hoër
ordes nie. Graham en Roberts [21] het (i) die getal verskillende SOLV’e, (ii) die getal
idempotente SOLV’e en (iii) die getal isomorfismeklasse voortgebring deur idempotente
SOLV’e vir klein ordes rekenaarmatig getel, en hierdie enumerasies word in die eerste
drie kolomme van Tabel 4 vertoon.
Verskillende
idempotente SOLV’e

Isomorfismeklasse
voortgebring deur
idempotente SOLV’e

Isomorfismeklasse
voortgebring deur
alle SOLV’e

Transponentisomorfismeklasse
voortgebring deur
alle SOLV’e

(Ry, kolom)paratoopklasse
voortgebring deur
alle SOLV’e

n
4
5
6
7
8
9

Burger et al. [12]

Verskillende
SOLV’e

Graham & Roberts [21]

48
1 440
0
19 353 600
4 180 377 600
25 070 769 561 600

2
12
0
3 840
103 680
69 088 320

1
2
0
8
8
283

6
22
0
3 972
104 120
69 112 956

5
11
0
1 986
52 060
34 564 884

1
1
0
4
4
175

Tabel 4: Enumerasie van verskeie klasse SOLV’e van ordes n ∈ {4, 5, 6, 7, 8, 9} [12, 21].
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’n Latynse vierkant L kan deur ’n versameling T (L) = {(i, j, k) | L(i, j) = k met i, j, k ∈
Zn } van geordende drietalle voorgestel word. Hierdie drietalle kan op ses verskillende
maniere gepermuteer word, wat ses (nie noodwendig verskillende) Latynse vierkante
voortbring en wat as die toegevoegdes van L bekend staan. Gevolglik is die transponent
LT van enige Latynse vierkant L ook een van die toegevoegdes van L; hierdie toegevoegde
word verkry deur die rolle van die rye en kolomme in L om te ruil. Ons volg die notasie
van Dénes en Keedwell [15], waar die toegevoegde van L wat gevorm word deur die rolle
van die rye en simbole in L om te ruil, aangedui word deur −1L, en waar die toegevoegde
van L wat gevorm word deur die rolle van die kolomme en simbole in L om te ruil,
aangedui word deur L−1 . Dit is maklik om aan te toon dat die versameling van alle
SOLV’e van ’n spesifieke orde geslote is onder die vorming van toegevoegdes. Die SOLV L2
in (1), tesame met sy vyf toegevoegdes, vorm byvoorbeeld die twee verskillende SOLV’e
T
T
−1
L2 = (−1L2 )T = (L−1
L2 = L−1
2 ) en L2 =
2 .
Twee Latynse vierkante L en L 0 is (ry, kolom)-paratope van mekaar indien
q(L(i, j)) = L 0 (p(i), p(j)) of q(L(i, j)T ) = L 0 (p(i), p(j))

(2)

vir alle i, j ∈ Zn , waar q ’n permutasie is wat op die simbole van L of LT toegepas word,
en waar p ’n permutasie is wat op beide die rye en kolomme van L toegepas word. Die
drietal permutasies (p, q, t) ∈ S2n × S2 word ’n (ry, kolom)-paratopisme genoem, waar t ’n
binêre skakelaar is wat die rolle van die rye en kolomme van L omruil en waar Sn die simmetriese groep van orde n voorstel. Let op dat die permutasie p in (2) op beide die rye en
kolomme van L toegepas word. Indien die permutasie egter in (2) op die rye en simbole
toegepas sou word, sou L en L 0 (ry, simbool)-paratope van mekaar wees. Op dieselfde
manier is L en L 0 (kolom, simbool)-paratope van mekaar indien die permutasie eerder op
die kolomme en simbole toegepas word. Definisies van die konsepte van ’n (ry, simbool)paratopisme en ’n (kolom, simbool)-paratopisme is soortgelyk aan dié van ’n (ry, kolom)paratopisme. Ons noem die versameling vierkante wat (ry, kolom)-paratope van ’n Latynse vierkant L is, die (ry, kolom)-paratoopklas voortgebring deur L. Soortgelyke definisies geld vir die (ry, simbool)-paratoopklas voortgebring deur L en die (kolom, simbool)paratoopklas voortgebring deur L. Enige (ry, kolom)-paratoop van ’n SOLV is weer ’n
SOLV, maar dieselfde geld nie noodwendig vir (ry, simbool)-paratope of (kolom, simbool)paratope van SOLV’e nie. Daarom is dit sinvol om die (ry, kolom)-paratoopklasse voortgebring deur die versameling van alle SOLV’e van ’n spesifieke orde te tel, maar dit is nie so
sinvol om (ry, simbool)-paratoopklasse of (kolom, simbool)-paratoopklasse wat deur die
versameling van alle SOLV’e voortgebring word, te tel nie.
Twee SOLV’e L en L 0 is transponent-isomorf indien L 0 isomorf is aan L of LT , en die versameling van alle vierkante wat transponent-isomorf is aan ’n Latynse vierkant L, word die
transponent-isomorfismeklas voortgebring deur L genoem. Elke (ry, kolom)-paratoopklas
voortgebring deur ’n SOLV bevat, as deelklas, presies een transponent-isomorfismeklas
wat deur ’n idempotente SOLV voortgebring word, en daarom is die getal (ry, kolom)paratoopklasse voortgebring deur alle SOLV’e gelyk aan die getal transponent-isomorfismeklasse voortgebring deur idempotente SOLV’e, vir enige orde. Aangesien Graham
en Roberts aandui watter idempotente SOLV’e isomorf is aan hulle transponente, is dit
moontlik om die getal (ry, kolom)-paratoopklasse voortgebring deur alle SOLV’e van enige
orde n ∈ {4, 5, 7, 8, 9} daaruit af te lei. Indien een isomorfismeklas die transponent van ’n
SOLV in ’n ander isomorfismeklas bevat, word die betrokke twee isomorfismeklasse saam
as een transponent-isomorfismeklas getel. Die getal (ry, kolom)-paratoopklasse voortgebring deur alle SOLV’e wat op hierdie manier verkry word, word in die laaste kolom van
Tabel 4 vertoon. Die voorafgaande twee kolomme waardes in die tabel kan relatief maklik
uit die laaste kolom waardes afgelei word, soos in [12] beskryf.
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3.

Enumerasie van (ry, kolom)-paratoopklasse van orde 10

Ons het ’n diepte-eerste boomsoektog met terugkering (Eng: backtracking) gebruik om
die getal (ry, kolom)-paratoopklasse te bepaal wat voortgebring word deur die versameling van alle SOLV’e. Hierdie enumerasie-benadering is konstruktief in die sin dat dit
ons ook in staat gestel het om ’n databasis van gepaste, verteenwoordigende SOLV’e in
elke (ry, kolom)-paratoopklas op te bou. Verskeie snoeireëls is gebruik om die soekboom
so klein as moontlik te snoei en ons sodoende in staat te stel om selfs die (ry, kolom)paratoopklasse voortgebring deur SOLV’e van orde 10 te tel. Voordat ons die werking van
hierdie snoeireëls verduidelik, benodig ons eers ’n aantal basiese definisies.
’n Universaal in ’n Latynse vierkant L van orde n is ’n permutasie wat die versameling
posisies van al n inskrywings van ’n spesifieke simbool in L vasvang in die sin dat die
betrokke simbool in ry i in kolom ui voorkom indien die universaal van daardie simbool
die permutasie


0 1 2 ··· n − 1
u0 u1 u2 · · · un−1

is. Daarenteen is ’n transversaal van L ’n permutasie wat die posisies van die inskrywings
van n verskillende simbole in verskillende rye en kolomme van L vasvang. Die universaal
geassosieer met die simbool 0 in die SOLV


0 1
 3 2

L1 = 
1 0
2 3

2
1
3
0


3
0 

2 
1

(3)



is byvoorbeeld u(0) = 00 13 21 32 . Die permutasie t = 00 12 23 31 is ’n voorbeeld van ’n
transversaal van L1 ; die posisies van inskrywings wat deur hierdie transversaal vasgevang
word, word in (3) in vetdruk vertoon.
Daar word gesê dat ’n permutasie a van orde n van tipe (a1 , a2 , . . . , an ) is indien dit
ai siklusse van lengte i het, vir alle i ∈ {1, 2, 3, . . . , n}. Die notasie 1a1 2a2 3a3 · · · nan
word dikwels as alternatief vir (a1 , a2 , . . . , an ) gebruik wanneer daar na hierdie tipe
permutasie verwys word, met die konvensie dat ’n faktor van die vorm iai uit hierdie
notasie weggelaat word indien ai = 0 vir een of ander i ∈ {1, 2, 3, . . . , n}. Die bostaande
universaal u(0) en transversaal t het elk een siklus van lengte 1 en een siklus van lengte
3. Gevolglik is albei hierdie permutasies van tipe (1, 0, 1, 0), oftewel tipe 11 31 .
Die leksikografies kleinste permutasie van ’n spesifieke tipe word die verteenwoordigende

permutasie van daardie tipe genoem. Die bostaande transversaal t = 00 12 23 31 is byvoorbeeld die verteenwoordigende permutasie van tipe (1, 0, 1, 0), oftewel tipe 11 31 . ’n
Permutasie-tipe (a1 , a2 , . . . , an ) is kleiner as ’n permutasie-tipe (b1 , b2 , . . . , bn ) indien
ai > bi vir een of ander i ∈ {1, 2, 3, . . . , n} en aj = bj vir alle 1 ≤ j < i.
Om te verseker dat daar slegs een SOLV vanuit elke (ry, kolom)-paratoopklas in ons boomsoektog gegenereer word, is dit nodig om ’n rangorde onder SOLV’e te definieer sodat daar
verwys kan word na ’n unieke kleinste SOLV in ’n klas. Gegee twee SOLV’e L en L 0 van
orde n, laat u(i) en u 0 (i) onderskeidelik die universale wees wat geassosieer word met
die simbole i van L en L 0 . Dan is L kleiner as L 0 indien u(i) leksikografies kleiner is as
u 0 (i) vir een of ander i ∈ {0, 1, . . . , n − 1} en u(j) = u 0 (j) vir alle 0 ≤ j < i. Die kleinste
SOLV in ’n (ry, kolom)-paratoopklas word die klasleier van daardie klas genoem.
As p ’n permutasie is wat op die rye van ’n SOLV toegepas word, beeld p die universaal


0 1 2 ... n − 1
u=
u0 u1 u2 . . . un−1
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op die universaal



p(0) p(1) p(2) . . . p(n − 1)
u0 u1 u2 . . . un−1



= up−1

af. Indien p verder op die kolomme van ’n SOLV toegepas word, word u afgebeeld op


0
1
2 ... n − 1
= pu.
p(u0 ) p(u1 ) p(u2 ) . . . p(un−1 )
As p op beide die rye en kolomme van ’n SOLV toegepas word, word enige universaal u
dus afgebeeld op pup−1 , bekend as ’n toegevoegde permutasie van u, en dit is welbekend
dat ’n permutasie en enige van sy toegevoegdes dieselfde sikliese struktuur het. Die
permutasie p in ’n (ry, kolom)-paratopisme (p, q, t) behou dus die sikliese strukture van
die universale van ’n SOLV, waar die permutasie q (wat toegepas word op die simbole van
’n SOLV) die universale herrangskik en t die universale met hulle inverses vervang (wat
ook natuurlik die sikliese struktuur behou).
Die gewortelde soekboom wat vir die enumerasie van (ry, kolom)-paratoopklasse van orde
n opgebou word, vertak by elke vlak op die insluiting van alle moontlike verskillende
universale wat met ’n spesifieke simbool geassosieer word, een op ’n slag, en binne-in
’n gedeeltelik voltooide SOLV onder die voorwaardes dat (i) die insluiting van geen universaal die self-ortogonale eienskap van die gedeeltelik voltooide vierkant vernietig nie,
en (ii) geen kleiner SOLV reeds in die soekboom bestaan nie. Hierdie proses is op elke
vlak van die boom vir ’n ander simbool herhaal totdat óf ’n SOLV (’n klasleier) gevind
is, óf die insluiting van geen verdere universale moontlik was nie. Daar is twee eienskappe van die klasleier wat gebruik kan word om die boom te snoei. Eerstens moet
die eerste universaal (die universaal geassosieer met die simbool 0) van ’n gedeeltelik
voltooide SOLV ’n verteenwoordigende permutasie wees, en tweedens mag geen ander
universaal van ’n kleiner tipe wees as die eerste universaal nie. As enigeen van hierdie
twee eienskappe nie geld nie, beteken dit (volgens die bostaande bespreking) dat daar
’n (ry, kolom)-paratopisme bestaan wat die huidige gedeeltelik voltooide SOLV afbeeld
op ’n kleiner gedeeltelik voltooide SOLV, in welke geval die huidige gedeeltelik voltooide
SOLV nie ’n kandidaat vir klasleier kan wees nie en die boom op hierdie punt gesnoei
kan word. Indien daar wel aan hierdie twee eienskappe voldoen word, moet daar verder
gesoek word na ’n (ry, kolom)-paratopisme wat moontlik die gedeeltelik voltooide SOLV
kan afbeeld op ’n kleiner gedeeltelik voltooide SOLV.5 Indien so ’n (ry, kolom)-paratopisme
gevind word, kan die boom op hierdie punt gesnoei word. Indien nie, is die huidige gedeeltelik voltooide SOLV moontlik ’n kandidaat vir klasleier en kan die soektog voortgesit
word.
Die soekboom vir orde n = 10 is te groot om te vertoon, maar in plaas daarvan kan die
veel kleiner soekboom vir orde n = 7 ter illustrasie van die soekproses in Figuur 5 gevind
word. Die soekboom begin met die leë gedeeltelik voltooide SOLV as wortel (op Vlak 0).
In Vlak 1 word daar vertak op die insluiting van alle moontlike universale van die simbool
0, onderhewig aan die snoeireëls soos hierbo beskryf. Let op dat elke universaal van ’n
SOLV geen siklus van lengte 2 het nie, aangesien so ’n siklus die ortogonale eienskap
van die SOLV sou vernietig. Verder moet daar altyd ’n vaste punt (’n siklus van lengte
1) in ’n SOLV-universaal wees, aangesien elke simbool in Zn presies een keer op die
hoofdiagonaal van ’n SOLV van orde n voorkom. Dus is die enigste twee transversale
5 Gestel ’n gedeeltelik voltooide SOLV L se eerste universaal is ’n verteenwoordigende permutasie en die tipe
van elke ander universaal is kleiner as dié van die eerste universaal, en ons soek na ’n (ry, kolom)-paratopisme
wat L afbeeld op ’n kleiner SOLV. Ons weet ten minste dat die klasleier in L se (ry, kolom)-paratoopklas dieselfde
eerste universaal het as L, aangesien hierdie universaal ’n verteenwoordigende permutasie is. Dus hoef ons
nie deur alle (ry, kolom)-paratopismes te soek nie, maar slegs dié wat die eerste universaal onveranderd laat.
Hierdie verkleinde soektog sluit nie net (ry, kolom)-paratopismes in wat die eerste universaal op homself afbeeld
nie, maar ook (ry, kolom)-paratopismes wat enige ander universaal op die eerste een afbeeld, mits hierdie
universaal natuurlik dieselfde sikliese struktuur het as die eerste een.
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Figuur 5: Soekboom vir klasleiers van die (ry,
 kolom)-paratoopklasse van SOLV’e van orde
7. ’n Permutasie van die vorm a0 b1 2c 3d 4e 5f 6g word afgekort as abcdefg. Die tipe van elke
permutasie word in ronde hakies vertoon. Klasleiers word uiteindelik vir vier (ry, kolom)paratoopklasse gevind in ooreenstemming met die laaste inskrywing in ry 4 van Tabel
4. [a] Die soekboom word gesnoei omdat die invoeging van enige verdere universale
die self-ortogonale eienskap sal vernietig. [b] Die soekboom word gesnoei omdat die
invoeging van enige verdere universale na ’n SOLV sal lei wat nie ’n klasleier is nie.

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010

1 1
1 2
wat geldig is, van tipes
 1 6 en 1 3 . Die verteenwoordigende permutasies van hierdie
tipes is 00 12 23 34 45 56 61 en 00 12 23 31 45 56 64 onderskeidelik; die ooreenstemmende gedeeltelik
voltooide SOLV’e (na invoeging van die simbool 0) word in Vlak 1 van die soekboom
in Figuur 5 vertoon. Die soekproses word voortgesit deur in Vlak 2 van die boom te
vertak op die insluiting van alle moontlike universale van die simbool 1, in Vlak 3 te
vertak op die insluiting van alle moontlike universale van die simbool 2, ensovoorts, totdat
óf ’n SOLV (klasleier) gevind is (deur voltooide vierkante in Figuur 5 aangedui), óf die
insluiting van geen verdere universale moontlik is sonder om die self-ortogonale eienskap
van die gedeeltelik voltooide SOLV te vernietig nie (hierdie situasie word in die figuur
deur die simbool [a] aangedui), óf die boom gesnoei is, m.a.w. waar dit wel moontlik
was om verdere universale in die gedeeltelik voltooide SOLV te voeg, maar waar sodanige
invoeging sou lei na ’n SOLV wat nie ’n klasleier is nie. Hierdie situasie word in die figuur
deur die simbool [b] aangedui en word geı̈llustreer deur die byna voltooide vierkant in
die figuur. Slegs een universaal kan in hierdie byna voltooide vierkant ingevoeg word,
naamlik die universaal 05 14 20 31 43 52 66 , wat met die simbool 6 ooreenstem, hoewel hierdie universaal van tipe 11 32 is, wat kleiner is as dié van die ooreenstemmende eerste
universaal; gevolglik kan die voltooide vierkant nie ’n klasleier wees nie.

Vlak 0 (wortel)
11 33

11 31 61

11 41 51

Tipe van die
eerste universaal

11 91

Vlak 1

Vlak 2 en
verder
362

1 005

869

1 589

Nodusse op
vlak 2

26 452

89 536

5 514

140

Aantal
klasleiers
gevind

3 690 340

4 645 883

1 223 813

350 253

Berekeningstyd
(in sekondes)

Figuur 6: Gedeeltelike soekboom vir klasleiers van die (ry, kolom)-paratoopklasse van
SOLV’e van orde 10.
Die konstruksie van die soekboom vir die enumerasie van (ry, kolom)-paratoopklasse van
orde 10, soos hierbo beskryf, is in C++ geı̈mplementeer en die berekeninge is op dertig
2.4 GHz Intel(R)-verwerkers (elk met 1 gigagreep geheue) in parallel gedoen. Enkele
statistieke van die soekboom vir (ry, kolom)-paratoopklasse van SOLV’e van orde 10 word
in Figuur 2 vertoon. Daar is 121 642 (ry, kolom)-paratoopklasse van orde 10 gevind en
klasleiers vir hierdie paratoopklasse is elektronies beskikbaar [10]. Die totale (seriale)
berekeningstyd om hierdie getal (ry, kolom)-paratoopklasse te bepaal, was 9 910 289 sekondes (≈ 115 dae).

4.

Enumerasie van ander SOLV-klasse van orde 10

Twee effens aangepaste weergawes van ’n stelling van McKay et al. [29] is gebruik om
die getal isomorfismeklasse en transponent-isomorfismeklasse te tel wat deur SOLV’e van
orde 10 voortgebring word. Voordat hierdie twee stellings bespreek word, word enkele
basiese definisies benodig.
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’n (Ry, kolom)-outoparatopisme van ’n SOLV L is ’n (ry, kolom)-paratopisme van L wat L op
homself afbeeld, terwyl ’n transponent-outomorfisme van L ’n transponent-isomorfisme
is wat L op homself afbeeld. Dit kan maklik aangetoon word dat enige (ry, kolom)outoparatopisme van ’n idempotente SOLV L in werklikheid ’n transponent-outomorfisme
van L is. Ons dui die versameling van alle (ry, kolom)-outoparatopismes van ’n idempotente SOLV L aan deur A(L); hierdie versameling speel ’n belangrike rol in die enumerasie
van isomorfismeklasse en transponent-isomorfismeklasse voorgebring deur SOLV’e van ’n
gegewe orde.
Ons het McKay [28] se rekenaarprogram nauty gebruik om die grootte van die versameling A(L) vir elkeen van die (ry, kolom)-paratoopklasleiers L wat in §3 gevind is, te
bepaal. Aangesien nauty egter grafieke as toevoer neem en isomorfismegroepe vir hierdie grafieke bereken, het ons met elke SOLV ’n grafiek op só ’n manier geassosieer dat
twee van hierdie grafieke isomorf is as en slegs as die ooreenstemmende twee SOLV’e
(ry, kolom)-paratope van mekaar is. Meer besonderhede oor die konstruksie van hierdie
grafieke kan in [12, 29] nagelees word. Vir n = 10 kon ons binne 1 859 sekondes met
behulp van nauty aantoon dat 121 456 van die 121 642 (ry, kolom)-paratoopklasleiers wat
in §3 gevind is, slegs die identiteitspermutasie as transponent-outomorfisme toelaat, dat
176 van hierdie klasleiers elk drie transponent-outomorfismes toelaat, en dat die oorblywende 10 klasleiers elk nege transponent-outomorfismes toelaat. Hierdie inligting oor
die groottes van die versamelings (ry, kolom)-outoparatopismes van SOLV’e van orde 10
word in Tabel 5 opgesom; die tabel bevat ook soortgelyke inligting vir SOLV’e van ordes
kleiner as n = 10.
4
n
|A(L)|
24
# Groepe
1
Paratope
1
Tyd (s)
1

5
20
1
1
1

7
6 42
2 2
4
1

8
1 7 8 56
1 1 1 1
4
1

9
1 2 4 6 8 12 16 72 144
63 36 42 5 18 4 4 1
2
175
1

10
1
3
9
121 456 176 10
121 642
1 859

Tabel 5: Uiteensetting van die groottes van die (ry, kolom)-outoparatopismegroepe wat
met elkeen van die (ry, kolom)-paratoopklasleiers van ordes n ∈ {4, 5, 7, 8, 9, 10} ooreenstem asook die gepaardgaande berekeningstye, soos met behulp van nauty [28] bepaal.
Laat In ’n versameling idempotente klasverteenwoordigers wees, met een verteenwoordiger uit elke (ry, kolom)-paratoopklas voortgebring deur SOLV’e van orde n. Aangesien
daar 2(n!)2 /|A(L)| verskillende SOLV’e in die (ry, kolom)-paratoopklas is wat voortgebring word deur ’n idempotente SOLV L [6, Stelling 14.3, p. 307], volg dit dat daar in
totaal
X
1
2(n!)2
(4)
|A(L)|
L∈In

verskillende SOLV’e van orde n is. Vir n = 10 neem die uitdrukking in (4) volgens die
inligting in Tabel 5 die vorm

 
 

1
1
1
26 336 378 880 000 121 456 ×
+ 176 ×
+ 10 ×
1
3
9
aan en is daar gevolglik 3 200 285 563 453 440 000 verskillende SOLV’e van orde 10. Verder
is die getal verskillende SOLV’e van orde n duidelik ’n faktor n! keer die getal idempotente
SOLV’e van orde n, sodat daar in totaal
3 200 285 563 453 440 000
= 881 912 908 800
10!
idempotente SOLV’e van orde 10 is. Om die getal transponent-isomorfismeklasse voortgebring deur SOLV’e van orde n te tel, benodig ons vir enige permutasie α van tipe
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(a1 , a2 , a3 , . . . , an ) die funksie
ψ(α) =

n
Y

ai !iai

i=1

waar ons die konvensie volg dat 0! = 1. Ons haal die volgende stelling, sonder bewys, uit
[12, Stelling 3.1] aan.
Stelling 1 Daar is

X
L∈In

1
|A(L)|

X

(5)

ψ(α)

α∈A(L)

transponent-isomorfismeklasse wat deur SOLV’e van orde n voortgebring word. 
Volgens die inligting in Tabel 5 volg dit dus uit (5) vir n = 10 dat daar






3 628 800
3 629 124
3 629 178
121 456
+ 176
+ 10
= 440 956 473 828
1
3
9
transponent-isomorfismeklasse is wat deur SOLV’e van orde 10 voortgebring word.
Laat In0 die versameling van daardie elemente van In voorstel wat isomorf is aan hulle
transponente, en laat In00 = In \ In0 . Vervolgens kan Stelling 1 tot die onderstaande
resultaat verskerp word waarmee die getal isomorfismeklasse voortgebring deur SOLV’e
van orde n getel kan word [12, Stelling 3.2].
Stelling 2 Die getal isomorfismeklasse voortgebring deur SOLV’e van orde n is
X
0
∈In

L

1
|A 0 (L)|

X
α∈A 0 (

ψ(α) +
L)

X
00
∈In

L

2
|A(L)|

X

ψ(α),

(6)

α∈A(L)

waar A 0 (L) ⊂ A(L) die versameling van alle transponent-outomorfismes van L voorstel wat
nie vir L transponeer nie. 
Ons kon met behulp van nauty bepaal dat daar geen idempotente SOLV van orde 10 is
0
wat isomorf is aan sy transponent nie. Daarom is I10
= ∅ en verval die eerste term in (6).
00
Aangesien I10 = I10 , is die oorblywende tweede term in (6) slegs dubbel die hoeveelheid
in (5) vir n = 10, en is daar dus 2 × 440 956 473 828 = 881 912 947 656 isomorfismeklasse
wat deur SOLV’e van orde 10 voortgebring word.

5.

Slotopmerkings

In hierdie artikel het ons vier verskillende soorte ekwivalensieklasse van SOLV’e van orde
10 getel, naamlik isomorfismeklasse voortgebring deur idempotente SOLV’e, isomorfismeklasse voortgebring deur alle SOLV’e, transponent-isomorfismeklasse voortgebring deur
alle SOLV’e en (ry, kolom)-paratoopklasse voortgebring deur alle SOLV’e. Ons het Tabel 4
dus uitgebrei deur die addisionele ry wat met n = 10 ooreenstem, daarby te voeg, soos
opsommenderwys in Tabel 6 vertoon word.
Die berekening van die inskrywings in die laaste kolom van Tabel 6 is verreweg die tydrowendste; hierdie berekeningstye word in Tabel 7 getoon. Nadat hierdie laaste kolom
waardes bereken is, kon die ander inskrywings in Tabel 6 betreklik vinnig bepaal word,
soos uit die tydwaardes in Tabel 5 duidelik blyk.
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48
2
1
1 440
12
2
0
0
0
19 353 600
3 840
8
4 180 377 600
103 680
8
25 070 769 561 600
69 088 320
283
3 200 285 563 453 440 000 881 912 908 800 243 284

Transponentisomorfismeklasse
voortgebring deur
alle SOLV’e
(Ry, kolom)paratoopklasse
voortgebring deur
alle SOLV’e

Isomorfismeklasse
voortgebring deur
alle SOLV’e

Isomorfismeklasse
voortgebring deur
idempotente SOLV’e

Verskillende
idempotente SOLV’e

n
4
5
6
7
8
9
10

Verskillende
SOLV’e
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6
5
22
11
0
0
3 972
1 986
104 120
52 060
69 112 956
34 564 884
881 912 947 656 440 956 473 828

1
1
0
4
4
175
121 642

Tabel 6: Enumerasie van verskeie klasse SOLV’e van ordes 4 ≤ n ≤ 10.
n
4–6
7
8
9
10

Tyd (s)
1
<1
1
454
9 910 289

Tabel 7: Berekeningstyd (in sekondes) om die getal (ry, kolom)-paratoopklasse voortgebring deur alle SOLV’e van ordes n ∈ {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} te bepaal.
Die eksponensieel vinnig groeiende berekeningstye in Tabel 7 is die rede waarom die
inskrywings in Tabel 6 voorheen slegs tot by n = 9 in die literatuur bekend was; die
berekeningspoging hier gerapporteer om die tabel tot by n = 10 uit te brei, was beslis
nietriviaal – tot die mate dat ons nie verwag dat ’n verdere uitbreiding van Tabel 6 tot
n = 11 gou die lig sal sien nie. Om die leser ’n aanduiding te gee van die verwagte berekeningskompleksiteit van so ’n verdere uitbreiding, verskaf ons ’n grafiese voorstelling
van die grootte van die boonste gedeelte van die soekboom vir orde n = 11 in Figuur 7.
Daar is 470 nodusse op Vlak 2 van die soekboom vir n = 9, terwyl die ooreenstemmende
getal nodusse 3 825 vir n = 10 is, en 40 323 vir n = 11. Dit het gemiddeld minder as een
sekonde geneem om dáárdie gedeelte van die boom onder ’n enkele nodus op Vlak 2 (op
’n diepte-eerste wyse) vir die geval n = 9 te deurstap. Hierdie gemiddelde berekeningstyd het toegeneem tot 2 590 sekondes per nodus op Vlak 2 van die soekboom vir n = 10.
Indien hierdie groeitendens lineêr geëkstrapoleer word, verwag ons ’n ooreenstemmende
gemiddelde berekeningstyd van nagenoeg 6 700 000 sekondes vir elkeen van die 40 323
nodusse op Vlak 2 van die soekboom vir n = 11, wat ’n konserwatiewe ondergrens van
ongeveer 270 164 100 000 sekondes (≈ 8 567 jaar) voor parallelisering vir deurstapping
van die soekboom vir n = 11 lewer indien dieselfde enumerasie-metodes gebruik word.
Vlak 0 (wortel)

11 32 41

11 31 71 11 41 61

11 52

11 101

Tipe van die
eerste universaal
Vlak 1

Vlak 2 en
verder
5 043

8 131

7 137

6 121

13 891

Nodusse op
vlak 2

Figuur 7: Gedeeltelike soekboom vir klasleiers van die (ry, kolom)-paratoopklasse van
SOLV’e van orde 11.
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Ons sluit af deur te verwys na twee bekende, onopgeloste bestaansprobleme en spesifiek
die relevansie van die werk in die huidige artikel binne die kontekste van hierdie probleme. Die eerste is die probleem om te bepaal of ’n SOLV met ’n simmetriese ortogonale
maat (SOLVSOM) van orde 10 bestaan, met ander woorde of dit moontlik is om ’n simmetriese Latynse vierkant van orde 10 te vind wat ortogonaal is aan ’n SOLV van orde 10.
Hierdie bestaansprobleem is sedert 1978 onopgelos, soos uit die geskiedenis van werk oor
die bestaan van SOLVSOM’s in Tabel 8 blyk. Die enigste twee ordes waarvoor die bestaan
van ’n SOLVSOM tans onbekend is, is trouens n = 10 en n = 14. Die werk wat in hierdie
artikel vervat is, kan as nuttige tussenstap gebruik word om te bepaal of ’n SOLVSOM van
orde 10 bestaan deur vir elkeen van die 121 642 (ry, kolom)-paratoopklasleiers in Tabel 6
te toets of ’n bypassende ortogonale, simmetriese Latynse vierkant gevind kan word.
Jaar
1978
1983
1984
1996
1996
2000

Ordes waarvoor die SOLVSOM-bestaansprobleem opgelos is
n∈
/ {10, 14, 39, 46, 51, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 82, 87, 98, 102, 118,
123, 142, 159, 174, 183, 194, 202, 214, 219, 230, 258, 267,
278, 282, 303, 394, 398, 402, 422, 1322}
n∈
/ {10, 14, 39, 46, 54, 58, 62, 66, 70, 87, 102, 194, 230}
n∈
/ {10, 14, 46, 54, 58, 62, 66, 70}
n∈
/ {10, 14, 46, 54, 58, 66, 70}
n∈
/ {10, 14, 66, 70}
n∈
/ {10, 14}

Outeur(s)
Wang [37]
Lindner, Mullin & Stinson [27]
Zhu [39]
Bennet & Zhu [5]
Bennet & Zhu [4]
Abel, Bennet, Zhang & Zhu [1]

Tabel 8: Geskiedenis van die SOLVSOM-bestaansprobleem.

Die tweede bekende probleem is om te bepaal of dit moontlik is om drie Latynse vierkante
van orde 10 te vind wat paarsgewys ortogonaal is. Laat N(10) die grootste moontlike
getal paarsgewys-ortogonale Latynse vierkante van orde 10 voorstel. Dit is bekend dat
2 ≤ N(10) ≤ 6 [26, 32]. Die ondergrens is byvoorbeeld geldig omdat daar SOLV’e
van orde 10 bestaan, hoewel geen versameling van drie paarsgewys-ortogonale Latynse
vierkante van orde 10 nog gevind kon word nie; die vonds van so ’n versameling vierkante
sal die ondergrens op N(10) met een opskuif. Een manier om die haalbaarheid van die
soeke na so ’n versameling van drie paarsgewys-ortogonale Latynse vierkante van orde 10
te verhoog, sou wees om te fokus op die 121 642 (ry, kolom)-paratoopklasleiers in Tabel 6
en te toets of ’n bypassende ortogonale (nie noodwendig simmetriese) Latynse vierkant
vir een van hierdie klasleiers gevind kan word. Indien so ’n bypassende vierkant gevind
kan word, kan die beste ondergrens op N(10) tot op hede met een opgeskuif word. Indien
geen so ’n bypassende vierkant egter gevind kan word nie, kan daar steeds geen uitspraak
gelewer word oor of die ondergrens in die algemeen verbeter kan word al dan nie. McKay
et al. [29] lewer egter ’n oortuigende argument dat die soektog na drie paarsgewysortogonale Latynse vierkante van orde 10 nie in die algemeen aangepak behoort te word
deur ’n derde bypassende, ortogonale vierkant vir elke paar ortogonale Latynse vierkante
van orde 10 te soek nie. Die rede hiervoor is dat so ’n soekstrategie na hul mening vanweë
die groot soekruimte buite die bereik van huidige rekenaartegnologie val.
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Enkele verklarings vir die strafregtelike
vervolging van diere gedurende die
Middeleeue en Renaissance
Nini Bennett

Summary
Some explanations for the criminal prosecution of animals during the Middle
Ages and Renaissance
During the period between the ninth and nineteenth centuries, more than two hundred
animal trials were documented. Animals put on trial included donkeys, oxen, dolphins, pigs,
rats, sheep, wolves, snails, worms, insects and beetles. What today seems like a senseless and
bizarre practice appears to have been acceptable in the Middle Ages and during the
Renaissance. The animals were formally tried in open courts, had the right to legal
representation and were sentenced, which included hanging, burning or incarceration.
Certain animals were subjected to excommunication by the Catholic Church, although they
were not members of the Church. These animals were treated the same as humans, even
though they were unable to speak, follow court proceedings or be held liable for their actions.
In an effort to explain this phenomenon, the article traces a few possibilities. It is concluded
that the Catholic Church appears to have regarded these animals as members of their
communities, with the torture and cruel sentences inflicted on these animals sending a strong
message to the illiterate populace of the Middle Ages that nobody is above the Church and
state and could not, therefore, escape the long arm of the law. Animal trials may also have
served as a type of morality play, exploited by the Church to play on the fears and
superstitions of illiterate people in order to strengthen the influence and power of the Church
over the community.

Opsomming
In die periode tussen die negende en negentiende eeue is meer as twee honderd
gedokumenteerde verhore van diere opgeteken. Die diere sluit onder meer donkies,
bulle, dolfyne, varke, rotte, skape, wolwe, slakke, ruspes, insekte en kewers in. Wat
vandag lyk na ’n sinlose en bisarre praktyk, was in die Middeleeue roetine: die
beskuldigdes (diere) is formeel gedagvaar en voor ’n hof gedaag; diere het die reg op
verdediging gehad en is ook gevonnis, byvoorbeeld gehang, verbrand of toegesluit in ’n
tronk. Diere kon ook onder kerklike sensuur geplaas word, al was hulle nie deel van die
Katolieke Kerk nie. Diere is soos hulle menslike beskuldigde eweknieë behandel, al kon
hulle nie praat, die hofverrigtinge volg of aanspreeklik gehou word vir hulle dade nie.
In ’n poging om hierdie verskynsel te verklaar, ondersoek die artikel verskeie
moontlikhede. Gevolgtrekkings waartoe gekom word, is dat die Katolieke Kerk diere as
lede van die samelewing moes gereken het. Deur marteling en wrede teregstellings van
diere het die geleerde elite die boodskap na die ongeletterde massas uitgestuur dat
niemand verhewe is bo die Kerk en staat nie, en dus nie die lang arm van die gereg kon
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ontduik nie. In ’n sekere sin het diereverhore en openbare teregstellings van diere
gedien as ’n tipe moraliteitsteater, en die Kerk het, deur die ongeletterde massas se
vrese en bygelowe uit te buit, sy mag en invloed in die gemeenskap so herbevestig.

1. Inleiding
In hierdie artikel Meer as twee honderd gedokumenteerde strafverhore van diere het in
die periode tussen die negende en negentiende eeue n.C. plaasgevind (Ewald
1995:1903–4). Diere wat in hierdie periode vervolg is, sluit in: donkies, kewers,
bloedsuiers, bulle, ruspes, hoenders, koeie, honde, dolfyne, muise, vlieë, bokke,
sprinkane, perde, molle, varke, rotte, slakke, termiete, wolwe en ’n verskeidenheid
goggas (Evans 1988:265–85). In 1474 is ’n hoenderhaan byvoorbeeld vervolg omdat hy
probeer het om ’n eier te lê. Ten spyte van die dapper verweer van die verdediging, dat
die lê van die eier ’n onwillekeurige daad was en nie strafbaar deur wetgewing nie, kon
dit die haan nie van die brandstapel red nie, aldus Evans (1988:162–4).
Wat beskou is as aanvaarbare praktyk in die Middeleeue, blyk vandag bisar en sinloos
te wees. Dit is vreemd dat elemente van skuld (in ’n morele en juridiese sin) aan die
vervolgde diere toegedig is. Ons kan ons tereg afvra watter doel die vonnisse kon dien,
aangesien daar geen betekenisvolle kommunikasie tussen mense en diere bestaan het
nie.
Dit is inderdaad vreemd dat denkers van die laat Middeleeue en moderne Europa ’n
aksie ingestel het, en ’n saak teen muise aanhangig gemaak het, of die openbare
teregstelling van varke as rasioneel beskou het. Ongelukkig is die literatuur oor die
vervolging van diere beperk, met die uitsondering van bydraes gedurende die 1890’s
tot die vroeë 1900’s deur Evans (1988), Von Amira (1891), D’Addosio (1892) en Tobler
(1893).

2.

Die aard en kenmerke van diereverhore

Diereverhore het in verskeie dele van Europa, veral in Frankryk, Switserland, Trioel,
Duitsland, Nederland en Spanje, plaasgevind. Die regsformaliteite en -terminologie wat
gebruik is tydens die verhoor van mense, is ook gevolg en toegepas tydens die verhoor
van diere. Regters, advokate, geregsbodes en laksmanne is hulle normale tariewe
betaal, soos blyk uit voorbeelde aangehaal deur Dinzelbacher (2002:407).
’n Onderskeid is getref tussen die verhore van huishoudelike diere wat ’n persoon
beseer of doodgemaak het en voor ’n sekulêre regbank gebring is, en aksies teen ’n
klomp gevaarlike insekte of knaagdiere wat grootskaalse skade aan voedselvoorrade
soos graan of wingerde aangerig het en voor ’n kerkregtelike tribunaal gedaag is.
Volgens Evans (1988:313) is huishoudelike diere wat voor sekulêre regbanke gedagvaar
is, gewoonlik die doodstraf opgelê: hulle is gehang of lewend begrawe.
Wilde diere is nooit aan regsaksies onderwerp nie, en interessant genoeg, ook nie honde
nie. Vervolgens beweer Evans (1988:140) dat diere wat potensieel kon gaffel of iemand
deurboor, gereeld vervolg is, en waar laasgenoemde diere skade aangerig het aan
lewelose voorwerpe, siviele eise vir kompensasie teen die eienaar(s) van die diere
ingestel kon word. Kerkregtelike of ekklesiastiese howe, aan die ander kant, het
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maniere soos kerklike sensuur en beswering gebruik in die geval van insekte en
knaagdiere, want ’n kerkregtelike regter was nie bevoeg in causa sanguinis nie, en kon
nie enige kanonieke strawwe oplê nie. Dit is waarom die Katolieke Kerk byvoorbeeld
nooit ketters die doodstraf opgelê het nie, maar sou die Kerk van mening wees dat ’n
ketter die dood verdien, is hy of sy oorgelewer aan ’n sekulêre hof vir formele vonnis.
Die modus procedendi in ekklesiastiese verhore moes ’n proksie (gevolmagtigde) aanwys
wat met behulp van ’n amptelike boodskapper die taak opgelê is om die dier aan te sê
om op ’n gegewe datum persoonlik voor die hof te verskyn. Tydens die dag van die
verhoor sou een van die beskuldigde diere deur die regter beveel word om sy
medebeskuldigdes in te lig om die betrokke gebied waar die oortreding gepleeg is, voor
’n sekere datum te ontruim. Soms het dit gebeur dat ’n dier “toegestem” het, en dan het
die gelowige gemeenskap God in hulle gebede geloof en geprys. Maar in die meeste
gevalle, soos ’n mens kan verwag, het laasgenoemde nie gebeur nie, en is die regsproses
voortgesit. Dan sou die regter die skuldige dier vervloek, onder sensuur plaas en hom
beywer om die dier te vernietig.
In 1522 is die Autun-rotte deur ’n ekklesiastiese regbank vervolg. Die verhoor het nie
net die aandag gevestig op Chassenée, die betrokke regsgeleerde wat as
regsverteenwoordiger ter verdediging van diere opgetree het nie, maar het ook gelei tot
die publikasie van sy werk getiteld Consilium primum, quod tractatus jure dici potest,
propter multiplicem et reconditam doctrinam, ubi luculenter et accurate tractatur quaestio illa:
De excommunicatione animalium insectorum (A treatise on the excommunication of insects).
Laasgenoeme werk moes ’n bestaande leemte gevul het, want dit is twee maal herdruk:
in 1581 en weer in 1588 (Evans 1988:162–4). Sy vertoog dek ’n verskeidenheid
onderwerpe, van die behoorlike formulering van ’n klag tot die uitreik van
regkennisgewings en pleitstukke, die behoorlike verteenwoordiging van verdediging,
prosedures wat gevolg moet word tydens verhoor, en die oplê van vonnisse. Voorts
haal Chassenée aan uit die Ou en Nuwe Testament, en verwys hy na skrywers soos
Vergilius,Ovidius, Cicero en Aristoteles, die Institutes van Justinianus, en verskeie
partristieke teoloë.
Indien die regsgesag van Chassenée se vertoog in twyfel getrek word, moet mens ook
in gedagte hou dat hy ’n gerespekteerde skrywer was oor wetgewing in Boergondië,
bekend as die Commentaria super conuetudinibus Burundiae, laasgenoemde die
standaardverwysingsraamwerk vir Franse regslui tydens die Renaissance.
Om terug te keer na die Autun-verhoor: Chassenée het die oorspronklike bevel wat die
rotte beveel het om op ’n spesifieke hofdatum voor die regbank te verskyn, teengestaan,
want die beskuldigde rotte was oor ’n wye gebied in die platteland en in verskeie dorpe
versprei (Evans 1988:19–20). Vervolgens is nog ’n hofbevel uitgereik wat van elke
kerkkansel in dié betrokke areas afgelees is om dus seker te maak dat alle relevante
rotte behoorlike kennisgewing ontvang het. Weer het die rotte versuim om op te daag,
en Chassenée was genoop om die hof te vra vir uitstel, en so sy kliënte kans te gee om
reëlings te tref om na die area waar hulle gedagvaar is, te reis. Die redelikheid van
laasgenoemde versoek is toegestaan en ’n derde hofdatum vir die rotte se verskyning is
bepaal.
Hierdie keer was Chassenée voorbereid indien sy kliënte nie opdaag nie: sy
oortuigende argument rakende regverdige hofprosedure was dat indien beskuldigdes
nie opdaag vir ’n verhoordatum in ’n onveilige omgewing nie, die hofbevel
verontagsaam mag word. Hy het aangevoer dat sy kliënte ongewild was in die
omgewing en ook bang was vir hulle natuurlike vyande – katte. Katte was nie in ’n
neutrale posisie in laasgenoemde dispuut nie, aangesien hulle na bewering aan die kant
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van die klaers gestaan het, en hy het versoek dat die hof help om die katte in toom te
hou en te keer dat hulle sy kliënte teister. Weer kon die hof nie fout vind met die
argument nie, maar kon dit ook nie op ’n verhoordatum vir die rotte besluit nie, en het
dit sine die verdaag. Vonnis by verstek in die guns van die rotte is hierna toegestaan.
Nie lank na die rotte-verhoor nie het wynboere in 1545 in ’n dorp in St. Julien aksie
geneem teen snuitkewers wat wingerde besmet het (Evans 1988:37–49). Die saak is
nooit vir verhoor op die hofrol geplaas nie. Maar 41 jaar later, in 1587, is die kewers
gedagvaar om voor die hof te verskyn. Na lang samesprekings is daar aan die
beskuldigdes ’n stuk bar grond geskenk waarop hulle kon woon. Die verdediging het
egter die aanbod verwerp, omdat die stuk grond inderdaad droog was en dus die
mynregte van die klaers sou benadeel deur die bewoning van die beskuldigdes in
daardie gebied. Volgens Evans (1988:49) blyk dit onseker watter wending die saak
geneem het, want die hofverrigtinge (wat 29 bladsye beslaan het) is deur insekte
beskadig en gevreet. Dit is ook nie verbasend dat laasgenoemde beskuldiges onder
sensuur geplaas is nie (Dinzelbacher 2002:409).
In die kantlyn van bogenoemde hofdokumente verskyn ’n lys uitgawes verbonde aan
die saak: drie florins is betaal aan die kenners om die grond wat aan die insekte
toegeken is, te besoek; sestien florins is betaal vir administratiewe onkoste, seëls
ingesluit; en drie florins is betaal aan die vikaris wat as die biskop se amptenaar
opgetree het (Evans 1988:49–50).
In gevalle waar bestialiteit voorgekom het, is die betrokke dier ter dood veroordeel
saam met die persoon wat die daad gepleeg het. Evans (1988:148–9) verwys na ’n man
genaamd Potter wat saam met ’n koei, twee verse, drie skape en twee sôe tereggestel is.
In 1642 het ’n jeugdige werker erken dat hy omgang gehad het met ’n merrie, ’n koei,
twee bokke, verskeie skape, twee kalwers en ’n kalkoen. Hy is tereggestel nadat al die
betrokkke diere doodgemaak is (Ewald 1995:17). Oortreders wat skuldig was aan
sodomie (”die naamlose misdaad”), is swaar gestraf: soms is die betrokke persoon en
dier saam lewend verbrand.
Die vonnisse van diere het op verskeie maniere geskied: sommige diere is lewend
begrawe en ander verwurg voor hulle verbrand is. Gevangesetting het ook plaasgevind:
varke is in tronke toegesluit, onder dieselfde onstandighede as hulle menslike
eweknieë.

3.

Verklarings vir die bestaan van diereverhore

Volgens Dinzelbacher (1996) kan die verskynsel van diereverhore verklaar word aan
die hand van Middeleeuse persepsies van sonde, vrees en bygeloof. Die Middeleeue
was inderdaad ’n tydperk in die geskiedenis van die mens wat gekenmerk is deur vrees
en krisisse (Delumeau 1990:189), en ekstreme maatreëls is ingestel om wet en orde te
handhaaf. Dinzelbacher (1996:406) beweer dat diereverhore die indruk geskep het dat
owerhede volhard om wet en orde op ’n streng en koöperatiewe wyse te handhaaf, selfs
al was die beskuldigdes nie mense nie. Op sy beurt het dit daartoe gelei dat diere ook as
lede van die gemeenskap, waarin reg en geregtigheid gegeld het, beskou is.
Berman (1994:314–5) beweer dat die daarstel van diereverhore tydens die Middeleeue
’n maatreël was om ’n mate van harmonie in gemeenskappe te skep: ’n antwoord op
natuurkragte waarteenoor die mens magteloos gestaan het.
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3.1 Kommunikasie
Dit is inderdaad vreemd dat die amptenare betrokke by diereverhore werklik geglo het
dat diere die vermoë het om die hofverrigtinge en vonnisuitspraak te begryp. Historici
glo wel dat laasgenoemde die geval moes gewees het, want volgens ’n dokument van
1452 is skadelike insekte gedagvaar om op ’n spesifieke tyd voor die hof te verskyn en
hulle weergawe insake die klagtes teen hulle (responsura de his quac sibi obiicientur) aan
die hof te stel (Dinzelbacher 2002:405).
Volgens Dinzelbacher (2002:405–6) dui ’n hofdokument uit 1478 daarop dat
meikewerlarwes wat voedselvoorraad in Berne besmet het, voor die hof gedaag is ten
einde hulle verhaal aan die biskop oor te dra (zuo erschinen und iren glimpf zuo erzellen).
Daar is geglo dat die betrokke diere oor die vermoë beskik het om te verstaan wat met
hulle gebeur, soos die erns van die aanklag, die dagvaarding en die moontlikheid van
kerklike sensuur, alhoewel hulle nie amptelike lidmate van die Katolieke Kerk was nie.
Die verhoor van diere het dus onder andere die doel gedien om kognitiewe beheer uit
te oefen oor onverklaarbare of onafwendbare gebeure, wat dan weer as baie bedreigend
deur die bygelowige massas in die Middeleeue ervaar is.
Interessant genoeg berig ook die Bybel oor kommunikasie met diere. Ons lees
byvoorbeeld in Genesis 3:4–5 dat Eva met ’n slang gepraat het; in Numeri 22 praat
Bileam se donkie met hom; en in Jona 2:10 het die Here die vis beveel om Jona uit te
spoeg. Dit is moontlik dat die Katolieke patriarge hulself ook die vaderregtelike reg
toegeëien het om met diere te praat, soos God in laasgenoemde teksvers gedoen het.
Tot die negentiende eeu was dit ook algemene praktyk om diere verbaal in te lig oor die
dood van ’n boer. In die laat Middeleeue is daar geglo dat diere gedurende Kerstyd met
hulle meesters kon praat, aldus Dinzelbacher (2002:413).
Die doel van openbare teregstellings van skuldiges kon moontlik dien om ander diere
af te skrik om nie soortgelyke misdade te pleeg nie. Dit is egter vergesog, want dit sou
impliseer dat ander vierpotige toeskouers die gebeure vrywilliglik sou wou bywoon.

3.2

Sosiale faktore

Die sosiale voordeel verbonde aan die teregstelling van diere was om gevaarlike diere
te elimineer wat weer iemand kon doodmaak. Vandag word gevaarlike diere of
hondsdol honde om dieselfde rede van kant gemaak. Dit verklaar nog nie die uitgerekte
hofprosedures om diere se skuld tydens diereverhore vas te stel nie; nog minder die
vonnisse wat opgelê was. Varke wat kinders doodgetrap het, is dikwels voor
teregstelling vermink of geslaan, wat suggereer dat die bedoeling was om diere vir
hulle dade te straf.
Afgesien van die “afskrikwaarde” wat openbare teregstellings van diere vir ander diere
ingehou het, wonder ’n mens of die boodskap nie eerder op die ongeletterde
Middeleeuse bevolking gerig was nie, naamlik dat niemand die lang arm van die gereg
kan vryspring nie, en selfs diere wetsgehoorsaam moes wees. Volgens Evans (1988:265–
85) word die idee onderstreep deur die feit dat die beskuldigde diere aangetrek was in
klere om die erns van die hofverrigtinge te onderstreep – asof die beskuldigdes mense
was.
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Die dramatiese impak van diereverhore herinner aan moraliteitsteater, ’n medium
waarmee die Kerk en Staat hulle mag aan die massas herbevestig het, asook hulle
vermoë om misdaad met wortel en tak uit te roei.
Volgens Kieckhefer (1976:47) het die Middeleeuse geleerde elite ’n algemene
Middeleeuse Weltanschauung, wêreldbeskouing, geskep wat egter die spirituele en
materiële persepsies van die ongeletterde Middeleeuse bevolking grotendeels oorskadu
het. Wat wel bekend is, is dat die deursnee Middeleeuse burger sterk beïnvloed is deur
eksterne faktore, byvoorbeeld relieke, pelgrimstogte en rituele. Onlangse navorsing dui
daarop dat daar moontlik gedurende die veertiende of vyftiende eeu ’n verbrokkeling
van die tradisionele gesinstruktuur in sekere dele van Europa plaasgevind het (Herlihy
1972:1–10). Dit kon op sy beurt weer as sneller gedien het in die soeke na sekerheid en
struktuur onder die mense. Die openbare teregstellings van diere het dus met
dramatiese impak die eliminasie van sosiale gevaar geïllustreer.

3.3

Personifikasie en simboliek

Die Switserse regsgeleerde Eduard Osenbrüggen het in sy 1868-bydrae tot Duitse en
Switserse regsgeskiedenis gepoog om die verskynsel van diereverhore te probeer
verklaar in terme van ’n teorie, naamlik dié van personifikasie (Osenbrüggen 1868:13949). Deur die daad van personifikasie word die dier in dieselfde kategorie as mense
geplaas, en was dus onderhewig aan dieselfde strafsanksies. Hy baseer sy teorie op die
feit dat diere in die Middeleeuse beskouing as lede van die gesin (en huishouding)
gesien is. Laasgenoemde korreleer ook met sekere Middeleeuse praktyke, soos dat
plaasdiere mondelings ingelig is oor die dood van hulle eienaar.
Salisbury (1994:71) beweer dat mense in die twaalfde eeu, ten spyte van die mens se
dominium oor diere, ook begin verstaan het dat daar ooreenkomste tussen mense en
diere bestaan. Daar is talle voorbeelde van verhale wat die dierewêreld as ’n spieëlbeeld
van menslike waardes en gebreke voorhou; ook is daar duidelike beskrywings van die
band tussen mens en dier in manuskripte, beeldhoukuns en argitektuur tydens die
Gotiese periode. Die alledaagse gebruik van die sogenaamde “bestiaries” (Bestiarum
vocabulum) was uiters gewild gedurende die twaalfde eeu in Frankryk en Engeland. Dit
het bestaan uit ’n kort beskrywing van die geskiedenis van elke dier, tesame met ’n
skets en ’n kort morele les (Hassig 1999:x–xi). Diereverhore kon dus daartoe bydra om
die ontologiese afstand tussen mens en dier te laat krimp.
Volgens die personifikasieteorie van die agtiende-eeuse Franse historikus GuillaumeHyacinthe Bougeant (1757:6–13) is diere eintlik duiwels geïnkarneer in diere se liggame,
en hulle dra hemel en hel in hulle saam. Daar is egter geen bewys dat sy siening
ondersteun is deur diegene wat diere vervolg en verhoor het nie.
Ironies genoeg was duiwels in die Bybel wel aangetrokke tot varke, want toe Jesus
duiwels uit ’n besete man wou uitdryf, het hulle Hom gesmeek om in ’n trop van sowat
twee duisend varke in te vaar, waarna die varke versuip het (Markus 5). In Openbaring
18, met die val van Babilon, word duiwels en bose geeste ook met diere in verband
gebring. Voorts wemel die boek Openbaring van die diaboliese wat parallel gestel word
aan diere, soos paddas, ’n draak, die dier self (wat Satan voorstel) en die dier met die
sewe koppe en tien horings (Openbaring 17), wat ook in verband met die bose gebring
word. In die boek Daniël is daar verwysings na verwronge skaap- en bokramme met
horings, en ander monsteragtige wesens met horings. (Mens kan spekuleer of die idee
van ’n duiwel met horings dalk sy neerslag in die Bybel gevind het. Hier dink mens ook
aan die mitologiese sondebok(motief).)
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Die fait dat diereverhore formele en amptelike prosesse was, laat die vraag ontstaan hoe
dit in verband gebring kan word met die algemene regspleging van daardie tye,
spesifiek strafregpleging.

3.4

Strafregpleging

Regspleging in die vroeё Middeleeue is gekenmerk deur eenvoudige hofprosedures,
gebaseer op geskrewe en mondelinge getuienis, asook die gebruik van sogenaamde
beproewings (“ordeals”). Gedurende die feodale tydperk in sentraal-Europa is geen
onderskeid getref tussen die siviele en strafregtelike aspekte van ’n klaer se bewering
van skade aan sy persoon of eiendom nie, en ’n slagoffer se familie het gewoonlik ’n eis
of aksie teen die oortreder ingestel (Watkin 1999:409).
Sodra die saak aanhangig gemaak is, is bewys van die wandaad of oortreding vereis,
wat dikwels deur middel van spesifieke “beproewings” vasgestel is. ’n Persoon se
onskuld kon bewys word deur ’n gloeiende yster vir ’n afstand van nege voet (net
minder as drie meter) te dra, ’n arm of been in kokende water te dompel, of in yskoue
riviere of damme gegooi te word (Henderson 1910:314–7). Indien die kokende ketel
waarin die oortreder se hand of been gedompel is, hewig begin swaai het terwyl die
priester God gevra het om die beskuldigde se skuld of onskuld te bewys, was dit ’n
aanduiding van die beskuldigde se skuld. Het die wonde op ’n persoon se hande drie
dae na die dra van die gloeiende yster steeds gebloei, was dit ’n aanduiding van die
skuld van die beskuldigde. Hierdie praktyk was deels gebaseer op die gedagte dat ’n
slagoffer of vermoorde se bloed na vergelding “roep”.
Indien ’n oortreding plaasgevind het, maar die slagoffer se familie geen klag gelê het
nie, kon die feodale landheer die beskuldigde aankeer en by wyse van trompetgeskal
aankondig dat die beskuldigde aangehou word op grond van ’n spesifieke beweerde
oortreding en dat die slagoffer en laasgenoemde se familie hulself as aanklaers moet
voorberei.
Bogenoemde primitiewe akkusatoriese proses van die feodale tydperk is geleidelik
vervang met die inkwisitoriese proses (ordo iudiciarius) afkomstig uit die kanonieke reg.
Die Katolieke Kerk, wat gekant was teen die gebruik van beproewing om skuld of
onskuld te bepaal, het geleidelik onder invloed van die Germaanse gewoontereg meer
inkwisitoriese kenmerke in die kanonieke reg ingevoer. Hoewel daar algemeen aanvaar
was dat ’n beskuldigde ’n reg op ’n verhoor gehad het, het dit geensins ’n waarborg
gebied van spesifieke prosesregtelike regte nie (Beckerman 1995:6–8). Kerkregtelike
howe kon egter self regsverrigtinge teen ’n persoon inisieer, gebaseer op ’n gerug van ’n
onsedelikheid, byvoorbeeld.
Die feit dat beide bogenoemde akkusatoriese en die inkwisitoriese proses afkomstig uit
die kanonieke reg saam bestaan het tydens die elfde tot die dertiende eeu, moes baie
verwarring en onsekerheid onder die ongeletterde bevolking geskep het. Hierdie
onsekerheid is ongetwyfeld op ’n spits gedryf met die instelling van die Inkwisisie van
die dertiende eeu, wat ex officio teen beskuldigdes kon optree sonder om hulle vooraf in
te lig oor die saak teen hulle of die aard van die beskuldigings. Die ondervraging van
beskuldigdes het met behulp van marteling geskied, en was hoofsaaklik daarop gerig
om die name van medepligtiges of ’n bekentenis te verkry (Watkin 1999:411–5).
Bekentenisse moes op ’n later stadium deur addisionele getuienis geratifiseer word,
anders was die bekentenis ongeldig. Blote suspisie dat ’n persoon skuldig was, het sterk
bewysregtelike krag gehad. ’n Gebrek aan bewys het nie die persoon se onskuld bewys
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nie; inteendeel, daar is aangeneem dat ’n persoon onskuldig was totdat hy of sy verdink
(in plaas van skuldig bevind) is. Dit is dus geensins verbasend dat die afwesigheid van
’n klaer in die inkwisitoriese proses tot ’n styging in die getal vervolgings gelei het nie
(Watkin 1999:416). Die toename in vervolgings is ook bevorder deur die migrasie van
mense as gevolg van die Swart Pes gedurende die veertiende eeu, asook vrees vir die
dood, bygeloof, algemene angstigheid en verwarring wat in hierdie tyd geheers het.
In hierdie lig gesien kan diereverhore beskou word as pogings om die vreesaanjaende,
onverklaarbare en onbeheerbare elemente van die Middeleeuse bestaan te hanteer,
spesifiek deur van ’n formele en openbare ritueel gebruik te maak ten einde die
bekende morele en regsorde van die tyd te “herstel” (Berman 1994:292–3).
Die verhoor van diere kan moontlik ook verklaar word, en in verband gebring word
met, die vervolging en verhoor van sogenaamde hekse tydens die Middeleeue. Hulle
het in dieselfde geografiese areas plaasgevind, asook in dieselfde tydsperiode. Ook is
beide diere en hekse voor ekklesiastiese en sekulêre howe gedaag. Volgens Robbins
(1959:9) was die praktyk van heksery ’n fiksie wat bedink is deur teoloë en vervolgers
met geen kennisopvatting of grondslag oor populêre aannames en praktyk nie.
Laasgenoemde idee is verder uitgebrei deur Kieckhefer (1976:47), wat beweer dat teoloë
en regslui ’n prominente rol in die verhoor van hekse gespeel het: die klagtes van
towery in die algemeen het gelei tot dié van “diaboliese dade”, en op hulle beurt het die
geleerde elite hul siening oor towery so probeer verstaan en verdedig. Tydens die
Middeleeue kon regsaksie ingestel word teen ’n dier of ’n heks sonder dat daar ’n klaer
was. Dit was ’n belangrike taak van die ekklesiastiese en sekulêre
hoogwaardigheidsbekleёrs om kettery uit te roei. Heksery is gesien as ’n vorm van
kettery, en diere wat misdrywe gepleeg het wat tot lewensverlies of die beskadiging
van voedselvoorraad gelei het, is oor dieselfde kam geskeer.
In die lig van voorgaande bespreking ontstaan die vraag wat die rol van Middeleeuse
regsgeleerdes in die vervolging van diere in hierdie tydperk was. Dit moet in gedagte
gehou word dat regsaksie aanhangig gemaak kon word sonder ’n eiser of klaer –
vanselfsprekend ’n baie voordelige situasie wat die vervolging van hekse en diere
betref het.
Alvorens daar na juridiese sienings gekyk word, moet melding gemaak word van twee
aksies onder die Romeinse reg wat betrekking het op skade wat deur diere aangerig is,
naamlik die actio de pauperie en die actio de pastu (Van Zyl 1977:353). ’n Kenmerk van die
toepassing van beide hierdie aksies was dat die eienaar die betrokke dier wat die skade
veroorsaak het, moes oorhandig, of alternatiewelik die skade aan die slagoffer moes
vergoed. Indien die dier oorhandig is, kon die slagoffer hom op die dier wreek. Met
verloop van tyd het dit gebruik geword om eerder die skade geldelik te vergoed, en
teen die tyd van die vroeё klassieke Romeinse reg het die oorhandiging van die dier in
onbruik verval. Dit is onwaarskynlik dat hierdie Romeinsregtelike aksies enigsins
verband hou met die diereverhore, behalwe dat die teregstelling van die diere in beide
gevalle ten doel gehad het om ’n wanbalans wat ontstaan het, reg te stel.

4.

Juridiese sienings

St. Thomas Aquinas, een van die mees gesaghebbende filosowe van die Middeleeue,
beweer in sy Summa Theologiae II (1613:76,2)dat diere nie aangekla en skuldig bevind
kon word nie, want hulle kan nie woorde verstaan of rasioneel dink nie, en het dus nie
beheer oor hulle aksies nie. Hy verwys na die Bybel, en haal ’n gedeelte aan waar Jesus
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’n vyeboom vervloek het. St. Thomas kom tot die gevolgtrekking dat direkte petisies
aan God gerig, en die beswering van die duiwel, die oplossing is, aangesien die duiwel
diere kan laat sondig.
Indien God ’n dier vervloek, moet die vloek nie gesien word as die vervloeking van die
dier as sodanig nie, maar as ’n indirekte manier om ’n rasionele agent te vervloek. Die
vervloeking van diere as irrasionele wesens is sinneloos en sou onwettig wees (est
odiosum et vanun et per consequens illcitum), en om diere te vervloek as deel van God se
Heilige Plan, kon potensieel godslasterlik wees (1613:90,3). Alternatiewelik, indien diere
vervloek word as instrumente van Satan, kon dit dan indirek verklaar word as ’n
vervloeking van Satan. In Genesis 3:14 het God self die slang (Satan) vervloek. Dit blyk
dat die Middeleeuse patriarge vele vaderregtelike projeksies (soos in die Bybel gevind)
self toegepas het. Die vervloeking van diere as gesante van Satan was ’n algemene
aanname in die Middeleeue, want die Bybel verwys na bose geeste metafories of
simbolies as diere, byvoorbeeld die slang, draak, leeu, leviatan, ensovoort (Evans
1988:55). Die afleiding kan gemaak word dat diere wat onskuldig was en nie in staat
was tot culpa nie, nie net gestraf was vir hulle eie oortredings nie, maar dat dit gedien
het as ’n soort religieuse simboliek om Satan te intimideer en vrees by hom in te
boesem.
Bogenoemde verklaring blyk aanvaarbaar te wees, gesien in die lig van die Katolieke
Kerk se siening dat demone / gevalle engele hulle mag as intelligente wesens kan
gebruik om in ’n materiële wêreld te handel en materiële kragte vir hulle eie (bose)
gewin te manipuleer. Die Katolieke Kerk het geglo dat plekke, diere, mense en lewelose
dinge vatbaar was vir diaboliese beїnvloeding. Deur beswering, met behulp van sout en
water, het God Sy gelowige dienaars toegerus met bonatuurlike krag en beskerming
teen die aanvalle van die duiwel (Catholic Encyclopaedia, p. 1914). Die vermoede bestaan
dat laasgenoemde rituele die idee herbevestig het dat alle dinge, lewend en nielewend,
onderwerp was aan ’n tipe religieuse ondergeskiktheid. Dit verduidelik dat daar geloof
moes gewees het in die effektiwiteit van die vervloeking van ongediertes en ander
diere. Dieselfde argument geld vir die openbare teregstelling van diere.

5.

Deodands

’n Rare, maar uitgediende, gebruik in die Engelse reg, bekend as deodands (letterlik:
“aan God gegee”), afkomstig uit Joodse en Germaanse gebruik en tradisies, bepaal dat
’n item (lewend of nielewend), wat tot die dood van enige rasionele wese gelei het, aan
die koning of keiser verbeurd verklaar is en aangewend moes vir vir “hoёr” of edele
doeleindes of ter verdeling onder die armes (Blackstone 1765–9, ongenommer).
Byvoorbeeld, as ’n persoon van ’n stilstaande perdekar afgeval en gesterf het, was beide
die perd en perdekar as deodands verklaar en aan die staat oorhandig. Die oorsprong
van hierdie praktyk kan moontlik teruggevoer word na ’n vergeldingsbehoefte en om
die toorn van God te ontkom, of alternatiewelik om die die slagoffer se siel te vertroos.
As ’n verskynsel van die Engelse gemene reg (Kynell 2000:214) is hierdie praktyk egter
nie op die vasteland toegepas nie en is dit onwaarskynlik dat dit verband hou met die
diereverhore wat hier bo bespreek is.
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6.

Slot

Verskeie faktore het aanleiding gegee tot en ’n rol gespeel in die instandhouding en
regverdiging van diereverhore. Hierdie faktore kan kortliks soos volg saamgevat word:
1.

Die sosio-ekonomiese agtergrond van die Middeleeuse gemeenskappe, wat
gekenmerk is deur onsekerheid en angs wat voortgespruit het uit die Swart Pes
en ander epidemies, ekonomiese depressie, sosiale agteruitgang van
gesinstrukture, en ander sosiale konflikte.

2.

’n Behoefte aan ’n effektiewe en sigbare administrasie van mag en regspleging
om wet en orde te handhaaf en ’n verstaanbare begrip van en beheer oor
onverklaarbare gebeurtenisse te vestig.

3.

Die idee van die dierewêreld as ’n spieëlbeeld van menslike waardes en gebreke,
en die behoefte aan diereverhore, wat die ontologiese afstand tussen mens en
dier laat krimp het. In terme van personifikasieteorieë kon skuldige diere op
dieselfde wyse as hul menslike eweknieë gestraf word; alternatiewelik het die
straf (byvoorbeelddeur die dier te hang of onder sensuur te plaas) ’n
intimiderende uitwerking op Satan gehad, en as afskrikmiddel gedien.

4.

Die vervanging van die akkusatoriese proses deur kanonieke of kerkregtelike
regsprosedures, met ander woorde, dat verrigtinge ex officio in die afwesigheid
van ’n formele klag kon plaasvind. Marteling is ook ingestel as ’n metode om
getuienis en bewyse in te win. Dit verklaar die wrede martelings wat diere
tydens openbare teregstellings moes deurmaak.

5.

Die invloed en geloof in die effektiwiteit van religieuse rituele, soos
duiwelsbeswering, en dat alle lewende en lewelose dinge onderwerp was aan ’n
soort religieuse oorheersing. Dit verklaar waarom diere onder sensuur geplaas of
vervloek is.

Deur die verhoor en vervolging van diere het die Katolieke Kerk sy mag en invloed oor
die mens herbevestig. Die Kerk het die vrees en bygeloof van die ongeletterde massas
uitgebuit, wat weer daartoe gelei het dat lidmate meer afhanklik van die Kerk, sy
rituele en regsprosesse geword het. Die Kerk se amptelik erkenning van en deelname
aan diereverhore het legitimiteit daaraan verleen. Die openbare aard van die
diereverhore het op teatrale wyse ’n sterk morele boodskap oorgedra en terselfdertyd
onverklaarbare en onafweerbare gebeure sinvol binne ’n bepaalde wetlike struktuur
geїntegreer.
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André Groenewald, populêre letterkunde en die
Afrikaanse literatuurgeskiedenis
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Summary
André Groenewald, popular literature and Afrikaans literary historiography
The subject of this article is aspects of the work of André Groenewald, a writer of popular
literature in the 1950s and 1960s. The focus is on those aspects of his work that can be
described as “innovative” in the Afrikaans tradition at the time, but which were not registered
as such by the Afrikaans literary criticism system. It is argued that there is a need for a more
systematic investigation of Afrikaans popular literature, and developments therein.

Opsomming
Die onderwerp van hierdie artikel is aspekte van die werk van André Groenewald, ’n
skrywer van populêre letterkunde in die 1950's en 1960's. Die fokus val op dié aspekte
wat as “vernuwend” beskryf kan word binne die destydse Afrikaanse tradisie, maar nie
so deur die Afrikaanse literatuurkritiek geregistreer is nie. Die artikel lewer ’n pleidooi
vir ’n meer sistematiese ondersoek na Afrikaanse populêre letterkunde en
ontwikkelings daarin.

1.

Inleiding

Een van die belangrikste kwessies wat sedert die 1980's na en naas die refleksie en
polemieke oor “betrokke” letterkunde die aandag van Afrikaanse skrywers en literêre
kritici opgeëis het, is die onderskeid of spanning tussen elite-letterkunde en populêre
letterkunde. Die duidelikste teken hiervan is die simposium wat die ATKV in 1983 oor
ontspanningsletterkunde georganiseer het. Die sentrale problematiek wat hier ter
sprake gekom het, was die “vervreemding tussen die Afrikaanse skrywer en die
gewone leserspubliek” (Preller 1989:30).
Sedertdien is baie van die bekommernisse en vrese wat met dié onderskeid geassosieer
is, besweer deur ’n opbloei van Afrikaanse “goeie gewilde prosa” en die suksesse van,
onder andere, Dalene Matthee se “bosboeke”, Marita van der Vyver se Griet-boeke en
Deon Meyer se intelligente spanningsromans as toonaangewende voorbeelde. Reeds in
1990 wys Olivier egter daarop dat daar ’n “agtergeblewe” faktor in hierdie
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ontwikkeling is, naamlik die literêre kritiek: “Hoewel daar by ons voortdurend gepraat
word oor die stryd tussen Letterkunde en sy kleiner grootboet, lyk dit asof ons nog
steeds nie bereid is om werklik na die terrein van die ‘populêre leesstof’, ‘gewilde
romans’ of die ‘prosalektuur’ te gaan kyk nie” (Olivier 1990:89).
Die afgelope twee dekades het nie veel verander nie. Daar is wel enkele uitsonderings,
soos onder andere Roos (1992) se artikel oor drie “damesromans” van die 1920's, Du
Plooy (1992) se vraagstelling oor die “hoofstroom” van die letterkunde, ’n huldeblyk
aan Tryna du Toit (Jordaan 1997), Van Zyl (2006) se profiel van Eleanor Baker, en ’n
onlangse miniseminaar op LitNet oor spanningslektuur (Miniseminaar 2010). In baie
gevalle gaan aandag aan hierdie “donker plekke” in die Afrikaanse literatuurkritiek
(Willemse 2008) gepaard met ’n problematisering van die kanoniseringsproses, soos in
’n onlangse PhD-studie, gewy aan die resepsie van Eleanor Baker (Human-Nel 2009).
Met hierdie artikel poog ek om ’n bydrae tot dié stroming in die literêre kritiek te lewer
deur te fokus op ’n grootliks vergete skrywer van populêre letterkunde in die 1950's en
1960's, André Groenewald. Die fokus val op fasette van Groenewald se werk wat as
vernuwend beskryf kan word. Sodoende wil ek twee verbandhoudende kwessies aan
bod laat kom, naamlik (1) die idee dat populêre letterkunde “norm-bevestigend” is en
(2) literatuurgeskiedskrywing oor populêre letterkunde. Literêr gesproke is populêre
letterkunde norm-bevestigend omdat dit grotendeels volgens ’n vaste patroon of
“resep” geskryf word. Die aspekte van Groenewald se werk waarop ek die aandag
vestig, wys dat dit nie altyd die geval is nie, en dat die resepmatige ook met literêre
vernuwing gepaard kan gaan.
Aangaande literêre vernuwing is Groenewald se werk interessant, omdat baie van die
tematiese en formele vernuwing in sy werk soortgelyke vernuwing in die hoofstroomelite-letterkunde vooruitloop, maar nie so deur die kritiek en die
literatuurgeskiedskrywing geregistreer is nie. As sodanig is dit ’n voorbeeld van hoe
dieselfde vormlike en tematiese fasette verskillend beoordeel (kan) word in die
populêre en hoofstroom literêre sisteme (Van Coller 1990:102-3).
Implisiet dui dié benadering op die noodsaak van ’n sistematiese ondersoek gerig op
ontwikkelings in die populêre letterkunde. Die status van my opmerkings oor
Groenewald is dus voorlopig en sal waarskynlik hersien moet word na ’n meer
indringende ondersoek van die werk van ander skrywers van populêre letterkunde,
soos R. Hendriks, Cor Nortjé, Eunice Bosman, Johann van der Post, Willem Engelbert,
Ena Murray, Basil Stols, Gerhard Steyn, Magda Strydom, Wim Hartman, Adriaan
Roodt, en andere.
Met betrekking tot die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing sluit die artikel aan by ’n
groeiende tendens, te wete waar gepoog word om lig te werp op hiate in die Afrikaanse
literatuurgeskiedskrywing (byvoorbeeld John 2008) en Kleyn en Marais (2010)). ’n
Vertrekpunt van sulke perspektiewe is die vermoede dat daar waarskynlik nog
“vergete” momente in die Afrikaanse literatuur is wat literatuurhistoriografiese aandag
werd is, ten spyte van die oënskynlik “voltooide” boekstawings in die ensiklopediese
Afrikaanse literatuurgeskiedenisse van Kannemeyer en Perspektief en profiel onder
redaksie van Van Coller.

2.

André Groenewald

André Groenewald se bydrae tot die Afrikaanse prosa bestaan uit 17 romans,
hoofsaaklik populêre letterkunde geskryf vir boekklubs en -skemas (sien lys aan einde),
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’n boek oor die reklamewese, en ’n geskiedenis van Langebaan. Die (klein) plekkie wat
hy in die Afrikaanse literatuurgeskiedenis verower het, is grootliks as gevolg van sy
eerste roman, Mens, wat in 1945 gepubliseer is. Minstens een leser onthou hoe dit by
verskyning deur ’n resensent beskryf is as “[d]ie eerste pornografiese roman in
Afrikaans, geskryf deur ’n agtienjarige seun!” (Rautenbach 1992). Volgens Kannemeyer
(1995) was dit ook in Mens dat daar die eerste keer in die Afrikaanse prosa ’n naakte
vrou verskyn het. Kannemeyer meen egter dat die aandag wat die roman getrek het,
“buite alle verhouding tot die intrinsieke waarde” van die teks was (2005:202). Daar is
geen verwysing na Groenewald in enige van die drie dele van die jongste uitgawe van
Perspektief en profiel onder redaksie van Van Coller nie, ten spyte van die groter
sensitiwiteit ten opsigte van “buite-kanonieke aktiwiteit” van hierdie
literatuurgeskiedenis (Human-Nel 2009:126).

2.1 ’n Negatiewe ontvangs
Groenewald het in 1945 gedebuteer met Die blond god, ’n versameling verse, sketse en
essays, deur homself uitgegee. Dit is nodig om kortliks hieraan aandag te skenk,
aangesien die unieke waardestelsel wat in Groenewald se werk tot uiting kom, reeds
hier sigbaar is.
Die (nog studentikose) essays in Die blond god spreek baie duidelik van iemand wat
hom oopgestel het vir die vreemde en die moderne. Daar is onder andere ’n lofprysing
van ’n Chinese skrywer, Lin Yutang, ’n oorsig oor neigings in die Duitse
Ekspressionisme en ’n Eliotiaanse refleksie oor tradisie en vernuwing. Wat egter die
meeste opval, is ’n entoesiastiese aansluiting by die soort moderne vitalisme en
waardering vir die sensuele en instinktiewe wat met onder meer D.H. Lawrence, Henry
Miller en Proust geassosieer word. Dié entoesiasme van Groenewald was enig in die
Afrikaanse letterkunde in hierdie tyd en is, naas die algemene literêr-kritiese
verwaarlosing van populêre letterkunde, waarskynlik een van die redes vir die stief
behandeling wat hy ontvang het.
In “Skoonheid en lieflikheid” verwoord hy sy aanhang van hierdie soort moderne
vitalisme soos volg:
Sekse (sic) en skoonheid is een ding, met twee verskillende name. Haat jy die
een, dan haat jy die ander. Die bewondering van lewende skoonheid gaan
gepaard met die seksuele, want die twee is so deur die Almagtige
inmekaargestrengel dat dit feitlik nie apart kan bestaan nie. (Groenewald
1945:34)
en
Skoonheid is slegs ’n ondervinding en nie ’n patroon of ’n rangskikking van
eienskappe nie. Dit is net ’n gevoel van kontak-maak. Selfs die eenvoudigste
gesig word lieflik en aantreklik met die warm seksuele vuur daarbinne.
Daarom is geslagskontak die kontak van skoonheidsin. (Groenewald 1945:34)
Dat die Afrikaanse kritiek in hierdie tyd nie veel waardering vir hierdie soort
ingesteldheid gehad het nie, spreek duidelik uit die negatiewe ontvangs wat
Groenewald se werk te beurt geval het. Van Heerden (1945) het begin deur Groenewald
in sy resensie van Die blond god te bestempel as ’n skrywer wat sy talent “op
onoordeelkundige wyse” gebruik. ’n Latere weerklank van hierdie negatiewe ontvangs
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is Kannemeyer (1995) se mening dat van die opvattings in Die blond god “Nazisimpatieë verraai”.
In my lesing van die bundel kon ek nie spore van sulke simpatieë bespeur nie, maar wel
iets wat verwant lyk aan Van Wyk Louw se denke, soos byvoorbeeld in “Kuns en
tradisie”: “Ons moet eenvoudig volhoudend probeer uitvind wat die beste vir ons is
onder omstandighede, nie as ’n politieke abstraksie nie, maar as ’n bepaalde volk in ’n
bepaalde land” (Groenewald 1945:15). Dit is ook onwaarskynlik dat iemand met “Nazisimpatieë” aansluiting sou kon vind by die “neger-poësie” van Waring Cuney, soos
Groenewald doen in twee gedigte, “Weerkaatsing” en “Lyksang” in Die blond god.
Die negatiewe ontvangs van Groenewald is voortgesit in die literêre beoordeling van sy
roman
Mens.
Boshoff
(1946)
bestempel
die
roman
byvoorbeeld
as
“ontspanningslektuur, maar nie gesond vir lesers wat nie in alle opsigte self kerngesond
is nie”. Vulpen (1946:101) betreur die “onryp pornografie” en is verbaas oor die erotiek
in die roman, wat hy beskryf as “vlak, leeg en wild”.
Die mees uitgebreide, maar tegelyk ook vernietigende, aandag kry Mens egter in ’n
artikel in Vandag in 1945 wat uit twee “dele” bestaan (Castor en Pollux 1945). In die
eerste deel erken die skrywer(s) wel die nuutheid van Mens: “Wat hierdie roman egter
onderskei van dosyne soortgenote, is dat seksuele handelings daarin met ’n
vrymoedigheid en realisme beskrywe word, wat in Suid-Afrika ’n opspraakwekkende
nuwigheid is” (Castor en Pollux 1945:16). Hierna is dit egter afdraand en word
Groenewald se taalgebruik, karakteriseringsvermoë, plot en “geneigdheid tot
oordrywing” gekritiseer en word die roman bestempel as saamgestel uit “’n massa
ongerymdhede” (Castor en Pollux 1945: 20). In die tweede deel gebruik die skrywer(s)
’n Freudiaanse invalshoek, wat Mens met moontlik nog ’n onderskeiding assosieer,
naamlik as die eerste Afrikaanse boek wat ’n psigoanalitiese lesing ontlok het. Castor en
Pollux se lesing in Vandag is in hierdie opsig ook moontlik ’n mylpaal in die geskiedenis
van die Afrikaanse literatuurkritiek.
Die roman word bestempel as “die onverwerkte produk van die skrywer se onbewuste”
(Castor en Pollux 1945: 20). Daar word aangetoon hoe die verskillende karakters
beliggamings is van drifte en emosionele verhoudings, spesifiek dié wat in die
psigoanalise met die Oedipus-kompleks geassosieer word, en spesifiek met ’n
onopgeloste Oedipus-kompleks. Die idee is dat die skrywer, André Groenewald, se
emosionele samestelling dié is van ’n seun wat nog in die greep van die Oedipuskompleks is, en dat hierdie onvolwasse perspektief die patroon is waarvolgens die
roman saamgestel is.
Wat Castor en Pollux se lesing egter interessant maak, is dat ’n sosiale faset in die analise
ingebring word deur ’n verwysing na die “strenge moralistiese eise wat deur die
Calvinistiese etiek gestel word” en wat lei na ’n “vroeë onderdrukking van die kind se
instinktuele lewe” (1945: 22). ’n Implikasie wat hieruit voortvloei, is dat Groenewald se
mislukking om uit die greep van die Oedipus-kompleks te ontsnap die resultaat is van
die Afrikaner-moralisme van die tyd. Ook maak dit van hom ’n model-voorbeeld van
die sielkundig gerepresseerde lede van die Afrikaner-gemeenskap. ’n Verdere
implikasie is dat hy met Mens vorm gegee het aan hierdie kommunale, sosiale fenomeen
deur te tap uit sy eie, persoonlike psige wat deur die heersende morele stelsel gevorm,
of misvorm, is. Die openlike beskrywings van seksuele aktiwiteite in die roman het
volgens Castor en Pollux die status van wensvervulling, dit wil sê van die begeerte wat
die seun vir seksuele omgang met die moeder het.
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Castor en Pollux gebruik hierdie psigoanalitiese raamwerk uiteindelik om Mens te
kritiseer en af te maak as ’n minderwaardige prosateks, die produk van ’n onvolwasse
psige. Hulle oorweeg nie ’n alternatief nie, en kon dit waarskynlik nie doen nie,
aangesien dit iets is wat eers later ontwikkel het in die literêre kritiek, naamlik waar die
teks gelees word as simptoom. Indien Mens so “simptomaties” gelees word, kry dit ’n
ander, meer positiewe aangesig, want dan word dit ’n ondermynende teks. Deur die
Oedipus-struktuur so duidelik vorm te gee, produseer dit as’t ware die samelewing of
die groep se beklemmende psigiese toestand. Die seksuele beskrywings begin dan ook
’n ander kleur kry, naamlik as uitdrukkings van ’n begeerte om los te breek uit die
greep van die toenmalige heersende morele regime, en kan dan funksioneer as opstand
teen die morele gesag. In die Afrikaanse literatuurgeskiedenis word só ’n opstand
algemeen geassosieer met die verskyning van die modernistiese hoofstroom-tekste van
die Sestigers, soos André P. Brink se Lobola vir die lewe (1962) en Etienne Leroux se Die
eerste lewe van Colet (1955).
Dat die moontlikheid van so ’n alternatief reeds in die tyd van Mens se verskyning
bestaan het, begin eers in 1992 deurskemer wanneer Groenewald onverwags, ná ’n stilte
van 26 jaar, ’n roman publiseer met die titel Insident van stilte. Dié roman word heel
positief ontvang (vgl. bv. Botma 1992, Gouws 1992, Rautenbach 1992). Die verskyning
stimuleer ook die ophaal van die verskyning van Die blond god en die Mens-geskiedenis
deur Kannemeyer (1992 en 1995), asook ’n reaksie deur Toerien (1995).
Toerien (1995) vertel hoe hy as destydse Transvaalse provinsiale streekbibliotekaris
onder die indruk gekom het van hoe wyd Mens gelees is en hoe plattelandse
bibliotekarisse om eksemplare gesoebat het op grond van hulle en lesers se siening dat
die boek iets omtrent die werklikheid uitdruk, soos in die woorde van lesers van Mens
wat hy onthou: “So is dit. So is die lewe!”
Toerien se mededeling suggereer ’n leserswerklikheid wat deur die heersende
Afrikaanse literêr-kritiese regime gemaskeer is en eers weer vanaf die 1980's op die
voorgrond begin tree het met die waarderende aandag wat skrywers van populêre
letterkunde soos Dalene Matthee en Deon Meyer geniet het. Die groter waardering vir
populêre prosa, oftewel “goeie gewilde prosa”, vanaf die 1980's dui op ’n verskuiwing
wat in die Afrikaanse literêr-kritiese stelsel plaasgevind het. Dit is eers wanneer die
negatiewe waardering van ’n teks soos Mens teen die agtergrond van die verskuiwing
van die 1980's geplaas word dat dit moontlik is om ’n meer gebalanseerde ontvangs en
waardering daarvan voor te stel. Om dit anders te stel: as die Afrikaanse literêr-kritiese
stelsel in 1945 gelyk het soos die stelsel wat Deon Meyer se werk in die 1990's positief
ontvang het, sou Mens net so ernstig opgeneem kon word as Meyer, en ander skrywers
soos hy, se werk.

2.2 Ongeregistreerde vernuwing
Soos in die geval van Mens is daar aspekte van Groenewald se werk wat die tyd vooruit
was, maar wat nie deur die literêr-kritiese stelsel geregistreer is nie. Groenewald se
resepsie deur die Afrikaanse literatuurkritiek is ’n goeie voorbeeld van hoe heersende
norme en waardes, nie uitsluitlik literêr van aard nie, die ontvangs van ’n teks kan
bepaal.
Die meeste van Groenewald se romans het as deel van boekskemas of -klubs verskyn.
Die tyd waarin hierdie romans verskyn het, naamlik die vroeë 1950's, verteenwoordig
’n fassinerende episode in die Afrikaanse literatuurgeskiedenis, wat waarskynlik nog
nie die aandag gekry het wat dit verdien nie, veral wat betref empiriese navorsing oor
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die aantal boeke gedruk, verkoop en aan biblioteke verskaf, die uitneem-frekwensie,
ensovoorts (sien ook Olivier 1990:90).
Van die karige informasie wat beskikbaar is oor hierdie sy van die geskiedenis van die
Afrikaanse boek, verklaar ten dele waarom vernuwende fasette van ’n skrywer se werk,
soos dié van Groenewald, nie geregistreer is deur die literatuurkritiek nie. Dit is
duidelik dat Afrikaanse boekskemas van die vroeë 1950's suiwer op finansiële gewin
ingestel was en dat die boeke wat deel van hierdie skemas uitgemaak het, onder groot
tydsdruk geproduseer en gepubliseer is. Dat so ’n situasie egter nie noodwendig
heeltemal negatief hoef te wees nie, spreek uit die geskiedenis van Die Goeie Hoop
Uitgewers, waaruit Tafelberg in 1951 ontstaan het (Beukes 1992:160). Drie van
Groenewald se romans het hier verskyn, naamlik Ons, die onvolmaaktes (1952), Weskusepisode (1953) en Deurmekaar met ’n rooikop (1953).
Die persepsie dat Die Goeie Hoop Uitgewers betrokke was by die uitgee van
“onwelvoeglike, aanstootlike en skadelike leesstof” was in 1954 een van die
aanleidende oorsake vir die totstandkoming van die Cronjékommissie, wat moes
oorweeg of beheer oor publikasies, oftewel sensuur, nodig begin raak het (Beukes
1992:161). Een afleiding wat hieruit gemaak kon word, is dat daar ’n sekere mate van
“speling” of vryheid bestaan het in die prosesse waardeur publikasies van uitgewers
soos Die Goeie Hoop die lig gesien het. Die greep van die heersende waardestelsel was
hier nog nie so stabiel soos party dit wou gehad het nie. Dit is dus ’n omgewing waarin
“afwykende” of nuwe dinge kon verskyn, soos inderdaad die geval was met aspekte
van Groenewald se werk.
Hierdie vernuwings funksioneer in die eerste plek op die vlak van “effek”, dit wil sê as
truuks of stylgrepe wat die skrywer gebruik om die leser te raak. Wanneer die stylgrepe
later in ernstige letterkunde verskyn, staan dit in verband met meer as effek,
hoofsaaklik dan met in die eerste plek ’n verhoogde werklikheidsnabootsing, en in die
tweede plek in verband met die een of ander filosofiese betekenis. Nog ’n rede waarom
sulke vernuwings deur die literêr-kritiese net kon glip, word verskaf deur die feit dat
J.D. Pretorius die boeke van Tafelberg, wat in die begin as boekklub geopereer het, nie
vir resensering uitgestuur het nie, omdat hy “die skrywers teen hulleself wou beskerm”
(Beukes 1992:162).
As eerste voorbeeld kan daar gekyk word na Groenewald se Ek haal die voorblad van
1951. Dit is ’n redelik konvensionele speurroman, oftewel whodunit, met al die gewone
eienskappe: ’n moord wat opgelos moet word, ’n verskeidenheid verdagtes, die leser
wat aan sy neus rondgelei word, ’n voorstelling van die wêreld waarin daar duidelike
tekens van boosheid is, ’n erotiese ondertoon, ensovoorts. Wat Ek haal die voorblad egter
van hierdie genre onderskei, is dat die verteller van die roman, ’n ek-verteller met die
naam André Groenewald, dieselfde naam as dié van die skrywer van die roman het.
Die effek van, of bedoeling met, so ’n stylgreep is voor die hand liggend, naamlik om
die werklikheidsillusie van die verhaal te verhoog: die naam van die skrywer op die
buiteblad verwys tog na ’n werklik bestaande persoon en as die persoon ook in die
verhaal optree, is die implikasie dat die verhaal werklik gebeur het.
Wat merkwaardig is omtrent hierdie gebruik in 1951, is dat dit eers tien jaar of wat later
is dat die plasing of gebruik van die reële outeur se naam in die literêre teks meer
dikwels gebruik begin word het in ernstige Afrikaanse letterkunde, soos byvoorbeeld in
Breyten Breytenbach se gedig “Bedreiging van die siekes” in Die ysterkoei moet sweet van
1964. Dit is ook eers na die verskyning van dié gebruik in ernstige letterkunde dat die
literêre kritiek uitgebreide aandag daaraan begin gee het.
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Groenewald se roman is beloon met ’n enkele kort resensie, waarin die resensent
waardering het vir die eerstepersoonsperspektief en die spanning wat daardeur geskep
word (M.K. 1951). Wat Ek haal die voorblad ook onderskei van die grootste gros
Afrikaanse letterkunde van die tyd - ernstig én populêr - is die moderne atmosfeer wat
die teks adem. ’n Groot deel hiervan is te danke aan die hoofkarakter, ’n koerantman
wat redelik sinies en ontgogeld na die verdorwe wêreld om hom kyk. Hy is hardgebak,
maar het tog ’n sagte hart. Sy hardgebaktheid manifesteer veral in sy taalgebruik,
waarin die ongevoeligheid van die moderne stadswêreld weerspieëling vind. In die
enkele resensie is daar ook waardering hiervoor: “Tog is sy droë humor en ongeërgde
persoonlikheid ’n verfrissende ontmoeting in die spanningslektuur wat alte graag
‘bloed en donder’ en super-mense skep” (M.K. 1951).
Iets van hierdie moderne stadsperspektief het reeds in ’n vorige boek van Groenewald
verskyn, naamlik in Die duiwel kies kortpad van 1948, waarin dagga, in die vorm van
“marajuana” (205) die eerste keer met verwysing na wit mense in die Afrikaanse
letterkunde verskyn. Die beskrywing spreek egter nie juis van werklike kennis of
ervaring aan die outeur se kant nie. Die karakter Pieter Robinson wat die dwelmslaaf in
die roman is, het naamlik ’n duisend daggasigarette by sy verskaffer bestel en gekoop,
waarvan hy tussen 20 en 25 (!) per dag rook (206). Terwyl dit op ’n ernstige verslawing
dui, is dit bevraagtekenbaar of dit moontlik is om soveel dagga te rook.
Die werking van die dwelm word soos volg beskryf: “Nadat die goed jou bloedstroom
deurtrek het, word jy so vreesloos en koel soos ’n jagluiperd, verskerp jou vermoëns tot
geslepenheid, neem jou wreedheid onbeperkte omvang aan” (207). Dié woorde is die
gedagtes van die verteller in die roman, ’n 22-jarige jong vrou, Trudie Retsler, wat die
roman ook waarskynlik onderskei van soortgelyke tekste deur ander manlike skrywers
van populêre letterkunde in die tyd waarin die derdepersoonsperspektief oorheers.
Die kennisname van ’n moderne wêreld spreek ook uit Groenewald se 80 bladsy lange
Die digter en die swart sirkel (1951) oor ’n liefdesdriehoek wat tragies eindig. Die moderne
inslag van die boek is byvoorbeeld duidelik uit die siening van seksualiteit daarin, soos
in die volgende aanhaling: “Hy hou van haar op ’n ander manier as van Thea hier
oorkant die rivier. Hierdie klein duiwel is eenvoud en poeiersagte vroulikheid, deur en
deur. Therese is staalkoue, moderne seks. Dit is ’n uur van vreemde pyn. ’n Slepende
wit uur” (26).
Ook die grafiese beskrywing van die hoofkarakter se lyk na sy selfmoord was nuut in
die Afrikaanse letterkunde en moes baie lesers geruk het:
En daar het die digter in die woonkamer van sy bungalow gelê ... Hy het
driekwart van sy kop weggeblaas en sommige van sy harsings het in
rooskleurige koekerige klompies pitterig en jellie-agtig aan die ruit vasgesit.
Helfte van die vertrekkie was vol drillerige, verdikkende bloed wat ’n suikerige
reuk afgegee het, behalwe die dowwer, gesmeerde kol waar Thea langs hom
gekniel het. Die gat in sy kop was swart gebrand en groot genoeg om ’n
blompot in te sit. (77)
Met Ons die onvolmaaktes van 1952 steek Groenewald nog ’n grens oor deurdat hy
menslike kontak oor kultuurgrense as tema neem vir ’n “alternatiewe” liefdesverhaal.
Die hoofkarakter in Ons die onvolmaaktes, Moira Kaplan, is ’n Afrikaanse Jodin wat
ervaar hoeveel vooroordeel daar in die Afrikaner-gemeenskap jeens die Joodse kultuur
is. Sy trou met ’n Afrikaner, Nico van der Merwe, maar die huwelik misluk omdat sy
algaande uitvind dat daar van haar verwag word om haar Joodse familie en agtergrond
te misken en die waardes van haar man te aanvaar. Na hul egskeiding studeer sy op
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Stellenbosch en stel sy haarself soos volg in: “Ek is Van der Merwe. Ek wil voel hoe dit
is om ’n slaggie as ’n mens behandel te word en nie as ’n pesdraer nie” (123). Die
openlike en direkte manier waarop vooroordeel in die roman aangespreek word, is
onverwags in populêre letterkunde, wat in die algemeen gerig is op ontvlugting van,
eerder as konfrontasie met, die werklikheid.
Dieselfde moderne, kosmopolitiese ingesteldheid wat so duidelik uit Groenewald se
werk spreek, is ook hier teenwoordig, soos in die volgende beskrywing van Moira se
ervaring van jazz: “Sy kon nie genoeg daarvan kry nie, want so lank die jazz gespeel
het, het die swaartepunt van haar verskuif van haar brein na haar romp, en dit was
aangenaam” (115).
Die volgende beskrywing van ’n orgasme pas ook hierby:
En toe, daardie oomblik, vir die eerste keer in haar lewe, het die vroulike drif in
haar ontwaak. Skielik, in die dieptes van haar liggaam, het wonderlike,
rimpelende sidderings uitgebreek waar daar voorheen niks was nie. Hulle was
opwekkend en onbekend en amper soos ’n geskal in haar, al meer vullend in
haar liggaam. Kwaaier en kwaaier was die verrukking daarvan en luider en
luider was die simbaalspel. Sy het haar eie wilde, kort kreetjies gehoor, en tog
ook nie, soos die massas rillings op haar afgerol kom om haar te versmoor en
toe te maak, al geweldiger en geweldiger, om toe meteens weer te begin terugeb, geleidelik en heerlik, soos die ryk na-gonsing van groot harpe, wat weggaan
en weggaan ... (170)
’n Roman wat Groenewald se vaardigheid as skrywer goed illustreer, is Uit die nag van
1960. Baie van die vertelhouding in hierdie teks is sy tyd ver vooruit, soos die
metatekstuele passasie op bladsy 17 waar die verteller, Willem Lingeman, ’n digter en
geskiedskrywer, reflekteer oor die samestelling van ’n “alledaagse liefdesverhaaltjie” en
die manier waarop die werklikheid van die resep van die liefdesverhaal afwyk. Uit die
nag self is ’n voorbeeld van so ’n afwyking, wat ook ’n vernuwing genoem kan word,
want dit is ’n liefdesverhaal, maar nie ’n alledaagse een nie. Vir die grootste gedeelte
van die verhaal is die hoofkarakter en ek-verteller vir die leser ’n moordenaar wat sy
beste vriend, Ben Delport, vermoor het omdat dié sy verloofde afgevry en met haar
getrou het.
In die betrokke gedeelte van die teks, vanaf bladsy 69 tot bladsy 172, is Willem
Lingeman ’n voortvlugtige vir die gereg, wat die teks ’n spanningsverhaal maak.
Tydens sy vlug knoop hy ’n nuwe liefdesverhouding aan en ervaar hy in Woodstock en
die Bo-Kaap eerstehands van die donkerder sosiale dimensies van die Kaapse
Skiereiland, onder andere deur konfrontasie met eendsterte, hul “gooses”, dronkaards,
prostitute en ander verlooptes. Die atmosfeer in hierdie gedeelte van die roman is
deurdrenk met angs, wat die roman een van die eerstes in Afrikaans te maak wat uit die
eksistensialistiese wêreldbeeld van Jean-Paul Sartre en Albert Camus geput het. (Sartre
se naam word ook genoem, wel gespel as Satre (23).)
Wat Uit die nag veral uitsonderlik maak, is die manier waarop die leser gemanipuleer
word, aangesien die teksgedeelte waar Willem ’n voortvlugtige is, uiteindelik ’n droom
blyk te wees. En asof dit nie genoeg is nie, het die teks ook ’n angel, want reg aan die
einde ontmoet hy weer vir Hester in die vlees, die vrou wat hy in sy droom op ’n trein
teëgekom het en op wie hy verlief geraak het (183). Eintlik is dit ’n ou truuk wat veral in
spookstories gebruik word, soos byvoorbeeld ook in Afrikaans in “Wit angeliere” van
C. Louis Leipoldt. In die een resensie wat Uit die nag gekry het, is die resensent minder
entoesiasties oor die droom-truuk (Behrens 1960:34).
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Die leser word reeds met die motto voor in die boek voorberei op die spel wat met
droom en werklikheid in die roman gespeel word: “Droom is bedrog ... en die een wat
daarin glo is ’n bog.” Ofskoon dié spel, soos met die einde van die roman, afgemaak
kan word as blote ligte tydverdryf, kan daar wel regverdiging of formele ondersteuning
daarvoor in die teks gevind word. Die spel tussen droom en werklikheid skakel
naamlik met sienings van die moderne wêreld as ’n bestaan gekenmerk deur
onsekerheid en onstabiliteit. Aan die begin van die roman spreek Alta, die vrou aan wie
Willem verloof raak (sy noem hom “Ou”), haar soos volg uit oor moderne mense se
emosionele optrede:
Jy’s laf, Ou. En verbrands vreemd. En ek ook. Dit moet hierdie
standaardneurose wees waaraan almal vandag ly. Eers sê jy dat jy my
eenvoudig moet kry. En toe sê ek dat ek bang is om my hier te vestig. Maar toe
ek later sê dat ek gewillig is, probeer jy my wysmaak dat ek per slot van sake
dalk nie hier sal aard nie. Eers is ons haaks en nou bepleit ons mekaar se saak ...
(14)
Willem dink aan die einde van die roman in terme wat kenmerkend van die twintigste
eeu is, naamlik met verwysing na die bekende idee van “parallelle heelalle” wat wyd
gebruik is in die populêre kultuur van die twintigste eeu, onder andere in films soos die
Terminator-reeks: “En ... en ... dalk het tyd tog verbygegaan in een of ander sfeer van
lewe, in ’n ander wêreld van bestaan. Die lewe is tog ook ’n rivier wat uit plate bosryke
klowe kronkel, onverwags in kuile stort, allerhande onverwagte kinkels in die landskap
van tyd maak”; en “Op die een of ander wyse het ek daarin geslaag om die volle roete
te sien. Dit was ’n parallelle belewing met werklikhede anders as die werklikhede van
drome” (173).
Met die gebruik van ’n verteller wat dood is, betree Uit die nag ook kortliks ’n
narratiewe domein wat in die tweede helfte van die eeu baie besoek is, soos onder
andere in Afrikaans in ’n Basis oorkant die grens deur Louis Krüger (1984) en in André P.
Brink se Die eerste lewe van Adamastor (1988). Hy word tot die dood gevonnis en gehang,
wat soos volg beskryf word:
Die val.
Die ruk.
’n Sidderende, trekkende liggaam aan ’n tou. En stilheid in die omgewing.
***
Ek, Willem Lingeman, was nie meer nie. (166)
Presies wat so ’n leeservaring vir die lesers van die tyd beteken het, is onmoontlik om
na te gaan, maar dat dit reeds op hierdie vroeë stadium – en in die vorm van populêre
letterkunde – vir “gewone” lesers aangebied is, is literêr-historiese registrasie waardig.
Drie van Groenewald se romans ná Uit die nag, naamlik Die vrou in Seepunt (1961), Die
nadraai (1962) en Maniak in my lewe (1964), bring op nóg ’n manier vernuwing in
Afrikaans deurdat dit die sfeer adem van Hollywood se film noir met ’n siniese
privaatspeurder as hoofkarakter, ’n femme fatale en uiters bose booswigte, teen ’n
nagtelike stadsagtergrond, naamlik Kaapstad. Dat dié inslag toe nie gewaardeer is nie,
spreek duidelik uit ’n resensie van ’n roman wat nie hier bespreek word nie, naamlik
Man met ’n wrok: “Maar moet alle speurromans op die o, so vervelige Amerikaanse lees
van sinisme, brutaliteit en slim kwinkslae geskoei word?” (Behrens:1959:49).
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Terwyl één roman van Groenewald, naamlik Weskus-episode van 1953, wel positief
gewaardeer word, soos deur Toerien (1995), is die resepsiegeskiedenis daarvan
uiteindelik heel problematies. In 1992 verskyn Insident van stilte en word dit positief
gewaardeer deur die hoofstroomkritiek, onder andere deur Kannemeyer (1992 en 1995)
wat meen dié roman wys hoeveel Groenewald as skrywer oor die jare gegroei het. Wat
in hierdie positiewe waardering egter agterweë bly, is kennisname van die feit dat
Insident van stilte wesenlik ’n herskrywing is van Groenewald se Weskus-episode van
1953, met die intrige dieselfde, maar die karakters se name verander en meer streekgemerkte dialoog bygevoeg.
Die implikasie is duidelik: Groenewald was al in die 1950's ’n skrywer wie se werk
positief gewaardeer kon gewees het indien die literêr-kritiese normstelsel anders gelyk
het. Sy werk is verder ’n duidelike voorbeeld van hoe norm-deurbreking ook in
populêre letterkundige vorme kan plaasvind - soms selfs voor hoofstroom-letterkunde
dit waag om soortgelyke norm-bakens te verlê.

3.

Slot

Die waardepaling van die werk van ’n skrywer soos dié van André Groenewald sal
egter eers ordentlik gedoen kan word wanneer dit geplaas word teen die agtergrond
van die ontspanningsletterkunde van sy tyd. Al kan hy nie noodwendig beskou word
as ’n vernuwer van die Afrikaanse hoofstroom-letterkunde van die 1940's en 1950's nie,
is dit waarskynlik dat hy sy eweknieë in die domein van die ontspanningsletterkunde
ver vooruit was. Om dit met meer sekerheid te bepaal, vereis egter ’n veel groteropgesette en meer indringende studie.

Verwysings
Behrens, L. 1959. Resensie van Man met ’n wrok in “Oor nuwe boeke”. Die
Staatsamptenaar, 39(7):48-9.
—. 1960. Resensie van Uit die nag in “Oor nuwe boeke”. Die Staatsamptenaar, 40(6):34.
Beukes, W.D. (red.), J.C. Steyn en ander. 1992. Boekewêreld. Die Nasionale Pers in die
uitgewersbedryf tot 1990. Kaapstad: Nasionale Boekhandel.
Boshoff, S.P.E. 1946. Resensie van Mens (1945). Ons Eie Boek, 12(1):18-9.
Botma, G. 1992. ’n Streek en ’n storie wat slaan soos yskoue brander. Die Burger, 4
September, p. 9.
Castor en Pollux. 1945. Materiaal vir ’n roman. Vandag, 2(41):16-23.
Du Plooy, H. 1992. Waar loop die hoofstroom van die literatuur? Tydskrif vir Letterkunde,
30(4):94-5.
Glorie, I. 1996. Kultus-boek vir nuwe generasie. Insig, Julie, p. 36.
Gouws, K. 1992. Meesleurende roman oor Weskus. Die Patriot, 11(25):11.
Groenewald, A. 1945. Die blond god. Deur outeur uitgegee.

44
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
Human-Nel, M.J. 2009. Die impak van sosiopolitieke verandering op die plek van
vroueskrywers in die Afrikaanse literêre kanon. Ongepubliseerde PhD-tesis,
Universiteit van die Vrystaat.
John, Philip. 2009. Die tydskrif Wurm (1966-1970) en die Afrikaanse
literatuurgeskiedskrywing. LitNet Akademies 6(2). http://www.oulitnet.co.za/cgibin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news_item&cause_id=1270&news_id=68558&cat_id=201.
(19 Februarie 2010 geraadpleeg)
Kannemeyer, J.C. 1992. “Verdwene skrywer” se roman boei. Beeld, 23 Julie, p. 3.
—. 1995. Groenewald van toe en nou is selfde mens. Die Burger - Boekewêreld, 19 Julie, p.
10.
—. 2005. Die Afrikaanse literatuur 1652–2004. Kaapstad: Human & Rousseau.
Kleyn, L. en J.L. Marais. 2010. Wopko Jensma en die soeke na “’n nuwe (Suid-)
Afrikaanse identiteit’. Tydskrif vir Letterkunde, 47(1):5-24.
Miniseminaar: Die stand van Suid-Afrikaanse spanningsliteratuur/Miniseminaar: SuidAfrikaanse spanningslektuur. 2010. LitNet. http://www.oulitnet.co.za/cgibin/giga.cgi?cmd=cause
_dir_custom&cause_id=1270&page=spanningslektuur. (11 Augustus geraadpleeg)
M.K. 1951. Speurverhaal op en top (Resensie van Ek haal die voorblad). Die Transvaler, 31
Augustus.
Olivier, F. 1990. Letterkunde vs. populêre leesstof. Bydrae tot “Fasette van ’n fokus op
‘80", ’n seminaar georganiseer deur die Nasionale Leeskring, 5 en 6 Oktober 1988.
Tydskrif vir Letterkunde, 28(1):91-3.
Preller, M. 1989. Goeie gewilde prosa: Terugskouende – ’n vooruitblik. Tydskrif vir
Letterkunde, 27(1):30-33.
Rautenbach, F. 1992. Ná die aksie, satisfaksie. Insig, September, p. 4.
Roos, H. 1992. Drie “dames”-romans. Tydskrif vir Letterkunde, 30(2):41-52.
Toerien, B. 1995. “So is dit! So is die lewe!” Die Burger – Boekewêreld, 15 November, p. 6.
Van Coller, H.P. 1990. Letterkunde vs. populêre leesstof. Tydskrif vir Letterkunde,
28(1):99-104.
— (red.). 2006. Perspektief en profiel. ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Deel 3. Pretoria: J.L.
van Schaik.
Van Heerden, E. 1945. Resensie van Die blond god (1945). Ons Eie Boek, 11(3):137-8.
Van Zyl, D. 2006. Profiel: Eleanor Baker. In Van Coller (red.) 2006.
Vulpen. 1946. Resensie van Mens. Die Taalgenoot, 15(3):101.
Willemse, H. 2008. Tokkelossie, “’n Boesman, outa Hendrik” en ontkennende close
readings. Literator, 29(3):57-74.

45
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010

Lys romans deur André Groenewald
Saamgestel aan die hand van die volgende bronne:
Nienaber, P.J. 1954. Bibliografie van Afrikaanse boeke, Deel 3. Uitgegee deur skrywer.
Sandrock, U. (samesteller). 1980. Bronnegids by die studie van die Afrikaanse taal en
letterkunde 1900-1970. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.
1. Mens - 1945 (Afrikaanse Pers Boekhandel)
2. Die duiwel kies kortpad - 1948 (Afrikaanse Pers Boekhandel, Kroonspeurreeks nr. 18)
3. Ek haal die voorblad - 1951 (Voortrekkerpers)
4. Die digter en die swart sirkel - 1951 (Afrikaanse Pers Boekhandel, Leesgenot-reeks nr.
28)
5. Ons, die onvolmaaktes - 1952 (Goeie Hoop Uitgewers, Boek van die Maand Klub)
6. Deurmekaar met ’n rooikop - 1953 (Tafelberg)
7. Weskus-episode - 1953 (Goeie Hoop Uitgewers)
8. Moord in Jantzenburg - 1955 (Voortrekkerpers)
9. Man met ’n wrok - 1958 (Voortrekkerpers)
10. Uit die nag - 1960 (Voortrekkerpers)
11. Die vrou in Seepunt - 1961 (Voortrekkerpers)
12. Die nadraai - 1962 (Voortrekkerpers)
13. Maniak in my lewe - 1964 (Voortrekkerpers, Voortrekker Boekklub)
14. Moord is in die mode - 1964 (Willem Gouws)
15. Skat van die Oenahabs - 1966 (Voortrekkerpers, Voortrekker Boekklub)
16. Die taak van Anna Munnik - 1968 (Voortrekkerpers, Voortrekker Boekklub)
17. Insident van stilte - 1992 (J.P. van der Walt)

Ander publikasies
1. Die blond god - 1945 (self uitgegee)
2. Rand, sent, vrou - 1965 (Koeberg uitgewers)
3. Blomme en bloed: Die verhaal van Langebaan - 1997 (self uitgegee)
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Kleurvol hibried: Kleur kom nooit alleen nie en die
talige ruimte van saambestaan
Marlies Taljard
Skool vir Tale
Noordwes-Universiteit, Potchefstroom-kampus

Summary
Colourfully hybrid: Kleur kom nooit alleen nie and the colloquial space of
coexistence
This article investigates the importance of language when constructing space and identity in
a postmodern Afrikaans poetry text, Kleur kom nooit alleen nie. The insights in The Post
Colonial studies reader of Ashcroft, Griffiths and Tiffin (eds) (1995) regarding the manner in
which colonised societies employ the imperialist cultures for transformation purposes are
primarily applied. First, it focuses on the relationship between character and space,
particularly on the ownership of land, the concept of the insider and outsider and the creation
of space through narrative. Secondly, the article also reflects on the manner in which space is
sanctioned by language and the transformational power embedded in language. The focal
point is the innovative language created by the poet in order to bring about reconciliation in
postapartheid South Africa and the nature of identity formation made possible through that
language.

Opsomming
Die artikel ondersoek die belangrikheid van taal by die konstruksie van ruimte en
identiteit in ’n postmodernistiese poësieteks, Kleur kom nooit alleen nie. Daar word
hoofsaaklik gebruik gemaak van die insigte in Ashcroft, Griffiths en Tiffin (reds.) se The
Post-Colonial studies reader (1995) aangaande die wyse waarop gekoloniseerde
samelewings die imperiale kulture vir doeleindes van transformasie gebruik. Eerstens
word gefokus op die verhouding tussen karakter en ruimte. Hier val die klem op
grondbesit en binne- en buitestanderskap, asook op die totstandkoming van ruimte
deur narratief. Tweedens fokus die artikel op die verskillende wyses waarop ruimte
deur taal gesanksioneer word en die transformerende krag wat in taal geleë is. Die klem
val op die spesifieke soort taal wat die digteres skep in ’n poging om versoening in
postapartheid-Suid-Afrika te bewerkstellig en die aard van identiteitvorming wat deur
dié taal moontlik gemaak word.
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1.

Inleiding

Sedert die bundel Kleur kom nooit alleen nie (2000) van Antjie Krog gepubliseer is, het
reeds tientalle artikels en resensies daaroor verskyn, asook verskeie verhandelinge en
proefskrifte wat spesifiek melding maak van verwonding en heling as ordenende
metafoor van dié bundel (byvoorbeeld Beukes 2003:2, Britz 2000:6, Odendaal 2000:8,
Van Coller en Odendaal 2003:37, Van Vuuren 2000:12, Viljoen 2002:20–49). By die
vergestalting van dié helingsproses speel taal en narrasie ’n belangrike rol. Van Coller
en Odendaal (2003:37) verwoord die helings “narratief” in terme van die afdelingstitels
van die tweede en laaste deel van die bundel wanneer hulle aanvoer dat die
“wondweefsel” van skeefgeloopte menslike verhoudinge uiteindelik die “bindweefsel”
moet word van ’n volwaardige samelewing waarin ’n uiteenlopende verskeidenheid
identiteite kan saambestaan “binne die groter verband van medemenslikheid”.
In hierdie artikel word gefokus op die belangrike identiteitskeppende rol wat taal en
narratief speel by die konstruksie van ruimte en identiteit in die genoemde bundel.
Ashcroft se seminale werk Post-Colonial Transformations (2001) dien as basis vir die
ondersoek na die wyse waarop gekoloniseerde samelewings imperiale kulture gebruik
in ’n poging om nuwe identiteite te skep. Een van die strategieë wat met groot sukses
deur Krog in die onderhawige bundel gebruik word, is die strategie van vermenging of
hibriditeit en die gepaardgaande ondermyning van suiwer kategorieë soos rasse en
genres. Verder sal aangetoon word dat die skep van ’n hibriede, liminale diskoers in
hierdie bundel geassosieer word met die skep van nuwe identiteite wat meer in pas is
met postapartheid-toestande in Suid-Afrika, maar nie noodwendig polities korrek is
nie.

2.

Hibriditeit
hoe meer kere jy vermeng
hoe meer word jy hier. (88)1

So skryf Antjie Krog in die gedig “reis” uit die onderhawige bundel.
Hoewel hibriditeit dikwels beskou word as die vermenging van twee suiwer
komponente, soos tale of rasse, word dit op paradoksale wyse, veral in die kunste,
meestal gebruik as dubbel-logika wat gemoeid is met verhoudinge binne ’n bepaalde
ruimte en nie in die betekenis van verbastering van opposisionele sisteme nie. Bhabha
(1994:38) se term third space, of third space of enunciation, impliseer so ’n hibriede ruimte
wat tot stand kom waar twee kulture met mekaar in gesprek tree. Wanneer twee
kulturele raamwerke (soos die diskoers van die koloniseerder en die diskoers van die
gekoloniseerde) in dialoog tree met mekaar, word ’n ambivalente, hibriede ruimte
geskep wat inklusief eerder as eksklusief funksioneer, “[a space that] initiates new signs
of identity, and innovative sites of collaboration and contestation” (Bhabha 1994:1). Die
konsep third space is veral waardevol omdat dit verhoudinge kan uitdruk wat buite
dualistiese kategorieë en binêre denksisteme val.
Waar literêre tekste ter sprake kom, word dikwels verwys na die grensoorskrydende
krag van simboliese hibriedes in die ondermyning van kategoriese opposisies (Werbner
en Modood 2000:1), terwyl daar andersyds gestreef word na “the power of hybridity to
challenge the purity of ‘tradition’ through a ‘poetics of reinscription’” (Werbner en
1

Waar slegs ’n syfer tussen hakies verskyn, word verwys na bladsynommers van Krog (2000).
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Modood 2000:15). In dié verband moet rekening gehou word daarmee dat kulture nie
staties is nie, maar vloeibaar en steeds besig om te ontwikkel en te verander, en dat
“verbastering” op kulturele gebied streng gesproke dus nie moontlik is nie, omdat geen
agterhaalbare model van enige kultuur bestaan nie:
[M]ore than a simple cross-breeding takes place: there is a kind of double
movement whereby the receiver culture both appropriates and abrogates,
transforms the donor culture, but is in turn transformed by the elements it takes
up and the in-between spaces that are created in the process. (Viljoen en Van
der Merwe 2007:5)
In die kuns kom vermenging meestal doelbewus voor en dit word dikwels verbind met
die skep van ’n nuwe kollektiewe identiteit (vgl. Snow 2001) wat wenslik word weens
verskillende sosiopolitieke en sosiokulturele toestande. Snow (2001) betoog:
Although collective identities can congeal in various aggregations and contexts,
they appear not to do so on a continuous basis historically. Instead, their
emergence and vitality appear to be associated with conditions of sociocultural
change or challenge, socioeconomic and political exclusion, and political
breakdown and renewal, thus suggesting that they cluster historically in social
space. The latter part of the 20th century has generally been regarded as one
such period in terms of identity effervescence and clustering, with some
scholars characterizing this period in terms of identity crises and collective
searches for identity.
Bostaande aanhaling lê klem op die aard van die vloei tussen sentrum en periferie, wat
een van die vernaamste kenmerke van hibriede identiteitskonstruksie is. Soos Snow, lê
ook Bhabha (1994) klem op die aanname dat juis in die vermenging van sogenaamde
hoë en lae kulturele vlakke die sterkste kontradiskursiewe praktyke geleë is en
ondermyning van stabiele meesterkodes die effektiefste onderneem kan word. Snow
(2001) wys op die aard van die kreatiewe krag wat in die hibried geleë is, in opposisie
tot die “suiwer” kultuur wat in tye waarin die vind van nuwe identiteite belangrik geag
word, dikwels sy regeneratiewe en kreatiewe vermoëns verloor het.
Bakhtin (1988:358) huldig die mening dat hibridisering soos dit in tekste voorkom, in
wese ’n vermenging is binne dieselfde taaluiting van twee sosiale “tale” of kodes wat
ingrypend van mekaar verskil op grond van historiese tydperk, sosiale verskille of
enige ander beduidende kenmerke. Na aanleiding van dié beskouing kom Viljoen en
Van der Merwe (2007:8) dan tot die slotsom dat “[e]very good text would therefore be
an intentional hybridization and dialogizing of different voices with the aim of creating
artistic images of the rich historical and ideological background, the social world out of
which each voice emerges”.
Bakhtin beskou hibriditeit eweneens as ’n soort heteroglossie waarin die kruispunt
tussen verskillende stemme, tale en ander diskoerse in staat is om ’n sisteem wat sy
stukrag en kreatiwiteit verloor het, op vernuwende wyse te bevrug. Indien
hibridisering losgemaak word uit die belemmerende betekenis van minderwaardigheid
en onsuiwerheid, behoort dit beslis tot kreatiewe denke en tot die bedink van nuwe,
bevrydende paradigmas te lei. Werbner en Modood (2000:20–21) is dieselfde mening
toegedaan:
[O]ne of the achievements of poststructuralist theory has been to liberate the
subject from notions of fixity and purity of origin. In the process, hybridity as a
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loaded discourse of dangerous racial contaminations has been transformed into
one of cultural creativity: “insults” have been turned into “strengths”.
Die bedink van vernuwende maniere waarop die grense van die “ek” uitgebrei kan
word om ook die A/ander te omsluit, is deel van die skryf van literêre tekste, wat deur
baie kritici en skrywers op sigself as liminale ruimtes beskou word waar hibriede
diskoers gedy. Kleur kom nooit alleen nie is ’n goeie voorbeeld van ’n sodanige teks. Die
bundel fokus sterk op die skep van ’n nuwe en medemenslike taal wat in wese ’n
hibriede vorm is waarin die koloniale en die tipiese Afrikaanse en Afrika-kulture sinvol
met mekaar vermeng word ten einde ’n samelewing te bedink waarin meer mense tuis
kan voel. In ’n resensie oor Kleur kom nooit alleen nie skryf Snyman (2000:9): “In die
woord, en alles waarvoor die woord staan, kan die digter en die mens sy/haar identiteit
ontdek”, ’n stelling wat ondersteun word deur Antjie Krog self wanneer sy in ’n
onderhoud met Schaffer (2002:19) verklaar: “Mijn hele leven bestaat in taal, door taal.”
Ook Beukes (2003:4–5) skryf: “[Dit is] bepalend dat Krog ’n persoonlike of individuele
identiteit konstrueer en definieer, ’n proses waarin taal belangrik is (...) Hieruit is af te
lei dat die spreker se identieitsoeke hand aan hand gaan met ‘om te skryf’ (...).” Indien
taal versigtig aangewend word en kreatief met die werklikhede en die teenstrydighede
van die realiteit omgegaan word, is dit moontlik om ’n “gevaarlike” diskoers te omskep
in ’n bemagtigende diskoers, soos deur Werbner in die vooruitsig gestel word.

3.

Postkoloniale transformasies

Ashcroft fokus in sy boek Post-Colonial Transformation (2001) veral op die wyse waarop
gekoloniseerde samelewings die imperiale kulture vir hulle eie doeleindes gebruik en
transformeer. Hy toon aan dat dit nie slegs die imperiale kulture is wat die kulture van
inheemse bevolkings beïnvloed nie, maar dat gekoloniseerde samelewings eweneens
die karakter van die imperiale kultuur verander. Hierdie feit dwing ons om weer te
dink oor die stereotiepe siening van die gekoloniseerde as weerloos uitgelewer aan en
geviktimiseer deur die koloniseerder. Volgens Ashcroft is die essensie van
postkolonialisme geleë in begrip van die subtiele maniere waarop postkoloniale kulture
hulle verset teen die mag van die koloniseerder sodat sowel die koloniseerder as die
gekoloniseerde daardeur getransformeer word (Ashcroft 2001:2–3). Wedersydse
transformasie is ’n normale deel van alle kulture, omdat kultuur, as identiteit van ’n
groep mense, steeds in ’n proses van verandering is.
Krog verreken dié subtiele tweerigtingverkeer tussen sentrum en periferie op
doelbewuste wyse in die bundel onder bespreking. In die letterkunde manifesteer
verset dikwels in versetliteratuur wat duidelike politieke intensies het en funksioneel
wil wees ten opsigte van die stryd. Maar selfs in die afwesigheid van georganiseerde
geweld is literêre verset, soos by Krog, moontlik deur herinskripsie van die verhouding
tussen kern en periferie. Literêre verset manifesteer eweneens in ’n weiering om te skryf
binne die koloniale binêre sisteem wat ’n kontradiskoers impliseer waarin die Europese
stereotipes en die problematisering van rasse- en kulturele binêre opposisies vermy
word.
’n Verdere wyse waarop transformasie teweeg gebring kan word, is deur interpolasie.
Ashcroft (2001:53) beskryf die proses van interpolasie soos volg: "The successful
disruption of the territory of the dominant occurs, not by rejecting or vacating that
territory but by inhabiting it differently." Taal is een van die kragtigste middele
waardeur interpolasie bereik kan word. Vir Ashcroft is betekenisgewing gekoppel aan
’n sosiale konteks waarby sowel die skrywer- as die leserfunksies van ’n teks betrokke
is. Die intensionaliteit van die deelnemers aan die proses van betekenisgenerering en die
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gerigtheid van die diskoers bepaal saam die betekenis van ’n bepaalde taaluiting
(Ashcroft 2001:60, 61). In terme van Saussure se strukturalistiese linguistiek
verteenwoordig langue die standaardkode of oorkoepelende taalsisteem, terwyl parole
taal-in-gebruik is – individuele taaluitinge wat deur middel van die standaardkode
gegenereer word. Waar Saussure in Course in General Linguistics (1916) die klem op
langue laat val, is parole vir die postkoloniale teorie belangrik omdat dit die belangrike
skakel tussen die individuele spreker en die groter struktuur verteenwoordig:
[I]n linguistic terms parole establishes the “margins” of language as the
substance of theory. This reassertion of the margins of language use over the
dominance of a standard code, a centre, is the most exciting conclusion of the
theory of the “creole continuum” ... But it is also instrumental in conceiving the
discourse of the post-colonial as rooted in conflict and struggle, as “counterdiscourse” ... since the perpetual confrontation with a “standard code” is that
which constructs the language. (Ashcroft 2001:64)
Volgens Ashcroft (2001:64) gee parole ’n persoonlike stempel aan ’n teks. In linguistiese
terme verteenwoordig parole egter ook die marginale aspek van taal, omdat dit die
marges van taal simboliseer – in teenstelling tot die standaardtaal van die sentrum – en
’n sekere “afstand” of “gaping” tussen kern en periferie verteenwoordig. Wanneer
literêre werke hierdie “gaping” tussen twee kulture beklemtoon, word die leser
uitgenooi om deel te word van die emosionele en denkraamwerk van die vreemde
kultuur (Ashcroft 2001:76). So ’n teks verleen sowel toegang tot die ander kultuur as
wat dit eenvoudige aannames oor betekenis en betekenisoordrag tussen verskillende
kulture bevraagteken en sodoende die klem op sy eie kulturele andersheid plaas.
Een van die mees subtiele vorme van hierdie sogenaamde distancing kom voor in wat
Ashcroft (2001:75) die “metonymic gap” noem. Deur die inskripsie van grammatikale
afwykings, vreemde woorde en terme in die moedertaal en neologismes word hierdie
vreemdheid sinekdoties vir die vreemde kultuur. Op ’n metonimiese wyse staan die
vreemde woorde en uitdrukkings dus vir die vreemde kultuur van die skrywer en
hierdie vreemde elemente se weerstand teen interpretasie/vertaling veroorsaak ’n
gaping tussen die kultuur van die skrywer en die kultuur van die leser. Taalvariasie is
’n sinekdogeïese indeks van kulturele verskil en skep ironies genoeg ’n gaping juis op
dié oomblik wanneer dit die twee kulture probeer nader bring na mekaar. Die
inskripsie van verskil is een van die sentrale transformerende funksies van taal en
letterkunde.
Taal, en spesifiek narratiewe strukture, speel volgens Ricoeur (1991:73) egter ook ’n
belangrike rol in identiteitsvorming. Wanneer die mens die data van sy lewe in
storievorm inklee, kom ’n narratiewe identiteit tot stand wat aan ’n individu ’n
betekenisvolle posisie binne die netwerk van sosiale verhoudinge verleen en hom ’n
doel in die lewe gee (Viljoen en Van der Merwe 2007:1). Ricoeur (1991:73) voer aan dat
so ’n narratiewe identiteit, hetsy by individue of by groepe, tot stand kom deur ’n
versmelting van geskiedenis en fiksie.

4.

Karakter en ruimte

Ashcroft, Griffiths en Tiffin (1995:391) definieer die postkoloniale begrip ruimte (place) in
terme van die interaksie tussen taal, geskiedenis en omgewing (environment) wat
gekenmerk word deur ’n gevoel van verplasing (displacement) in diegene wat ver van
die moederland verwyder is. In Suid-Afrika lê dié verhoudinge egter ’n bietjie anders,
aangesien dikwels geskryf word vanuit die perspektief van diegene wat van hulle eie
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grond vervreem is, hetsy deur die Engelse koloniseerders of deur die Suid-Afrikaanse
apartheidsregering. ’n Belangrike stelling wat Ashcroft e.a. ten opsigte van
postkoloniale ruimte maak, is dat dit altyd beleef word in terme van “the continual
reminder of the separation, and yet of the hybrid interpenetration of the coloniser and
the colonised” (1995:391) – dus die gedurige spanning tussen “ons” en “hulle”. Hierdie
spanning kan duidelik gesien word in die ses gedigte waarmee Kleur kom nooit alleen nie
open, die “ses narratiewe uit die Richtersveld” (13–26) waarin die kwessie van
okkupasie en beheer oor plek sentraal staan.

4.1 Grondbesit
Aan die woord in hierdie ses gedigte is lede van die Namastam, wie se grond onder die
apartheidsregering onteien is vir die tot stand bring van die Richtersveld Nasionale
Park. Die meeste van die gedigte fokus op een of ander manier op grond, grondbesit,
okkupasie en landskap. In die derde en die sesde gedigte van die siklus, “narratief buite
die park” (16-7) en “narratief van die parkboer” (22–6) kom ontwrigting en die
implisiete vraag “Waar hoort ek?” aan die orde. Terwyl “narratief van die parkboer”
hoofsaaklik die siening van oom Jacobus de Wet weergee, fokus “narratief buite die
park” op sowel individue se belewenis van die land as op kollektiewe identiteit soos dit
ingebed is in die gevoel van gemeenskaplike belange. Susara Domroch van Kubus
verwoord dié gevoel van kollektiewe identiteit aan die begin van die gedig. Onder die
ou regering het gemeenskaplike verdrukking ’n gevoel van gedeelde belang onder die
Namastam laat ontstaan: “oor jarre is ons uitgedryf na die bar plekke/ Kleurling
Reserwes/ ons was niks” (16). Onder die nuwe bedeling het die gevoel van ’n
kollektiewe identiteit te make met die feit dat sowel hulle menswaardigheid as hulle ou
stamgebruike erken word: “nee Oupa Mandela vir hom stem ek/ hoekom is om Nama
te wees vandag om iets te wees?” (16). Herhaling van die woord “ons” in die eerste agt
reëls van die gedig versterk dié gevoel van gemeenskaplikheid.
Mev. Farmer van Eksteenfontein se storie oor hulle besoek aan die Park word in die
tweede deel van die gedig vertel. In dié gedeelte van die gedig “narratief buite die
park” word veral klem gelê op die opposisie binne-buite en op die komplekse vraag na
hoort, wat saamhang met die kwessie van binnestander- en buitestanderskap (vgl.
Moore-Gilbert en Maley 1997:5). Die aanname van baie teoretici dat verplaaste
gemeenskappe noodwendig ongelukkig is op die “nuwe” plek waarheen hulle verskuif
is, word deur mev. Farmer op sy kop gedraai wanneer sy beskryf hoe dit gereën het toe
hulle op Eksteenfontein aankom, hoe mooi die veld was, en “daarvandaan het ek die
plek aangeneem” (17). In haar oë is die park waar hulle vroeër gewoon het, die
vreemde plek en lê haar eerste liefde by die plek wat waarskynlik vroeër deur die
apartheidsregering aan hulle toegewys is (Eksteenfontein). Sy kan haar geheel en al
vereenselwig met haar (nuwe) ruimte, soos blyk uit haar verklaring dat sy die plek
dadelik liefgekry het “dat ek hom nounog liefhet” (17).
Dat Krog, ten spyte van sterk postkoloniale elemente in haar werk oor die algemeen,
nie ongekwalifiseerde slagofferstatus aan die Richtersveld-gemeenskap toeken nie, is ’n
sterk stelling téén onnadenkende skryf binne ’n reeds gesanksioneerde postkoloniale
idioom. Dat sy die algemene aannames van postmoderniste bevraagteken en ondermyn
ten einde haar eiesoortige waarheid te stel – ’n waarheid wat die werklikhede van alle
mense van Suid-Afrika weerspieël, ook dié van haar eie mense – dui daarop dat die
postkolonialisme reeds besig is om te word waarteen dit in opstand kom, naamlik ’n
soort ordenende meesternarratief wat nie meer behoorlik in staat is om vervreemdend
op sy gehoor in te werk nie.
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Ook elders in die bundel kan tekens van ondermyning en dekonstruksie van reeds
geykte postkoloniale teorieë bespeur word, byvoorbeeld in die gedig "klaaglied" (77–8),
waarin swart-op-swart-geweld die tema is. Mev. Farmer se (Westerse) siening van die
landskap as afsonderlik van die subjek wat sien, is ’n verdere ondermyning van die
stereotiepe postkoloniale aanname dat inheemse mense hulleself as deel van die ruimte
beskou.

4.2 Belewing van ruimte
Mev. Farmer van Eksteenfontein beskryf die Richtersveld in "narratief buite die park":
ek het grootgeraak so in die ope veld
in ’n ronde huisietjie
toe ons hier kom, reën dit
en die gousblom staat so hoog
as ek hurk sit ek onder ’n blommevloer
daarvandaan het ek die plek aangeneem
dat ek hom nounog liefhet. (17)
Die intensiteit van haar emosie word poëties vergestalt deur haar fokus op die
uitsonderlike en die mooie van die landskap. Die metriese patroon in oorwegend
anapes-versvoete met herhaling van klankryke lang klinkers, soos in "grootgeraak",
"reën", "daarvandaan" en "aangeneem", gebruik van stemhebbende konsonante, soos
"b", "d", "m" en "n", en die vertederende verkleiningsvorm “huisietjie” dra by tot die
uitheffing van die skoonheid wat die landskap vir haar inhou.
Uit háár beskrywing van die ruimte in "narratief van klip" spreek die digteres se
onvermoë om met dié ruimte te identifiseer en word sy as die buitestander geïmpliseer.
Anders as mev. Farmer, fokus sy op die negatiewe, en haar vertelling word gekenmerk
deur ’n metriese patroon waarin die anapes wel ook voorkom, maar afgewissel word
deur meer heffings, hoofsaaklik jambes. ’n Woord soos "fokkenklipdiklelik" het
byvoorbeeld drie heffings na mekaar. Verder word die klankpatroon oorheers deur
opeenhoping van harde konsonante soos frikatiewe, eksplosiewe en tongpunttrillers
waardeur ongeduld en selfs woede geëggo word:
’n landskap soos dié maak my bang
reeds tussen Brandkaros en Bloeddrif steek dit jou onder klip
“dè ek is klip,“ sê dit
net klip
in sy lelikste klipste klip
ja vatso, ek is fokkenklipdiklelik
ek smyt die eerste klip en donnerswil trash wat jy dag berg is of klip
of klip of God is
om teen my uit te hou nodig jy
God én Jesus en ’n fokken klomp gees
óf drank
jy nodig verskriklik drank
so skiet ek mense oor die kranse weg
of skroei hulle godswart maer in die klipwoestyn. (19)
’n Woord soos "dè" word normaalweg nie in beskaafde gesprekke gebruik nie, terwyl
die woorde "donnerswil" en "fokken" as vloekwoorde gereken word. Selfs die name wat
genoem word, is nie onskuldig nie. "Brandkaros" en "Bloeddrif" hou beide verband met
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pyn, en die uitdrukking "steek dit jou onder klip" word in die omgangstaal gebruik vir
die wyse waarop ’n hond verjaag word. Die sinsnede "ek smyt die eerste klip" is ’n
Bybelse interteks en word meestal in verband gebring met veroordeling. Die
vermenging van die heilige en die profane in ’n sin soos: "om teen my uit te hou nodig
jy/ God én Jesus en ’n fokken klomp gees/ óf drank" (19) verwoord die besonder sterk
negatiewe gevoel van die verteller jeens die landstreek. Dit kan egter ook gelees word
as ’n intense aanvoeling en selfs respek vir die hardheid en ongenaakbaarheid van die
plek en ’n implikasie dat net sterk mense dit daar kan uithou. Die wyse waarop die
digteres hierdie argetipiese simboliek gebruik, is ook besonder interessant. Hoewel sy
gebruik maak van die Bybelse idioom, gebruik sy dit om die Calvinistiese dogma – die
Heilige Drie-eenheid van God, Jesus en Gees – te verwerp (te stenig).
Daar die verhaal in narratologiese terme die artistieke verwerking van die narratiewe
elemente is, is die verhoudinge wat in die verhaal tussen elemente soos karakter en
ruimte tot stand kom, beslis nie onskuldig nie. ’n Mens sou dus waarskynlik in hierdie
teenstellende houdings ten opsigte van die ruimte onder andere kommentaar kon lees
op die verskillende ingesteldhede wat mense in hierdie land teenoor die land en sy
besondere problematiek toon. Enersyds is daar die (inheemse) mense wat hulle by tye
as't ware ingebed voel in die landskap en nie weerstand bied daarteen nie, omdat hulle
die belemmeringe nie as iets van buite beskou nie, maar as inherent aan hulle bestaan.
Aan die ander kant is daar diegene, soos die verteller (wat dikwels die koloniseerders
is), wat geneig is om teen die prikkels te skop en die belemmeringe as iets buite
hulleself te beskou waarteen hulle hul kán verset.
Die suggestie agter dié teenstellende verhoudinge met die landstreek is natuurlik dat
die blanke die “vreemdeling” is wat nie “natuurlikerwys” in die landskap hoort nie,
terwyl die inboorlinge as’t ware deel is van die land en van die landskap. Dat hierdie
sieninge egter nie gestereotipeer word nie, byvoorbeeld deurdat die inheemse
bevolking op ambivalente wyse soms die Westerse perspektief inneem en soms die
Afrika-perspektief, is ’n belangrike ondermyning van koloniale beskouinge oor die
belewenis van ruimte.
Nog ’n belangrike postkoloniale vraagstuk word deur dié teenstellende en ambivalente
verhoudinge verwoord, naamlik die skeiding tussen ruimte en tyd. Waar dikwels
aangeneem word dat Westerse mense ’n skeiding maak tussen ruimte en tyd, terwyl dié
skeiding in die meeste inheemse kulture nie bestaan nie, word in die Richtersveldnarratiewe bewys dat so ’n siening eerder op individue van toepassing is en/of van
individuele omstandighede afhanklik is.

4.3 Ruimte en identiteit
Bogenoemde verbande tussen narratiewe elemente soos dit in die onderhawige gedig
en die eerste gedigsiklus van die bundel voorkom, het egter ook betekenis binne die
groter opset van die bundel. Die digteres se opstand teen tipiese Afrika-toestande, soos
byvoorbeeld verwoord in die gedig "verskrikking" (93–6), versterk die vermoede dat
mense "van buite" die toestande wat nie by Westerse lewensomstandighede inpas nie,
probeer verander deur daarteen in opstand te kom. Dieselfde gedig beeld egter ook die
"tipiese" Afrika-houding ten opsigte van toestande op die kontinent uit: "en die mense
sit" (93). Hierin moet nie noodwendig kritiek teen Westerlinge of koloniseerders gelees
word nie; dit toon bloot die verskil in ingesteldheid teenoor die lewe. Baie versigtig sou
’n mens dit kon uitdruk as: mense van Afrika is meer geneig om hulleself as deel van ’n
groter geheel te ervaar, terwyl Westerse mense konsentreer op eie gerief en
individualiteit deurdat hulle hulleself as buite die omstandighede beleef en nie as deel
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daarvan nie. Hierdie siening van identiteit sluit aan by Moghaddam (1998) se
beskrywing van interafhanklike en individuele identiteit en onderskryf sy vermoede
dat Westerlinge meer geneig is tot die vorming van individuele identiteit, terwyl baie
Afrika-mense hulle verbondenheid met die groep sterker ervaar.
Nog ’n teken van assimilasie met die landskap of die ruimte kan afgelees word uit die
lewensiening van mense soos oom Jakobus de Wet wat binne die natuurlike ritme leef.
Oom Jakobus se Godsbeeld getuig daarvan dat mense soos hy hulle volgens
omstandighede skik. Dat hy sy identiteit nog aan die hand van Ou-Testamentiese
norme konstrueer, blyk uit die feit dat hy geen onderskeid tussen godsdiens en politiek
tref nie: die bestuur van die park is direk eweredig aan die bestuur van die vrou en die
siening van sy boktrop in menslike terme word gelyk gestel aan die politiek van
apartheid.
Ook op die vlak van religie is daar ingrypende verskille tussen die verteller en die
inheemse bevolking, soos gesimboliseer deur oom Jakobus. Waar hy leef in noue
verbondenheid met en in diepe afhanklikheid van sy Skepper, waar hy die
teenwoordigheid van Christus as heilig ervaar, gebruik die verteller die naam van die
Here slegs om uit te vaar teen die omstandighede. By oom Jakobus is geen opstand te
bespeur nie, slegs ’n bewustheid van vrede en afhanklikheid van ’n Hoër Mag sonder
wie se hulp hy nie in die barre woestyn kan oorleef nie, terwyl die verteller ooglopend
die Here verkwalik vir haar gevoel van ongemak en onbehae. Ook hierin kan ons ’n
verskil in lewens- en wêreldbeskouing sien tussen die inheemse bevolking en die
Westerlinge wat die land as hulle eie aangeneem het, maar steeds nie kan vrede maak
met die geaardheid daarvan nie.
Uit dié gedeelte kom egter ook ironieë na vore wat dui op die onherroeplike
vermengingsproses in kulturele prosesse: die Namas praat Afrikaans én is Christene,
net soos die verteller. Verder is sowel die Christendom as die taal wat hulle praat,
koloniale erfenisse. Die verteller distansieer haar in wese dus van wat eintlik uit háár
kultuur kom, maar wat deur haar beleef word as méér hulle s’n as hare! Ook die name
van die Namas – Cloete en De Wet – is tipiese Afrikanername.
Hierdie proses is dus eintlik reeds simbolies van ’n nuwe hibriede samelewing wat
oënskynlik sonder bewuste bemiddelingsprosesse tot stand gekom het. In hierdie geval
ondervind die verteller sowel kulturele verskille as die ruimte wat hulle bewoon, as
skeiding tussen haar en die Namas, terwyl dit wat eintlik die grootste gemene deler
tussen haar en hulle is, geen rol in hierdie narratiewe speel nie.
Die besondere verhoudinge wat in die gedigte onder bespreking tot stand kom tussen
karakter en ruimte, kan, ook op die vlak van die bundel as geheel gesien, reeds inspeel
op een van die belangrikste bundeltemas, naamlik dat begrip van mekaar se andersheid
op die vlak van sowel persoonlike as kollektiewe identiteit een van die voorvereistes
van vreedsame naasbestaan in hierdie land is.
Die belangrike identiteitskeppende aard van ruimtelike belewenis kan in hierdie
gedigte nie misgelees word nie. Die diskoers van plek is ’n belangrike wyse waarop
subjektiwiteit tot stand kom. Met verwysing na die gedig “narratief van ou nomadiese
trekpatrone” (915) wys Louise Viljoen (2002:30) daarop hoe die barre landskap deur die
inwoners geapproprieer word deur die handeling van naamgewing waardeur
eienaarskap bevestig word. Deur die toedoen van “Ouman Mandela” (16) en die rol wat
hy gespeel het in die Namas se stryd om besitreg van hulle grond, het die Namastam
subjektiwiteit verkry “omdat ons nou ons eie woord is” (16). Die klem wat mev. Farmer
plaas op die beskrywing van die landskap en veral op haar interpretasie daarvan en
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haar plek daarbinne, vestig haar (en by implikasie haar mense) as subjek(te) binne ’n eie
ruimte, want “it is precisely within the parameters of place and its separateness that the
process of subjectivity can be conducted” (Ashcroft e.a. 1995:392).

4.4 Beheersing van ruimte
Binne dieselfde “narratief” vind egter ook problematisering van grondbesit plaas,
wanneer die mense wat in die “nou” van die verhaal op die grond woon wat as
vergoeding vir hulle stamgrond aan hulle gegee is, deur die “park-se-man”
teruggeneem word “om ons die park te wys vroeër waar ons bees geloop het” (17). Dit
is ironies dat die mense wat vroeër eienaars van die grond was, nou deur die “park-seman” aangespreek word wanneer hulle “van daai pol” eet. Hierdie "narratief" het reeds
iets van ’n geskiedenis aan hom deurdat dit as ’n anekdote vertel word wat klem plaas
op die palimpsestiese aard van plek en op die aard van geskiedenis wat op
kontrapuntale wyse in die ruimte ingebed is. Sedert die verskyning van Kleur kom nooit
alleen nie is ’n grondeis wat 85 000 hektaar kusgrond van die Oranjeriviermond tot by
Port Nolloth behels, en waarby meer as R100 miljoen betrokke is, in April 2007 aan die
Richtersveldgemeenskap toegeken (De Waal 2007). Daar kan dus duidelik gesien word
hoe dergelike praktyke die hele kwessie van grondbesit ondermyn en problematiseer.
Uit bostaande blyk ook duidelik dat die proses van ruimtelike beheersing eintlik nooit
afgesluit word nie, maar dat beheer oor ruimte telkens opnuut deur nuwe maghebbers
bepaal word. Die maghebber van die dag bepaal wie legitiem ’n ruimte beset of mag
beset, met die gevolg dat nuwe vervreemdings steeds plaasvind. In wese is dié kwessie
nie primêr ’n postkoloniale kwessie nie, maar word dit deur postkoloniale teorieë belig
weens die werkinge van mag wat daarby betrokke is, naamlik die koloniale mag wat
sigself die seggenskap oor ruimte opgeëis en toegeëien het. Plaaslik word tans meer
grond onteien deur sogenaamde prosesse van herbesitneming as tydens die vorige
bewind, maar dit word nou as legitiem beskou, weens die aanname dat ook die mag
legitiem is. Ten diepste berus hierdie proses op ’n aanname dat bepaalde groepe reg het
op sekere gebiede en dat mense die aarde of die omgewing besit.
In die siklus "ses narratiewe uit die Richtersveld” word postkoloniale aannames oor
grondbesit sowel geapproprieer as ondermyn. Kontrole oor ruimte as inskripsie van
mag word gesimboliseer deur sowel die regering se onteiening van grond vir die
Richtersveld Nasionale Park, waardeur die oorspronklike eienaars die gebruiksreg van
die grond ontneem word, as deur talle verwysings van die Richtersveld-gemeenskap na
“hulle” grond. Besitname en besitreg word geïllustreer deur die praktyk van
naamgewing, waardeur ’n plek in taal vasgelê word. Naamgewing kan ook verbind
word met die skeppingshandeling – dat ’n plek eers tot stand kom in taal wanneer dit
by sy naam genoem word. In die geval van dié gedigsiklus word herbesitname van die
grond ook onderstreep deur klemlegging op inheemse name (vgl. “narratief van ou
nomadiese trekpatrone”, 15) en die gebruik van streekstaal en idiolektiese afwykings.
Beskrywing van landskap lê klem op die skeiding tussen konkrete en beskryfde ruimte
en lê die suggestie dat plek in wese ’n diskoers is: plek is taal.
Skeiding tussen konkrete en beskryfde ruimte wys ook heen na die inherente verskil
tussen ruimtelike belewenis van inheemse en koloniale belewing van dié ruimte: “Place
is thus the concommitant of difference, the continual reminder of the separation, and
yet of the hybrid interpenetration of the colonizer and colonized” (Ashcroft e.a.
1995:391).
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Dié verskille in interpretasie kom dwarsdeur die bundel voor, waarvan een van die
mees eksplisiete in die beskrywing van die Nigerrivier voorkom deur klemlegging op
sowel die spreker se emosionele belewenis as op Westerse maniere van beheer deur
optekening, kartografering, begrensing en hebsug:
rivier der riviere
as grens geëien deur die magtiges
as belemmering verklaar deur die gieriges
as terrein verower, gekaart, bevaar en beheer. (99)

5.

Vaslegging van ruimte deur taal

Een van die mees opvallende eienskappe van die gedigsiklus “ses narratiewe uit die
Richtersveld” is dat die stemme van verskeie lede van die gemeenskap in hulle eie
streekstaal gehoor word. Ashcroft e.a. (1995:391) beskou die kreatiewe spanning tussen
die taal van die koloniseerder en die ruimte wat beskryf word – dit word genoem
“sense of ‘lack of fit’ between language and place” – as stimulasie vir postkoloniale
skrywers om ’n nuwe taal te bedink waarmee postkoloniale ruimte beskryf kan word.
Gebruik van streekstaal in die Richtersveld-gedigte wat duidelik verskil van die
standaardvariant van Afrikaans van die sprekende ek, is in dié gedigsiklus ’n
belangrike identiteitskeppende handeling.
Die gaping tussen die Standaardafrikaans van die digter wat in die res van die bundel
gehoor word en die taal van die verskillende lede van die Namagemeenskap wat in die
ses narratiewe aan die woord kom, word, aldus Ashcroft e.a. (1995:391), metonimies vir
die proses van herbesitname van die geleefde ruimte. As konfrontasie met die
standaardkode verteenwoordig dié tipe taalgebruik die marginale aspek van taal en
vind ondermyning plaas tussen die onderskeid standaard-variant, wat dui op die
onstabiele, hibriede en steeds veranderende aard van taalgebruik.
Gebruik van twee verskillende wisselvorme in dieselfde gedig vir die woord "eintlik",
naamlik "ientlik" en "eentlike" (13) deur twee verskillende sprekers, lê klem op idiolek
wat, as persoonlike taalvariant van ’n individu, ’n sterk identiteitskeppende aard het.
Die vreemdheid van die sprekende ek in die Richtersveld-ruimte word vergestalt deur
sowel haar taalgebruik as haar persoonlike belewenis van dié ruimte. Enersyds is die
gebruik van wisselvorme sinekdoties vir die vreemde kultuur, maar terselfdertyd
verleen dit die leser (en in hierdie geval ook die optekenaar van die “narratiewe”) ook
toegang tot dié vreemde kultuur. Deur gedurige verwisseling van die taalkode lê die
digter klem op die kompleksiteit van rasseverhoudinge in ons land en op kulturele
verskille tussen haarself en die Namas – verskille wat in berekening gebring moet word
wanneer nuwe verhoudinge tussen die verskillende mense van Suid-Afrika gesmee
word.
Problematisering van kulturele verskille en die inskripsie daarvan in taal, soos hier bo
aangetoon, is volgens Ashcroft (2001) een van die belangrikste transformerende
funksies van postkoloniale taal en letterkunde. Ashcroft se teorie kan egter nie sonder
meer op Suid-Afrika en op Afrikaans toegepas word nie, eerstens omdat Engels hier nie
die postkoloniale taal is nie en tweedens omdat Afrikaans sowel ’n koloniale as ’n
postkoloniale karakter het. Afwyking van Standaardafrikaans kan nie ongekwalifiseerd
gereken word as inskryf teen koloniale diskoers nie, maar dit funksioneer wel as
metonimiese gaping met die gepaardgaande vervreemdende effek wat Ashcroft
(2001:76) daaraan toeskryf. Die stryd om Afrikaans sedert die Eerste Taalbeweging, en
veral ook ná 1994, is wel bekend, asook die feit dat die taal vir Afrikaners ten nouste
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saamhang met sowel bevryding van die Britse koloniseerders as belangrike
identiteitskwessies, veral in die huidige demokratiese bestel, waar dit toenemend onder
druk kom van Engels. Aan die ander kant is Afrikaans egter vir baie mense van SuidAfrika ook die taal van die onderdrukker en word dit verbind met onregpleging
gedurende die apartheidsregering. As sodanig is dit dus ’n taal wat veelvuldig gemerk
is en ambivalente emosies by verskillende Suid-Afrikaners oproep.

5.1 Skryf as liminale handeling
Dit is hierdie komplekse, meerduidige funksie van taal in die versoeningsproses wat ’n
belangrike tema vorm van die gedig “aankoms” (101–3). As deel van die reisgedigte in
die laaste afdeling van Kleur kom nooit alleen nie is dié gedig ’n ontmoetingspunt of ’n
drumpel tussen reis en skryf as belangrike liminale handelinge. Oor die ooreenkoms
tussen skryf en reis skryf Krog: “ek swerf agter die woord aan” (102). Die metafoor van
die gedig as reis kom ook in die derde gedig van dieselfde siklus voor:
reisende
reisende die roete in
die roete behorende tot dié wat hoort
en dié wat nie hoort nie
reisende
reisende al inner die oerroete in
al reisende ritsel die skaamste sinne in my los
wat verlig wegdwarrel
omdat hulle hier nie hoort nie. (87)
Skryf as reis na die A/ander toe, en die bedink van ’n nuwe taal waarin ’n nuwe “ons”
gedefinieer kan word wat wyer strek as die belemmerende definisies van “ons” en
“hulle” wat onder apartheid gegeld het, is een van die belangrikste temas van Kleur kom
nooit alleen nie. Dit lyk beslis asof Krog dié metafoor bewustelik gebruik in ’n poging om
die grens oor te steek na nuwe identiteite wat versoening tussen opposisionele groepe
moontlik maak en asof sy dié bepaalde reis as een van die belangrikste funksies van
haar digkuns (veral in Kleur kom nooit alleen nie) beskou. Buitengewone klemlegging op
die woord “hoort” deur drievoudige herhaling in die bo-aangehaalde strofe dui op die
aard van die gewensde identiteit wat ’n “hoort” by mekaar as belangrike vereiste stel.
Verder suggereer die reis-metafoor natuurlik ook ’n reis na die minnaar toe, nog ’n
beeld vir die A/ander wat dwarsdeur die bundel loop. Die reis is insgelyks ’n
belangrike identiteitskeppende simbool waardeur kennis van sowel die self as die
ander gesuggereer word. Hierdie selfkennis kom aan die einde van die gedig
“aankoms” (103) wanneer die sprekende ek tot die slotsom kom: “ek weet waarheen ek
op pad is/ tot hiertoe en verder huis” – selfkennis wat haar tot op die grens gebring het
van wat nodig of moontlik is, óf waarmee sy bereid is om haar te assosieer. Dié besef is
ook die ontdekking van betekenis deur middel van die poëtiese woord waarheen die
reis haar uiteindelik gelei het.
Skryf van poësie as reis in die psige in is in wese ’n identiteitskeppende handeling en in
hierdie geval die skep van ’n kollektiewe identiteit wat in ooreenstemming is met die
ideale van die “Reënboognasie”. Snow (2001) postuleer dat “[c]ollective identities are
seen as invented, created, reconstituted, or cobbled together rather than being
biologically preordained or structurally or culturally determined” en dat hierdie “sense
of 'one-ness' or 'we-ness' [is] anchored in real or imagined shared attributes and
experiences among those who comprise the collectivity ...”. In die gesiteerde gedig is
daar ’n duidelike betekenisparadigma van hoe hierdie kollektiewe identiteit deur
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middel van woorde en niewoorde (stilte) tot stand gebring of gekonstrueer word: “as
stilte die sylyn van sterre begin voer/ kom die poësie”; “ek dink nie, ek sing/ ek is die
digter van stilte”; “ek swerf agter die woord aan”; “poësie begin wanneer klank om lig
gevou word/ sodat jy geopen leef/ met volledig toegang tot jou naaste self”; “met die
litteken van tong/ skryf ons die grond onder ons voete/ skryf ons die ruimte waarin
ons asemhaal” (102). Aktiewe betrokkenheid by identiteitskonstruksie, soos hier bo
aangetoon, weerspreek die koloniale aanname dat gekoloniseerdes passiewe subjekte is
– waar gekoloniseerdes hier nie slegs in die eng betekenis van postkoloniale verhoudinge
verstaan moet word nie, maar gelees moet word as synde alle mense wat op welke
wyse ook al onderdruk word, hetsy vanweë gender-, rasse-, sosio-ekonomiese of
kulturele verskille.

5.2 Die skryf van versoening
Verwysing na “jou naaste self” in die gedig “aankoms (101–3) suggereer die “ek” én die
“naaste”/”jy”/”ander”, maar impliseer terselfdertyd die kollektiewe identiteit in die
verbondenheid van die “naaste” en die “self” met mekaar. Dergelike ambivalente
woordkeuses ondermyn in die algemeen binêre denke en is ’n inskripsie van die
gelaagde aard van die werklikheid in die teks. Medemenslikheid (naasteliefde) is
trouens ook ’n belangrike tema in ander gedigte uit die bundel, soos uit die volgende
sitaat blyk:
hoor! hoor die opwel van medemenslike taal
in haar sagte weerlose skedel
en hoor die stemme
die talige stemme van die land
almal gedoop in die lettergreep van bloed en hoort
be-hoort die land uiteindelik aan die stemme wat daarin woon ... (38)
Bostaande aanhaling uit die siklus “land van genade en verdriet” (37–44) demonstreer,
net soos die gedig “aankoms”, dat taal ’n belangrike rol speel in die skep van
versoenende, medemenslike verhoudinge waarin besondere klem geplaas word op
“hoort” by mekaar en dat nuwe taal aktief geskep moet word waar ’n taal of ’n register
van versoening nie bestaan nie. Dat die sprekende ek glo “[poësie] kom altyd in die
kleur van mens” (102) dui aan hoe belangrik sy die opdrag van die digter in die
totstandbring van positiewe medemenslike verhoudinge ag.
Die klem wat die gedig “aankoms” op “lig” laat val (“poësie hou haar besig met lig” en
“poësie begin wanneer klank om lig gevou word”, 102), beklemtoon ’n gesamentlike
strewe na ’n hoër morele ideaal as belangrike komponent van identiteitskepping. Hierin
lê ook die antieke geloof dat woorde heilig is en op magiese wyse nie slegs die
genoemde simboliseer nie, maar dit konkreet teenwoordig kan stel. Ook hierdie
verbondenheid deur “a sense of moral virtue” speel volgens Snow (2001) ’n belangrike
rol in die vorming van kollektiewe identiteite. Ofskoon lig in die meeste religieë as
beeld van die goddelike gebruik word, word dit ook dikwels in die sin van
“openbaring” en van “selfkennis” gebruik. Implisiet in die verwysings na “lig” is dus
sowel versoening as religieuse handeling, asook die noodsaaklike insig in ’n bepaalde
situasie wat die behoefte skep om “te hoort met jou” (103).
By mekaar hoort word in “aankoms” konkreet voorgestel as die deel van ’n bepaalde
ruimte wat deur die woord tot lewe opgeroep word. Ashcroft (2001:125) beskou taal as
een van die belangrikste maniere om ruimte tot stand te bring. Hy voer aan dat ruimte
ten nouste saamhang met identiteit. Die vraag “Waar hoort ek?” is een van die
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belangrikste postkoloniale vraagstukke waarmee ook dié gedig hom besig hou. Soos in
die eerste gedig van die bundel, en elders, duik die beeld van die liggaam as landskap
(of die landskap as liggaam) in hierdie gedig op via die reeds bekende littekenmetafoor: “met die litteken van tong/ skryf ons die grond onder ons voete” – die
landskap word dus gekonstrueer deur middel van die poëtiese woord. Die woord
“litteken” roep egter ook die gemerktheid van die taal op waarin die gedig geskryf
word. “Litteken” kan hier dui op die afkoms van sowel die taal as van die digteres en as
sodanig lê daar dus ook ’n bepaalde ambivalente geskiedenis in dié teken opgesluit. Vir
oom Jakobus de Wet (22–6) is die geskiedenis ongekompliseerd, want hy aanvaar dit
bloot soos hy dit sien, maar vir die digteres is dit meer kompleks, soos onder andere
blyk uit die vertellings van die geskiedenisse van verskillende groepe binne die land.
Veelseggend is egter dat sy die taal as litteken beskou en nie (meer) as wond nie.
Hierdeur word gesuggereer dat die verhoudinge tussen verskillende Suid-Afrikaanse
groeperinge besig is om gesond te word en nie meer ’n “oop aar” (24) is nie; dat
versoening dus nie meer ’n vae visie is nie, maar reeds aan die gang is. Soos die
versoeningsproses, is ook die proses van identiteitskepping ’n voortdurende proses.
Wanneer die digteres haar gedig eindig met die reël “ek weet waarheen ek op pad is”,
word daardeur gesuggereer dat om Afrikaan te wees, nie aankoms by ’n vaste punt
beteken nie, maar ’n voortdurende reis, soos Snow (2001) aantoon: “[C]ollective identity
is, at its core, a process rather than a property of social actors.”

5.3 Die vervreemdende hibriede teks
Benewens die konkrete ruimte van saamwees wat deur die gedig gesuggereer word,
bring die reis-metafoor met sy implikasie van grensoorskryding, asook die digteres se
metatekstuele kommentaar en ’n akute bewustheid van die skryfproses, ook ’n
metafisiese ruimte tot stand. Die gedig word ’n liminale ruimte buite die normale
sosiale strukture waarin met nuwe modelle en kombinasies geëksperimenteer kan
word, ’n soort smeltkroes van kreatiwiteit en literêre interaksie, ’n kruispad waar
verskillende stemme en sosiale diskoerse gehoor word (vgl. Viljoen en Van der Merwe
2007:3, 5, 8, 26). Klem op die skryfhandeling bevestig die siening van die gedig as
ruimte van betekenisgenerering.
In hulle besinning oor die rol van skrywers in die Nuwe Suid-Afrika wys Viljoen en
Van der Merwe (2007:2–3) op die gaping wat ontstaan wanneer meesternarratiewe
hulle ordenende funksie verloor. Dié gaping word dan op kreatiewe wyse deur
skrywers gevul: “[T]hey have the imagination and the power of words to create
narratives depicting new possibilities of existence.” Dikwels maak skrywers in dié
proses gebruik van “geleende” materiaal ten einde nuwe groeipunte te vestig:
New and vibrant branches are grafted or inoculated onto strong rootstocks, and
these vibrant elements can then, in the new context, develop in different and
surprising directions. Cross-fertilization can create cultivars – (...) more
eloquent, more insightful, giving richer ultimate meanings in the case of texts.
(Viljoen en Van der Merwe 2007:6)
Dit is duidelik dat Krog, veral in die laaste afdeling van Kleur kom nooit alleen nie, van
dergelike metodes gebruik maak ten einde ’n soort hibriede teks te skep wat simbolies
word vir ’n nuwe kollektiewe (Suid-) Afrikaanse identiteit. In die gedig “aankoms”
(101–3) integreer sy, soos onder andere ook in die gedig “griots” (89–90) die werk van
ander digters in haar eie gedig. Strofes 2–6 van die gedig “griots” is ’n aanhaling uit die
werk van ander digters wat kommentaar lewer op, en gejukstaponeer word met, haar
eie ars poetica elders in die gedig.
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Op die aand van die vyftiende en laaste dag van die poësiekaravaan waarin Krog vertel
in ’n Ander tongval (2005) kom al die digters in die hotel bymekaar. Die burgemeester
van Arouane lees ’n Arabiese gedig voor: "'O, die vrou met die witste oë,' sê die
burgemeester van Arouane. 'Sy het ’n lap om haar borste gevou. Of sy gesê het: Wees
gegroet! of Kom binne! kan ek nie onthou nie. Ek was verlore. Mag Allah gee dat sy
myne word of ek sal van my verstand af raak'" (Krog 2005:366). Later dra ’n Toeareghoofman voor: "Selfs al breek hulle my pen, sal my woorde vlam vat; selfs al maak hulle
my perde en kamele tot niet, sal my tande aan hul gewrigte hang; selfs al neem hulle
my laaste asemteug, sal ek hul handpalms skroei" (Krog 2005:367). ’n Arabiese digter
lees: “Ek is die swerwer van die woord, die nomade, ek swendel met die stilte van
woorde (...)" (Krog 2005:368). En ten slotte lees Bambara voor: "Poësie is altyd besig met
lig. Poësie gloei van binne. Poësie is die ritueel wat klank oor lig drapeer. Sodat jy
oopgemaak kan leef” (Krog 2005:368).
Die vreemdheid van dié hibriede gedig, wat onder andere geleë is in minder
gebruiklike vorme soos “wees gegroet” (102) en die verwysing na Allah wat die
versugting van die digter mag verhoor (102), bring natuurlik ook ’n metonimiese
gaping tot stand en werk sodoende vervreemdend in op die leser. Integrasie van die
stemme van ander Afrika-digters met haar eie is ’n kreatiewe metode waarvan Krog
gebruik maak ten einde die gaping te vul wat verlies aan meesternarratiewe in alle
(Suid-) Afrikaanse kulture gelaat het. Soos hier bo betoog, beskik sulke hibriede,
intertekstuele tekste dikwels oor krag en uithouvermoë waaraan “suiwer” vorme mank
gaan en kan die “inenting” van ’n nuwe “loot” in die vorm van poëtiese woorde wat in
ander digtradisies oor groot trefkrag beskik, moontlik ’n bydrae lewer in die bevrugting
van ’n nuwe (Suid-) Afrikaanse kollektiewe identiteit.

5.4 Die transformerende krag van taal
Ashcroft (2001:56–81) sien juis in die unieke wyse waarop taal deur skrywers gebruik
word, een van die kragtigste middele om bestaande toestande van onderdrukking en
onreg te transformeer. Omdat taal die vermoë het om iets as waar en reg te sanksioneer
en as sodanig dus ’n bepaalde “waarheid” tot stand te bring, kan bestaande
“waarhede” ook deur taal gedekonstrueer word, byvoorbeeld deur herinskripsie van
die verhouding kern-periferie. Literêre tekste word dikwels as liminale ruimtes gesien
waarin communitas-handelinge kan plaasvind en Viljoen en Van der Merwe (2007:27)
wys spesifiek daarop dat uitbreiding van die grense van die eerste persoon deur
insluiting van en identifikasie met die armes en onderdruktes ’n tipiese communitashandeling is van Suid-Afrikaanse skrywers in die na-apartheidsera. So kan taal dus
funksioneel word in die stryd teen onderdrukking deur die wyse waarop betekenis in
tekste tot stand gebring word en ’n nuwe ruimte deur middel van die woord geskep
word.
In die volgende fragment uit “aankoms” kom ’n semantiese paradigma van stryd en
worsteling tot stand waarin die skryf van poësie deur metafore van die struggle
verwoord word:
selfs al breek hulle my pen
slaan my woord aan die brand
selfs al vernietig hulle my perde en kamele
bly my tande aan hulle polse hang
selfs al gryp hulle my laaste asem
bly ek in hulle nekke skroei. (102)
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Die noue verband tussen die vryheidstryd en die skryf van poësie word in dié
paradigma vasgelê, wat aansluit by die besinning oor die skryfhandeling in die gedig
“skryfode” (66–74), waar die digteres verklaar: “en die skryf, die neerskryf, vind plaas
in selfgeveg (...) en ek baklei met myself tot die dood toe” (66).
Dat die stryd sinvol was, word geïmpliseer deur klem op die transformerende krag van
die woord in die voorlaaste strofe van die slotgedig “aankoms”: “met die litteken van
tong/ skryf ons die grond onder ons voete/ skryf ons die ruimte waarin ons asemhaal/
(...) om te skryf/ is om te hoort/ met jou/ my stem is vir die eerste keer vry” (103).
Hierdie ruimte wat tot stand kom deur die poëtiese woord, is primêr ’n ruimte van
vryheid. Poëties word dié vryheid uitgelig deur die woord “vry” as laaste woord van
die voorlaaste strofe en die drievoudige herhaling van die woord “skryf” wat met dié
woord rym. Hierdeur word ook die belangrike relasie tussen “skryf” en “vry(heid)"
beklemtoon. Dit lyk dus asof vryheid eers deur taal tot stand gebring moet word
alvorens dit in die praktyk kan realiseer, want eers nadat die ruimte “geskryf” is, kan
die sprekende ek verklaar: “my stem is vir die eerste keer vry” en is daar sprake van op
pad wees na die konkrete ruimte van “huis” (103).
Uit die gedig “aankoms” (101–3) met sy eksplisiete metatekstuele kommentaar wat selfs
as ’n ars poetica in die kleine beskou kan word, maar ook uit talle ander gedigte in die
onderhawige bundel, is dit duidelik dat Krog wel deeglik bewus is van die
postmodernistiese klem op taal in die skepping van ’n bepaalde waarheid en ’n middel
waardeur Cartesiaanse opposisionele sisteme gedekonstrueer en herskep kan word,
sowel as van die postkoloniale klem op taal as identiteitskeppende meganisme. Dit is
verder ook duidelik dat sy dié aannames onderskryf en op kreatiewe wyse daaraan
probeer beslag gee. In die bundel Kleur kom nooit alleen nie word deurgaans
buitengewone klem geplaas op taal en die transformerende krag daarvan. Die digteres
skep doelbewus poëtiese taal in ’n poging om versoening tussen opposisionele
groeperinge te bewerkstellig. Hierdie taal het in baie gevalle ’n duidelike hibriede aard
waarin verskillende registers, diskoerse en genres vermeng word. Dit speel ’n
belangrike rol in die totstandbring van postkoloniale identiteit wat gebaseer is op die
bestaan van ’n subjek wat tot aktiewe identiteitskonstruksie in staat is. As sodanig speel
taal dan ook ’n belangrike rol in die “struggle”, wat binne die konteks van die bundel
nie slegs ’n opstand is teen koloniale oorheersing en die gevolge daarvan nie, maar teen
alle vorme van oorheersing en onderdrukking. Die gedig is ’n teoretiese ruimte wat
deur die logos tot stand gebring word, maar terselfdertyd verwys dit na die skep van
nuwe ruimtes vir alle mense van die land/kontinent waarin vreedsame naasbestaan
moontlik is deur dit op ’n nuwe, bevrydende wyse te bewoon.

6.

Slotsom

Die belangrikheid van taal by die konstruksie van ruimte en identiteit val in die bundel
Kleur kom nooit alleen nie dadelik op. So kom die ruimte van die Namas byvoorbeeld tot
stand deur appropriasie van hulle idiolek in die eerste gedigsiklus van die bundel. Die
kwessie van binne- en buitestanderskap word eweneens geïmpliseer deur die
vreemdheid van die sprekende ek se gebruik van Standaardafrikaans, maar word ook
opgeroep deur die problematisering van besitterskap van die Park se grond. In die
Afrika-ruimte hoort is een van die belangrikste temas van die bundel, en klemlegging
op die vreemdheid van die ruimte, asook op die digteres se ongemak in die woestyn, lê
klem op haar en haar mense se vreemdheid in Afrika. Dieselfde problematiek doen
hom telkens in die beskrywing van haar reis deur Wes-Afrika voor. Problematisering
van ruimte behels by Krog egter ook die ontluistering van die ideale van die nuwe
regering en sy grondonteieningsproses (dink hier aan ’n gedig soos “ná grond62
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invasions in Zimbabwe”, 45–6) wat as ’n voortsetting van koloniale praktyk uitgewys
word, sodat postkoloniale aannames van grondbesit hier sowel onderskryf as
ondermyn word.
Krog se metatekstuele kommentaar wat ’n inherente deel van die weefsel van haar teks
vorm, bewys dat die digteres bewus is van die transformerende krag wat in taal geleë
is. Uit die bundel word dit duidelik dat sy doelbewus ’n hibriede soort taal skep wat in
staat is om nuwe paradigmas van saamleef en versoening te skep. Een van die vele
wyses waarop dié tipe taal geskep word, is deur ’n kleurvolle vermenging van
diskoerse en deur klemlegging op die gelaagdheid van haar poësie wat verskillende
mense van Afrika se woorde in dieselfde teks saamtrek. Taal speel nie net ’n belangrike
rol in die struggle nie, maar bring ook ’n teoretiese ruimte, wat deur die gedig
verteenwoordig word, tot stand, wat op sy beurt weer ’n simboliese ruimte van
gemeenskaplikheid en versoening verteenwoordig.
Klemlegging op ’n nuwe, beletselvrye, gedeelde identiteit is een van die hooftemas van
die bundel onder bespreking. Deur inkorporasie van die diskoerse van ander digters
van die Afrika-vasteland in haar poësie, kom so ’n identiteit op ikoniese wyse in baie
gedigte, veral uit die tweede en laaste afdelings van die bundel, tot stand. Dit is heel
van die begin af duidelik dat Krog naasteliefde, begrip van die ander se menslikheid en
klemlegging op ooreenkomste in plaas van op verskille as die belangrikste vereistes in
die totstandkoming van ’n kollektiewe identiteit beskou. Dit is eweneens duidelik dat
sy doelbewus werk aan die totstandbring van ’n gedeelde identiteit en dat sy
identiteitskonstruksie as ’n soort reis beskou wat nooit afgehandel is nie. Indien
identiteit doelbewus gekonstrueer kan word, en indien dit steeds in proses bly, hou dit
bemoedigende beloftes vir die toekoms in. Maar weer eens laat die digteres blyk dat sy
bewus is van die feit dat baie mense hulle steeds verset teen die tipe identiteit wat deur
sommige postmoderne skrywers as toekomsvisie in hulle tekste ingeskryf word en dat
klem op “suiwer” identiteit in die praktyk steeds alte dikwels die norm is.
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Summary
Afrikaans as lingua franca in Namibia, c. 1800–1920
Afrikaans is the mother tongue of a sizeable group of speakers in the Republic of Namibia,
where it also serves as a lingua franca among speakers of different languages. This article
investigates the establishment, spread and use of Afrikaans as a lingua franca in precolonial
and colonial Namibia until the annexation by South Africa, when the language achieved
official status. Afrikaans was introduced to Namibia at the turn of the 19th century by the
Oorlams, Westernised Khoikhoi groups who mostly used a form of Dutch for communication.
During this same period, missionaries started to labour among the Oorlams and the
indigenous Nama of South and Central Namibia, which led to greater stability in the local
communities. Due to the greater socioeconomic and political power of the Oorlams, their
language became the prestige language which was increasingly used by both the Nama and
other groups with whom they came into contact. During 1810–1840 Afrikaans spread as a
lingua franca over a large part of Namibia due to the hegemony of the Oorlams. From this
period until the German annexation during the 1880s, Afrikaans was widely used for
diplomacy, teaching, religion and trade by both mothertongue and nonmothertongue
speakers. Although the German annexation led to the loss of certain higher function for
Afrikaans, the language remained being widely used as a lingua franca, a position which was
strengthened by the arrival of the Basters and European farmers from South Africa from the
1870s onwards. The latter event increased the number of speakers of Afrikaans and spread its
use over an even wider geographic area. By the time of the South African annexation of
Namibia, Afrikaans was already widely used as a lingua franca in a large number of functions,
which ensured the longevity of the language in that country.

Opsomming
Afrikaans is die moedertaal van ’n beduidende groep sprekers in die Republiek van
Namibië, waar dit ook as ’n lingua franca tussen verskillende taalgroepe dien. Hierdie
artikel gaan die vestiging, verspreiding en gebruik van Afrikaans as lingua franca na in
prekoloniale en koloniale Namibië tot die Suid-Afrikaanse oorname, toe die taal
amptelike status verwerf het. Afrikaans is in Namibië ingebring aan die begin van die
19de eeu deur die Oorlams, verwesterste Khoi-Khoin-groepe wat meestal ’n vorm van
Nederlands gebruik het. Gedurende dieselfde tyd het sendelinge onder die Oorlams en
die plaaslike Nama van Suid- en Sentraal-Namibië begin arbei, wat gelei het tot groter
standvastigheid in die plaaslike gemeenskappe. Weens die sosio-ekonomiese en
politiese magsoorwig van die Oorlams het hul taal die prestigetaal geword wat nie net
toenemend deur die Nama gebruik is nie, maar ook deur ander groepe wat met hulle in
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kontak gekom het. Gedurende 1810–1840 is Afrikaans oor ’n groot deel van Namibië
versprei as lingua franca weens die Oorlams se hegemonie. Vanaf hierdie tyd tot die
Duitse oorname in die 1880’s is Afrikaans wyd gebruik in die diplomasie, onderwys,
godsdiens en handel deur beide moedertaal- en niemoedertaalsprekers. Alhoewel die
Duitse besetting gelei het tot die verlies van sekere hoë funksies van Afrikaans, is die
taal steeds wyd gebruik as lingua franca, ’n posisie wat versterk is deur die koms van
die Basters en blanke boere uit Suid-Afrika vanaf die 1870’s. Laasgenoemde gebeurtenis
het die aantal sprekers van die taal vergroot en die gebruik daarvan oor ’n wyer
geografiese area versprei. Teen die tyd van die Suid-Afrikaanse oorname van Namibië
was Afrikaans reeds wyd verspreid as ’n lingua franca en is dit in ’n groot
verskeidenheid funksies gebruik, wat die langlewendheid van die taal in dié land
verseker het.

1.

Inleiding

Namibië is die enigste gebied buite die Republiek van Suid-Afrika waar Afrikaans deur
’n beduidende groep van die bevolking as eerste taal gebruik word. Afrikaans is ook die
dominante lingua franca tussen verskillende taalgroepe in dié land (Roberge 2003:15).
Daar word dikwels aangeneem dat hierdie situasie die gevolg is van die SuidAfrikaanse besetting van die Namibiese grondgebied gedurende ’n groot gedeelte van
die 20ste eeu. Toe Afrikaans in 1925 ’n amptelike taal in Suid-Afrika geword het, het dit
ook in die destydse Suidwes-Afrika amptelike status verwerf. Die geskiedenis van
Afrikaans in hierdie deel van die wêreld gaan egter aansienlik verder terug, en die taal
daar het inderdaad parallel met Afrikaans in Suid-Afrika ontwikkel. Reeds in die 19de
eeu is Afrikaans wydverspreid in Namibië gepraat, en het dit tussen verskillende
groepe en in verskillende funksies as ’n lingua franca gedien. Hierdie artikel wil dié
geskiedenis nagaan en aan ’n groter publiek bekendstel.
Die doel van hierdie stuk is nie net om vas te stel of Afrikaans ’n lingua franca in
Namibië was nie, maar ook hoe dit gekom het dat Afrikaans in Namibië ingevoer is, en
waarvoor en deur wie dit gebruik is. Met ander woorde, wat was die omvang van die
kennis en gebruik van Afrikaans?
Du Plessis (1994:122) skryf tereg dat “die sosiokulturele verloop van sake in vorige eeue
’n duidelike invloed op Afrikaans se historiese verloop moes gehad het.” Dit is hierdie
historiese benadering wat hier onder gevolg word. Taalverandering en taalgebruik
hang ten nouste saam met sosiopolitiese, ekonomiese en kulturele veranderinge.
Volgens die Namibiese historikus Brigitte Lau (1987:2) was sosio-ekonomiese kragte die
beweegredes vir die grootskaalse veranderinge wat vanaf die begin van die 19de eeu in
Namibië plaasgevind het en die verdere verloop van die land se geskiedenis drasties
sou beïnvloed. Hierdie veranderinge was ten nouste gekoppel aan ’n verandering in die
taalsituasie van die land. Gevolglik word daar in hierdie artikel in besonderhede
ingegaan op die veranderinge wat aan ’t plaasvind was in 19de-eeuse Namibië op
politiese, sosiale, ekonomiese en kulturele vlakke. Al hierdie faktore het saamgewerk
om ’n nuwe gemeenskap te skep wat grotendeels Afrikaans as lingua franca gebruik
het.
Hierdie artikel is nie ’n studie van die taalvorm(e) wat gebruik is deur die onderskeie
groepe in Namibië nie. Gevolglik word die term Afrikaans in sy wydste sin gebruik as ’n
term wat alle variëteite van die taal omvat. Ontleders soos Van der Merwe (1989:83)
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wys daarop dat die Oorlams se taalgebruik nader aan moderne Afrikaans gestaan het as
aan Nederlands. Sy stel daarom voor dat mens die term Oorlamsafrikaans, wat ’n
subvariëteit van Oranjerivierafrikaans is, daarvoor moet gebruik.1 Omdat daar egter
ook ander groepe in Namibië was wat ander variëteite van die taal gebesig het, sal dit
sake onnodig verwikkel om elke subvariëteit te benoem. Hierdie taalgebruikers het ook
geskrewe dokumente nagelaat. Wanneer hulle geskryf het, het hulle gepoog om in ’n
hoër register as hul gesproke taal te skryf. Hul teikentaal was dus Nederlands, alhoewel
hul gesproke taal nader aan moderne Afrikaans was. Hul geskrewe taal was dus iets
van ’n intertaal, en daarom word daar in hierdie stuk die term Hollands daarvoor
gebruik, eerder as Nederlands.
Hierna word die vestiging, verspreiding en aard van Afrikaans as lingua franca in
Namibië vanaf ongeveer 1800 tot 1920 nagegaan. Naas ’n kort oorsig van die
belangrikste teoretiese terme wat in die stuk gebruik word (in afdeling 2), bestaan die
res uit ’n chronologiese oorsig van hierdie prosesse. Die vestiging, verspreiding en aard
van Afrikaans as lingua franca word in die daaropvolgende vier afdelings (3 tot 6)
bespreek. Alhoewel daar by elke afdeling ’n chronologiese tydperk aangedui word,
moet dit slegs as ’n ruwe aanduiding gesien word, aangesien historiese prosesse nooit
stilstaan of altyd eweseer inmekaar verweef is nie. Ten slotte word die teorie en die
geskiedenis in die gevolgtrekking saamgetrek.

2.

Teoretiese agtergrond

2.1 Die aard en funksie van lingua francas in Afrika
’n Lingua franca word deur UNESCO gedefinieer as “a language which is used
habitually by people whose mother tongues are different in order to facilitate
communication between them” (aangehaal in Samarin 1968:661). ’n Taal is dus ’n lingua
franca wanneer dit gebruik word (i) as ’n kommunikasiemiddel (ii) deur groepe met
verskillende moedertale (iii) op ’n gereelde grondslag. Dit blyk dat veral (ii) ’n
belangrike rol speel, want die hoofdoel van ’n lingua franca is om as ’n
kommunikasiemiddel te dien tussen mense wat nie oor ’n gemeenskaplike taal beskik
nie (Trudgill 1995:133). Dit is nie van belang of die betrokke taal wel of nie die
moedertaal van een van die groepe is nie.
Daar word op grond van drie groepe kriteria tussen verskillende lingua francas
onderskei, naamlik (i) die bereik van die taal se funksie, soos byvoorbeeld handelstale
en verkeerstale; (ii) die funksie van die taal as kommunikasiemedium waaronder veral
kontaktale tel; en (iii) taalkundige kenmerke van die taal soos by pidgins en kreole
(Heine 1970:15; Samarin 1968:661).
Verskillende soorte tale kan as lingua francas gebruik word, naamlik natuurlike tale,
gepidginiseerde tale en beplande of kunsmatige tale (Samarin 1968:661–7).
Eersgenoemde veronderstel dat die taal wat as lingua franca gebruik word, wel die
moedertaal van een van die groepe in die kommunikasiesituasie is. Laasgenoemde is
tale wat spesiaal geskep of ontwerp word om as neutrale kommunikasiemiddels te
dien, met ander woorde, nie een van die partye se moedertaal word gebruik nie. ’n
Pidgin is, eenvoudig gestel, ’n lingua franca wat geen moedertaalsprekers het nie en

1

Vir ’n bespreking van die ontstaan en die posisie van Oranjerivierafrikaans in die variëteite van
Afrikaans, sien veral Van Rensburg (1989) en, meer onlangs, Luijks (2000:45–89).
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wat histories uit ’n natuurlike taal ontwikkel het (Trudgill 1995:157).2 Hierdie artikel
handel nie oor die taalkundige vorm van die Afrikaans wat in Namibië gebruik is nie,
maar eerder oor die sosiolinguistiese gebruik daarvan; gevolglik word daar nie hier
ingegaan op watter variëteit van Afrikaans as die lingua franca in Namibië gebruik is
nie.
Die belangrikste feit aangaande gepidginiseerde lingua francas is dat hulle in
kontaksituasies ontstaan; trouens, dat hulle die linguistiese gevolg is van kontak tussen
verskillende taalgemeenskappe. Soos Samarin (1968:668) tereg opmerk: “Lingua francas
accompany – in fact, make possible – culture contact and acculturation.” Hierdie kontak
is gewoonlik internasionaal of interetnies (daarom is daar altyd minstens twee
taalgroepe by betrokke) en berus op kommunikasie, handel en administrasie. Die
funksie van die lingua franca is dus om kontak op hierdie gebiede te fasiliteer.
Ernst Schultze het in 1933 lingua francas op grond van hul funksies in vier groepe
verdeel, naamlik (i) nedersettingspidgins; (ii) handelspidgins; (iii) kunsmatige hulptale;
en (iv) slawe- en bediendetale (Heine 1970:19). Almal verwys na die oorsprong van die
taal, en met die uitsondering van (iii) na die spesifieke funksionele omvang wat gelei
het tot die ontstaan van hierdie tale.
Mens kan hierdie funksionele verdeling van Schultze verder uitbrei, want daar is ook
lingua francas wat as skool- of administrasietale ontstaan het naas dié wat weens
werkskontak tot stand gekom het, byvoorbeeld Fanagalo (Heine 1970:19–21).
Hierdie verdelings van verskillende soorte lingua francas op grond van die funksie
waarvoor die taal gebruik word, kan misleidend wees, aangesien dit die indruk skep
dat die taal vir slegs één funksie gebruik word. Alhoewel dit wel soms die geval is,
word die meeste lingua francas in ’n wye reeks funksies gebruik. Soms word
verskillende variëteite van die taal in verskillende funksies gebruik.
Heine (1970:23-5) tref ’n verdere diachroniese onderskeid tussen lingua francas in
Afrika. Volgens hom kan mens onderskei tussen dié tale waarvan die ontstaan en
ontwikkeling afgehang het van kontak tussen Europeërs en Afrikane (en hul tale), en
dié tale wat sonder hierdie Afro-Europese kontak ontwikkel het. Laasgenoemde noem
hy die A-tipe-tale en eersgenoemde die B-tipes. ’n A-tipe lingua franca is ’n taal wat
deur ’n militêre oorwinning in die prekoloniale tyd ’n ander groep se gebied ingedra is
en daar as lingua franca versprei het. ’n B-tipe lingua franca is die gevolg van Europese
invloed in Afrika. Hierdie tale het veral ontstaan rondom kommunikasie- en
handelsnetwerke wat die binneland van Afrika “oopgemaak” het vir Europese invloed.
Die B-tipe-tale se oorsprong is ook dikwels die gevolg van die koloniale ontwikkeling
van opvoedings- en administrasiesisteme, veral met sendelinge as die agente van die
proses. Daar moet egter in gedagte gehou word dat hierdie onderskeid nie altyd
duidelik is nie. Dit is soms moeilik om te besluit as watter tipe lingua franca ’n
spesifieke taal geklassifiseer moet word.

2.2 Taalgroei
Wanneer twee of meer taalgroepe bymekaar kom, dien een se taal as die betrokke
lingua franca maar nie die ander een s’n nie. Waarom is dit so? Hierdie ontwikkeling is
2

Let daarop dat hierdie definisie op grond van die funksie van die taal geformuleer word, en nie op grond
van enige taalkundige kenmerke nie. Verskeie taalkundige en sosiaal-funksionele faktore moet in ag geneem
word ten einde ’n pidgin te definieer; vgl. kortliks hieroor Bakker (1994:26–7). ’n Meer uitgebreide bespreking,
in die konteks van die ontstaan van Afrikaans, is te vinde in Groenewald (2002:39–85) en (2002:219–21).
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die gevolg van meer as net blote taalkennis (of die gebrek daaraan). Waarom sal een
taal in ’n gegewe situasie groei (m.a.w. meer sprekers verwerf), en ’n ander taal
agteruitgaan en inderdaad soms sprekers afstaan aan die nuwe lingua franca? Hierdie
prosesse is ten nouste gekoppel aan sosiopolitiese, ekonomiese en ander oorsake.
Steyn (1980:5–22) identifiseer twee prosesse wat veroorsaak dat tale groei of kwyn,
naamlik demografiese prosesse en die assimilasie van een (taal)groep deur ’n ander. Die
aantal sprekers van ’n taal kan vermeerder weens ’n styging in die aantal geboortes of
’n daling in die aantal sterftes; of weens migrasie en kolonisering. Steyn (1980:6) wys
egter daarop dat migrasie slegs ’n moontlikheid vir taalgroei of -agteruitgang skep, maar
dat daar ander faktore is wat die realisering daarvan bepaal.
Nuwe immigrante kan met die omliggende gemeenskappe assimileer. Daar is
verskillende tipes assimilasie, te wete ekonomiese, kulturele en sosiale assimilasie,
asook biologiese assimilasie deur ondertrouery. Een groep kan geheel en al met die
ander assimileer en hul taal, kultuur en ander gewoontes aanneem sonder om iets
daaraan te verander. Daar kan egter ook vermenging tussen die onderskeie kulture
plaasvind, en ’n nuwe een kan ontwikkel. Dit is sogenaamde kreolisering. Dieselfde
proses geld ook ten opsigte van taalvermenging. ’n Nuwe taal kan ontwikkel uit die
vermenging van die twee of meer tale van die gemeenskap; of een groep kan die taal
van die ander aanneem, wat ’n geval van taalverplasing of -verskuiwing
verteenwoordig.
Taalverplasing hoef natuurlik nie in sy totaliteit plaas te vind nie. In die taalsosiologie
word daar onderskei tussen twee basiese soorte taalfunksies, naamlik hoë en lae
funksies. Lae funksies verteenwoordig die gebruik van ’n variëteit in alledaagse
situasies met vriende en familie vir kommunikasie. By hoë funksies onderskei Steyn
(1980:16) tussen (i) ekonomiese funksies in die openbare en private sektore; (ii)
kultureel-sosiale funksies soos by die letterkunde, media, godsdiens en onderwys; en
(iii) praktiese funksies, wat saamhang met ekonomiese funksies. Sommige
gemeenskappe gebruik een variëteit van hul taal vir hoë en ’n ander vir lae funksies – ’n
tipiese geval van sogenaamde diglossie, soos byvoorbeeld die geval was met Afrikaans
in die 19de eeu3 – onderwyl in sommige gemeenskappe twee totaal verskillende tale
gebruik word vir hoë en lae funksies (soos in Middeleeuse Europa, waar Latyn in hoë
funksies gebruik is). Taalverskuiwing kan in enige van die funksies plaasvind: ’n
gemeenskap kan dit byvoorbeeld nodig vind om om ekonomiese redes ’n lingua franca
te gebruik, maar met betrekking tot ander funksies by hul moedertaal te hou. Hoe dit
ook sy, daar is al dikwels aangetoon dat hoe minder funksies ’n taal het, hoe skraler sy
kans op oorlewing is (vgl. Steyn 1980:21–2).
Taalverskuiwing hang ook saam met die status van ’n taal, en die houding van sprekers
van alle tale in die gemeenskap teenoor die betrokke taal. Die status van ’n taal word
onder meer deur die plek (sosio-ekonomies en polities) van sy sprekers in die
gemeenskap bepaal, asook deur die beeld wat dit het (wat weer afhang van die beeld
van die sprekers onder ander taalgroepe). Status en posisie in ’n gemeenskap hang
dikwels af van wie oor mag beskik. Militêre mag, beheer oor die ekonomie, onderwys
en sosio-kulturele lewe is almal faktore wat meehelp om aansien en mag aan ’n groep te
3

Diglossie verwys na ’n situasie waar verskillende variëteite van ’n taal in verskillende funksies gebruik
word, veral waar één spesifieke variëteit meer status as die ander het en gevolglik in die hoë funksies gebruik
word (vgl. Ferguson 1959). Hierdie situasie het tot die laat negentiende eeu in Suid-Afrika geheers waar
Afrikaans algemeen in die omgang gebruik is (m.a.w. dit was die spreektaal), maar Nederlands vir hoë
funksies, soos vir regering, onderwys en godsdiens (m.a.w. dit was hoofsaaklik die skryftaal); vgl. hieroor
Raidt (1991:238–42) en Steyn (1980:135–6). Ook tans bestaan daar ’n soort diglossie-situasie in die Afrikaanse
taalgemeenskap.
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verskaf. Dit word dan dikwels oorgedra op hul taal en ander mense beskou die taal dan
as ’n noodsaaklike roete tot dié sukses (vgl. Steyn 1980:27–45).
Hierdie prosesse word almal duidelik geïllustreer in die geskiedenis van die vestiging
en verspreiding van Afrikaans in Namibië.

3.

Die invoer van Afrikaans in Namibië, ca. 1800–1810

3.1 Namibië teen ca. 1800
Dit is nie nodig vir die doeleindes van hierdie artikel om op die vroeë geskiedenis van
Namibië in te gaan nie, maar daar moet kortliks gelet word op die sosiopolitiese
situasie in dié gebied teen ca. 1800, aangesien dit ’n rol gespeel het in die invoer en
vestiging van Afrikaans in Namibië.
Die pastorale Khoi-Khoin (of Khoekhoen) het oorspronklik in die noorde van die
teenswoordige Botswana gewoon, maar het mettertyd agter weiveld aan suidwaarts
getrek. By die Oranjerivier het die trekkende Khoi-Khoin-stamme in twee verdeel: een
groep het wes langs die Oranjeriver en die ander suid na die Boland beweeg. Dit is die
westelike groep wat uit die verskillende Nama-stamme bestaan het. Hulle het later
verder verdeel, met een groep wat noordwaarts na Groot Namakwaland getrek het en
’n ander wat suidwaarts in Klein Namakwaland inbeweeg het. Laasgenoemde groep
het hier weer die vroeëre suidwaartse stamme teëgekom (vgl. Elphick 1985:10-22).
Nienaber (1989:13) onderskei op grond van geografiese en genealogiese faktore tussen
drie “heelhede” by die Khoi-Khoin: (i) die Nama-groep; (ii) die Kaapse en
Korannagroep, en (iii) die Oostelike groep.
Verskillende etniese groepe was teen die 18de eeu in die huidige Namibië gevestig. In
die noorde was die Owambo en ten suide van hulle die Herero. Dit lyk asof die
Swakoprivier die natuurlike grens gevorm het tussen wat bekend gestaan het as
Hereroland (oftewel Damaraland) en die Groot Namakwaland, waar die Nama gewoon
het. Hiernaas was daar ook die Damara (ook bekend as die Bergdamara), wat verspreid
tussen die ander groepe gewoon het (Wellington 1967:141–51; Legassick 1989:364).
Die Damara is ’n interessante en enigmatiese groep mense. Volgens Jonker Afrikaner
het hulle “van altyd af” in Namibië gewoon (Lau 1987:5). Die Damara is deur die Nama
en die Herero geminag, en is deur hulle onderwerp en as bediendes gebruik. Interessant
is egter die feit dat alhoewel die Damara ’n negroïede volk is, hulle die Nama-taal (en in
groot mate ook hul kultuur) aangeneem en gebruik het (Wellington 1967:139-40;
Nienaber 1989:68). Nienaber (1989:79) beskou dit as ’n aanduiding dat daar eeue gelede
’n stryd tussen die Khoi-Khoin en die Damara moes gewees het. Laasgenoemde is deur
die Khoi-Khoin oorwin en verslaaf en het mettertyd hul taal aangeneem. Hierdie
scenario moet egter as gissing beskou word, aangesien daar geen herinnering van so ’n
stryd voorkom by óf die Nama óf die Damara nie. Was dit egter wel die geval, is dit
interessant om daarop te let dat reeds vóór die koms van die Oorlams daar sprake was
van taalverskuiwing in Namibië as gevolg van militêre mag. Dit is ironies dat van die
totale aantal Nama-sprekers vandag waarskynlik twee derdes Damara is (Nienaber
1989:69).
Lau (1987:7) wys daarop dat die Nama nie aanspraak gemaak het op ’n spesifieke
gebied nie, maar dat hulle regoor die hele Groot Namakwaland gewoon het. Dit is
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belangrik om te onthou dat die Nama nie een groot verenigde “volk” (in ’n politiese
sin) was nie. Die 18de-eeuse reisiger Otto Mentzel het opgemerk dat die enigste verskil
tussen die Nama van Groot Namakwaland en wat hy die “Little Namacquas” noem,
lies in the name, and it is very doubtful which of the two is the larger or more
numerous tribe, for the Great Namacquas also live together in small families,
which often consists of barely a hundred to a hundred and fifty people in one
kraal, all told. They too live scattered and separated from each other like the
Little Namacquas. (Mentzel 1944:310)
Hierdie “small families” van Mentzel verwys waarskynlik na die verskillende Namastamme in Namibië.4
Daar was egter kohesie tussen die stamme: hulle het ’n “familie van stamme” gevorm
waarvan één stam, in dié geval die //Khaun, oftewel die Rooinasie, die hoofstam was
(Nienaber 1989:60). Die Rooinasie, met hul tradisionele gebied rondom Hoachanas, was
die voorste stam van die familie met sewe stamme wat onder hulle geressorteer het.
Volgens Nienaber (1989:361–2) het die term Rooinasie ’n ruimer en enger toepassing.
Laasgenoemde toepassing verwys na die “hoofstam”, terwyl die ruimer betekenis meer
inklusief is en op die groep stamme in die familieverband dui. As sodanig staan die
Rooinasie in Nama teenoor die “Swart Volk” (≠Nu-khoen) wat die Herero, die Damara
en hul stamgenote omvat. Gevolglik word Rooinasie dikwels as sambreelterm gebruik
om na ál die Nama in 19de-eeuse Namibië te verwys.
Dit is te verwagte uit die situasie soos hier bo geskets dat die tale wat teen ca. 1800 in
Namibië gebesig is, almal inheemse tale was wat deur die plaaslike gemeenskap
gebruik is (met die uitsondering van die Bergdamara, wat die taal van hul oorheersers
aangeneem het). Teen die vroeë 19de eeu was die situasie dus as volg: Bantu-tale is in
die noorde gebruik, terwyl Nama in die sentrale en suidelike deel van Namibië die
gebruikstaal was.
Dit is nie hier die plek om in te gaan op die verskillende ontdekkingstogte na Namibië
toe voor 1800 nie (vgl. hieroor Esterhuyse 1968:6–8; Wellington 1967:158–9; Preller
1941:12–14). Wat egter van belang is, is dat hierdie “ondersoeke” van Europeërs in
Namibië geen invloed op die tale of taalgebruik van die inwoners gehad het nie. Die
leiers van jag- en ander ekspedisies het dan ook gewoonlik Khoi-sprekers van die Kaap
met hulle saamgebring om as tolke op te tree. Alhoewel ons vir seker weet dat ’n blanke
boer, Gideon (of Guillaime) Visagie en sy gesin (wat heel waarskynlik ’n vroeë vorm
van Afrikaans gepraat het) reeds teen 1791 in die omgewing van Keetmanshoop geboer
het, weet ons weinig oor hul omgang met die plaaslike bevolking en hoe hulle met
mekaar gekommunikeer het (Preller 1941:14–6; Du Plessis 1985:53; Van der Merwe
1989:21).5 Daar het egter vir die volgende 60 jaar geen ander blanke boere na Namibië
getrek nie, sodat Nama teen 1800 sonder twyfel die taal was wat algemeen in Sentraalen Suid-Namibië gebruik is.
Die toestand sou egter drasties verander met die koms van die Oorlams en die
veranderinge wat hierdie gebeurtenis binne die daaropvolgende dekades op
sosiopolitiese, ekonomiese en kulturele gebied sou teweegbring.
4

Die Nama was nooit numeries baie sterk nie en teen die middel van die negentiende eeu was daar slegs
omtrent 12 000 Nama (Lau 1987:8).
5
Visagie “had his grant of a farm at present-day Keetmanshoop in Namibia revoked for leading a band of
‘half-breed and Hottentot’ raiders, and was returned to the colony by an Oorlam-led colonial commando”
gedurende die laat 1790’s (Legassick 1989:369; Lau 1987:21). Volgens Preller (1941:14) was Visagie se seun
egter “veertig jaar later” (ná 1792) nog in die Keetmanshoop-omgewing.
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3.2 Die opkoms van die Oorlams
Soos hier bo uitgewys is, het sommige van die Khoi-Khoin suidwaarts getrek en hulle
onder meer in die omgewing van die Kaapse skiereiland gevestig. Dit is met hierdie
inheemse inwoners van Suid-Afrika dat die Nederlanders en ander Europese volke
vanaf die 16de eeu, en dan veral ná 1652, kontak gehad het.
Die kontak tussen dié twee groepe het spoedig gevolge gehad. Daar was binne ’n paar
jaar ’n mate van akkulturasie van die Khoi-Khoin deurdat hulle as bediendes en
werkers vir die koloniste opgetree het (vgl. Groenewald 2002:97–116). Dit het ’n
belangrike invloed op hul taalgebruik gehad: aangesien die Khoi-Khoin die afhanklike
party was en kennis van hul taal feitlik totaal onbekend by Europeërs was, moes hulle
’n vorm van Nederlands aanleer. Reeds teen 1656 kon Van Riebeeck aanteken dat die
Khoi-Khoin in die omgewing van die Fort reeds Nederlands “al redelijck fray begunnen
te leeren spreecken” (aangehaal in Groenewald 2002:119). Slegs tien jaar ná die stigting
van die verversingspos is daar berig dat “alle of de meeste Hottentots, te weten, die
dicht aan het Fort de goeder hope wonen ... spreken door het daghelix verkeren met d’
onzen de Duitsche tale” (aangehaal in Van der Merwe 1989:9).
Hierdie akkulturasie het hand aan hand gegaan met die disintegrasie van die
tradisionele Khoi-Khoin-gemeenskappe aan die Kaap. Historici meen dat die inherente
onstabiliteit van die ekonomiese en politieke stelsels (wat totaal op veebesit aangewese
was) van die Khoi-Khoin duidelik na vore gekom het toe die koloniste die ekonomiese
toneel betree het en dit binne ’n kort tydjie verander het. Gevolglik is groot getalle KhoiKhoin genoop om by koloniste in diens te tree, of na die binneland te migreer, of hulle
is geen ander keuse gelaat as veeroof nie, wat weer tot onmin en oorloë aanleiding
gegee het. Daarby het die pokke-epidemies die Khoi-Khoin so swaar getref dat hulle as
’n onafhanklike volk met hul eie leefwyse teen 1713 nie meer in die Suidwestelike deel
van die Kaap (met ander woorde, die deel wat deur Europese koloniste beset is) kon
bestaan nie (vgl. Elphick 1985).
Wat het van hierdie Khoi-Khoin geword? Deur die integrasie van hul tradisionele
sosiopolitiese en ekonomiese sisteme enersyds, en hul groeiende akkulturasie en
aanpassing by die nuwe koloniale sisteme andersyds, het daar nuwe groepe ontstaan.
Omdat heelwat ontheemde Khoi-Khoin vir die koloniste begin werk het, het hulle
nouer kontak met sowel slawe as koloniste gehad. Seksuele vermenging tussen die
groepe het tot nuwe “kategorieë” aanleiding gegee wat deur Nigel Penn as volg beskryf
word:
The word “Bastaard” was used to refer to those born of miscegenous
relationships. The term described a wide range of people of differing status,
and the nuances of its meaning changed with changing attitudes. ... In the Cape
colonial context, there were three major instances of miscegenation: Europeans
with slaves; Europeans with Khoikhoi; and slaves with Khoikhoi. (Penn
2005:20)
Eersgenoemde was relatief skaars in die binneland (weens die klein aantal slawe buite
die suidwestelike deel van die Kaap). Die nageslag van die laaste groep het as BastaardHottentotten bekend gestaan, terwyl die kinders van koloniste en Khoi-Khoin
gewoonlik Bastaards of Basters genoem is (Penn 2005:20; vgl. ook Elphick en Shell
1989:200–2). Die opkoms van hierdie groepe dui enersyds op die mate van akkulturasie
van die verskillende groepe, maar andersyds ook op die ander sosiale standaarde wat
in die 17de en 18de eeue gegeld het. Ras en etnisiteit was minder van belang as sosioekonomiese en kulturele onderskeidings, soos die historikus Martin Legassick
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verduidelik: “The eighteenth-century colour line ... was a blurred one in which the
criteria of legal and social status by no means always coincided with those of ethnic
origin” (Legassick 1989:363)
Naas die verskillende groepe Basters was daar nog ’n groep wat die produk was van
akkulturasie, naamlik die Oorlams. Die vroegste bekende definisie van hierdie groep
dateer uit 1806 en is gegee deur die sendeling Christian Albrecht: “Das Volk hier [d.i.
op Adam Kok se plaas] nennt man Oorlammers, das sind Hottentotten, die im
Oberland [d.i. verder suidwaarts] bei den Buren geboren und aufgewachsen sind und
meist Niederdeutsch verstehen und sprechen können ...” Ietwat later het dieselfde
persoon verklaar: “‘Orlam’ heissen alle Namaqua, welche etwas holländisch reden,
auch einige holländische Sitte angenomen haben, entweder weil sie früher bei den
Bauern dienten, oder sonst viel mit Bauern Umgang hatten ...” (albei aahalings in
Nienaber 1989:794; vgl. Legassick 1989:368–9).
Duidelik blyk hieruit dat Oorlam na iemand van Khoi-Khoinafkoms verwys het wat
deur kontak met “Boere” (d.w.s. Europese koloniste) laasgenoemde se taal en
gewoontes aangeneem het. Alhoewel die Oorlams dus serogeneties aan die Khoi-Khoin
verbonde was, was hulle kultureel nader aan die Europese koloniste (vgl. Van der
Merwe 1989:11). Dit is om hierdie rede dat hulle die naam Oorlam gekry het: dié woord
het ontwikkel uit die Maleise orang lama, wat “iemand wat bekend is met die land”
beteken en die antoniem is van orang beharoe, wat dui op “iemand wat nuut of onlangs
aangekom het”. Albei hierdie uitdrukkings was in koloniale Nederlands gebruik (Van
Riebeeck het dit alreeds in Suid-Afrika gebruik; vgl. Nienaber 1989:800). In Suid-Afrika
het eersgenoemde term ontwikkel tot die byvoeglike naamwoord oorlams in die
betekenis van “bedrewe, geleerd, kundig”, maar ook “uitgeslape”, terwyl
laasgenoemde ontwikkel het in baar in die sin van “onervare, ongeleerd, rou, dom”
(Nienaber 1989:800). Hierdie uitdrukkings was tot die 20ste eeu nog in hierdie
betekenisse bekend onder Afrikaanssprekendes, soos blyk uit hierdie uitspraak van
Gustav Preller:
Engelse en Duitsers het aan hierdie Afrikaans woord [d.i. Oorlams] ’n
eienaardige betekenis geheg en daar ’n stamnaam van gemaak, waar hulle van
“the Oorlams” praat, terwyl dit, soos die welwillende leser(-es) sal weet, net ’n
hoedanigheid aandui, in hierdie geval naamlik die omstandigheid dat die
betreffende indiwidu of stam Hollands of Afrikaans praat en verstaan; m.a.w.
dat hulle “slimmer” is as die wat “baar” is. (Preller 1941:27)
Die Khoi-Khoin het dus in die loop van die 18de eeu grotendeels as onafhanklike volk
in die gekoloniseerde dele van die Kaap verdwyn. Maar uit die kontak met hul kultuur
en die nuwe, Europese een het daar ander groeperinge ontstaan. Die Khoi-Khoin het
grotendeels ontstam en hul taal verloor (vgl. Groenewald 2004:29–30) en geleidelik die
Nederlandse taal en gewoontes aangeneem. In die 18de eeu was hulle wel regstegnies
vry, maar in die praktyk ekonomies onderhorig.
’n Nuwe samelewing het dus ontstaan: een wat die Europese kultuur as teiken gehad
het. Gevolglik was die samelewing gestratifiseer op grond van sosio-ekonomiese en
kulturele oorwegings van die Europese samelewing. Die sosiale skaal kan soos volg
opgesom word: onderaan was die slaaf, sosiaal en ekonomies nie vry nie en dikwels
met ’n vreemde kultuur; dié is gevolg deur die ontheemde Khoi-Khoin was as arbeiders
gewerk het maar ekonomies afhanklik was; gevolg deur die Oorlams wat Europese
gewoontes aangeneem het en dikwels in besit was van ’n geweer, ’n perd en soms ’n
wa. Bokant hulle was die Basters, wat hulle geroem het op hul deels-blanke afkoms, en
dikwels vooruitstrewend was met hul eie grond (vgl. Nienaber 1989:24–9). Die term
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Baster het dus beide afkoms én ekonomiese klas aangedui. Die Graaff-Reinetse
magistraat, H.C.D. Maynier, het Basters beskryf as “such Hottentots, particularly of the
mixed race, who possessed some property, were more civilised”, terwyl die
ontdekkingsreisiger Heinrich Lichtenstein verklaar het dat hulle hulself as “swarthy
Hollanders” beskou in wie se gedrag daar “a certain good-natured ostentation, a sort of
vanity” was wat syns insiens daarop gedui het “that they considered themselves as
much superior to the rude Hottentots” (albei aanhalings in Legassick 1989:370). Die
oorspronklike inwoners van die Kaap het hulle in groot mate sosiaal, ekonomies en
kultureel met die nuwe maghebbendes se kultuur geïntegreer; en hul sosiale prestige,
asook hul politieke en ekonomiese mag, het op die mate van hul integrasie met dié
kultuur berus.
Vanaf die middel van die 18de eeu het die Oorlams en Basters, parallel met die blanke
trekboere, in groter getalle verder noordwaarts begin beweeg. Dit is belangrik om te
besef dat dit nie by enige van hierdie groepe om ’n gekoördineerde of beplande
trekpoging gegaan het nie, maar dat dit eerder ’n geleidelike proses was (Penn 2005).
Nóg moet mens dink dat die Oorlams as ’n groep getrek het. Daar het inderdaad geen
één so ’n groep bestaan nie, en ’n stam was hulle beslis nie. Von Moltke (1976:37) praat
met reg van “saamgeflanste groepies” in hierdie verband. Hierdie groepe het ook nie
net uit Oorlams bestaan nie, maar ook Basters, gedroste slawe en ander mense ingesluit
(Penn 1999:73–99). Die Oorlamsgroepe het dus nie net uit verwesterste en ontheemde
Khoi-Khoin bestaan nie, maar het ook elemente van slawe, vryswartes en blankes bevat
(Du Plessis 1985:125).
Daar is verskeie redes waarom die Oorlamsgroepe besluit het om verder noordwaarts
te trek. Die koloniale regering het die Oorlams as Khoi-Khoin beskou wat dus wetlik
nie grond uit eie reg kon besit nie (tensy hulle as gedoopte Basters beskou is), wat
beteken het dat hul houvas op hul grond swak was en hul sosiale status aldus verlaag
is. Vir die statusbewuste Oorlams was dit onaanvaarbaar, aangesien hulle hulself as
verhewe bo die Khoi-Khoin beskou het (Van der Merwe 1989:12–13). Bowendien het die
regering se instelling van die sogenaamde Corps Pandoeren6 in 1781–82 die Oorlams
verplig om militêre diens in Kaapstad te gaan verrig, en wel onder die status van die
Khoi-Khoin, wat onaanvaarbaar vir hulle was (Legassick 1989:373–4). Die belangrikste
rede was waarskynlik ekonomies van aard: weens die verskuiwende grensgebied (sien
hier onder), waar blanke boere al hoe verder noordwaarts trek, is die Basters en
Oorlams gedwing om verder noord hul eie heil te soek (vgl. Penn 2005:170–217 oor dié
proses).
Die grensgebied (my vertaling van die Engelse frontier zone) is ’n belangrike konsep vir
die begryp van hierdie geskiedenis. Legassick omskryf ’n grensgebied as “a fluid region
of social transition, relatively autonomous from both colonial base and the indigenous
social systems, but dependent on both” (Legassick 1989:360, my kursivering; vgl. Penn
2005:9–14 vir ’n gedetailleerde bespreking). Tot met die 19de eeu was beide die
noordelike en die oostelike grensgebiede “oop”, met ander woorde daar was nie ’n
duidelike afbakening van waar die een moondheid se mag ophou en die ander s’n
begin nie. Die grensgebied bly vloeibaar en die magsentrum het weinig beheer daaroor.
Gedurende die 19de eeu is die grensgebiede “gesluit” (die Oosgrens voor die
Noordgrens), maar trekkers het oor albei beweeg en aldus die grens van die
6

Verwesterste (en bewapende) Khoisan het lankal reeds deel uitgemaak van kommando’s, maar in 1781
het goewerneur Van Plettenberg besluit dat bewapende mans van Khoi-Khoin-afkoms ook ’n aparte milisie
moes vorm soos die sg. burgerwacht van Kaapstad. In die 1790’s het die Corps Pandoeren gegroei tot die sg.
Hottentotten Regiment met sy eie offisiere, uniforms en vlae. Heelwat mense van “gemengde” afkoms was
ongelukkig oor hul insluiting by hierdie liggame wat spesifiek op ’n kleurskeiding gebaseer is (vgl. Elphick en
Malherbe 1989:35–6).
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Kaapkolonie se mag en beskerming verlaat. Hierdie konsep kan ook nuttig gebruik
word in die taalgeskiedenis, want totdat die grensgebiede in die 19de eeu gesluit is, het
hulle ooreengestem met ’n soort “taalgrens” – ’n gebied waar kennis en gebruik van
Hollands geleidelik oorgegaan het tot ’n gebied waar kennis van die taal beperk was en
inheemse tale oorwegend gebruik is – ’n tipe oorgangsfase, dus.
Die hoofinstelling van die grensgebied was die kommando, wat bestaan het uit berede
en gewapende koloniste en hul afhanklikes, insluitende mense van (deels) Khoi-Khoinafkoms. Die doel van ’n kommando was sowel polities – die handhawing van orde en
as strafekspedisies – as ekonomies – die uitvoer van strooptogte. Die kommando was
egter afhanklik van die koloniale magsbasis vir wapens en ammunisie, en om die
ekspedisies te “legitimeer” (Legassick 1989:361; Penn 2005:108–54). Die oop
grensgebiede waarin die kommando’s aktief was, het gedurende die 19de eeu noord- en
ooswaarts beweeg. Die noordwaartse uitbreiding van die grensgebied is hoofsaaklik
deur “nie-Europeërs” gedoen. Die opkoms van die kommando’s het afgehang van die
toegang tot vuurwapens en perde. Baie Oorlams was bereid om in ruil vir vuurwapens
as gidse op te tree vir die kommando’s en gevolglik het die meeste kommando’s
bestaan uit ’n groot aantal mans wat nie Europese koloniste was nie (Legassick
1989:368).
Die dryfkrag agter die Oorlams se binnetrek van Namibië was die kommando-groep.
Die Oorlams het nie net kultureel nie, maar ook sosiaal, polities en ekonomies
grootskaalse veranderinge van hul Khoi-Khoin-verlede ondergaan. Hierdie proses
word goed deur Lau (1987:20) opgesom:
These Oorlams who often formed an autonomous commando group and tried
to maintain it, were people who were resourceful enough to reject the
subordinate roles they were forced into as the settlement at the Cape expanded.
Characteristically, the men vested with leadership positions in such a
commando owned some property, were of “mixed” descent and were baptised.
They had clearly broken away from the social relationships which had characterised
Khoi groups. The people they collected around themselves had diverse origins:
they were runaway slaves, dispossessed Khoi retainers and the like. (My
kursivering)
Al die voorgaande dien te bewys dat die Oorlams, wat ca. 1800 net suid van die
Oranjerivier gereed was om met hul kommando-kultuur Namibië binne te trek, nie
dieselfde mense was as hul voorouers wat eeue vantevore in daardie gebied van hul
stamgenote, die Nama, geskei en suidwaarts getrek het nie. Op politieke, ekonomiese
en kultuurgebiede was die Oorlams ’n Westersgeoriënteerde samelewing afhanklik van
Westerse kommoditeite (vgl. Dedering 1990:25–7).
Meer nog: die Oorlams het hulself nie as Khoi-Khoin beskou nie. Volgens die sendeling
Johannes Olpp het hulle só ’n assosiasie as ’n belediging beskou: “Von uns Europärn
sind alle diese heute in Bausch und Bagen mit dem Namen Hottentotten bennant
worden. Das ist aber in ihren Augen ein gräuliches Unrecht ...” (aangehaal in Nienaber
1989:50).
Dit blyk verder uit die feit dat bykans niemand meer teen hierdie tyd binne die grense
van die Kaapkolonie die Khoi-taal gepraat het nie, soos Lichtenstein in die vroeë 19de
eeu berig: “Wenig Hottentotten, die in der Colonie geboren sind, wissen von ihr [eie
taal] mehr, als ein Paar hängen gebliebene Idiotismen. Alle sprechen sie Holländisch ...”
(aangehaal in Groenewald 2004:42 aantekening 4, eie kursivering). Dit blyk ook verder
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uit die Nama-woord wat die Oorlams later in Namibië gebruik het om na hulself te
verwys, naamlik manada, wat “Hollandsprekers” beteken (Dedering 1990:27).
Du Plessis (1985:51) gee ’n goeie opsomming van die situasie van die Oorlams teenoor
die Nama op hierdie historiese tydstip wanneer hy skryf:
Teen hierdie historiese agtergrond is dit duidelik dat die Oorlamsgroepe ... wat
Noord van die Oranjerivier kom woon, nie meer, en in hoë mate linguisties nie
meer, verbind kan word met die Khoekhoe wat hierdie gebied voor die koms
van die kolonialisering verlaat het nie.
Dit is hierdie verwesterste Oorlams wat Afrikaans Namibië binnegebring het.7

3.3 Die Oorlams in Namibië
Teen ca. 1800 was daar ten suide van die Oranjerivier geakkultureerde en verwesterste
groepies Oorlams wat rondom kommando’s gestruktureer was. Ten noorde van die
Oranje was daar die Nama, wat histories verwant was aan die Oorlams. Laasgenoemde
groep was nog nie beïnvloed deur Westerse sosio-ekonomiese en kulturele gebruike nie
en het steeds hul nomadiese bestaan gevoer. Hierdie situasie sou binne die
daaropvolgende paar dekades drasties verander met die intrek van die Oorlams
enersyds, en die aankoms van die sendelinge andersyds.
Mens moet in gedagte hou dat beide die Nama en, in ’n ietwat mindere mate, die
Oorlams, se lewenswyse nomadies van aard was. Reeds voordat die Oorlamsgroepe
hulle permanent in Namibië gevestig het, het hulle al strooptogte oor die Oranjerivier
na die binneland onderneem (vgl. Lau 1987:21). Dit is teen hierdie agtergrond dat die
migrasie van die Oorlams beskou moet word.
Teen die begin van die 19de eeu kan daar tussen verskillende Oorlamsgroepe rondom
die Oranjerivier in die Noordwes-Kaap onderskei word: (i) die Afrikaners onder Jager
Afrikaner; (ii) die Bethaniërs, wat uit verskillende groepies of families bestaan het; (iii)
die Gobabis-groep onder Amraal Lambert; (iv) die Berseba-groep onder Dietrick Isaak;
en (v) die Witboois onder leiding van Kido Witbooi. Die name van hierdie groepe
weerspieël hoe dié groepe eintlik meestal uit verskillende families bestaan het onder
leiding van een dominante gesin. Hulle het eers heelwat later in Namibië ’n
groepsidentiteit ontwikkel en is daarom dikwels vernoem na die gebied waar hulle hul
uiteindelik na vele omswerwinge gevestig het (Nienaber 1989:45). Die Afrikaners en die
Bethaniërs was waarskynlik die eerste Oorlamsgroepe wat hulself ná 1800 in Namibië
gevestig het. Gedurende die daaropvolgende vyftig tot sestig jaar het nog verdere
Oorlamsgroepe die oopmaak van Namibië benut en die gebied binnegetrek.
Wat was die oorsprong van hierdie groepe? Die vroegste optekening van die naam
Afrikaner dateer uit 1761.8 In hierdie jaar berig die Stellenbosse landdros, Adriaan van
Schoor, dat “de Bosjesmans Hottentotten Capitain Claas en Afrikaner” (hulle was dus
broers), asook hul vader, “Oude Ram”, moeilikheidmakers in die Bokkeveld is en dat
hulle vir Adam Kok aangerand het. Afrikaner word beskryf as synde iemand met “een
7

Dit is eers ná die skryf en aavaarding van hierdie artikel dat Stals en Ponelis (2001) onder my aandag
gekom het. Alhoewel die doel van hierdie artikel in sommige opsigte van hul werk verskil (en ’n langer
periode dek), kan die voorbeelde in die onderhawige artikel heelwat uitgebrei word aan die hand van
materiaal in genoemde publikasie. Die twee werke behoort dus saam gelees te word.
8
Die woord Afrikaner (of Africaander) het natuurlik ’n veel ouer geskiedenis. Hier gaan dit spesifiek om die
gebruik van die woord as ’n eienaam.
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vrij arroganten en boosen imborst”. Van Schoor reken dat hulle “van een zeer
roofzugtigen en wreden aard zijn” en stel voor dat Oude Ram en Afrikaner na
Robbeneiland verban moet word ter wille van die vrede (aanhalings in Nienaber
1989:93–4; vgl. Penn 2005:168). Dit is dan ook gedoen, en Afrikaner sterf in 1777 aldaar.
Hierdie persoonsnaam het ’n familienaam geword en Klaas (oftewel Claas) het later as
Klaas Afrikaner bekend gestaan (Nienaber 1989:97).
In 1792 het Klaas Afrikaner ’n suksesvolle kommando namens die Kaapse regering teen
die Khoisan gelei. Omdat hy geweier het om by die Corps Pandoeren aan te sluit, het
Klaas hom met sy seuns, Jager en Titus, en hul volgelinge op Petrus Pienaar se plaas in
die Calvinia-omgewing gaan vestig. Nes Pienaar se ander beskermling, Jan Bloem, het
die Afrikaners vir hom strooptogte uitgevoer en beeste geroof – togte wat hulle tot diep
in die binneland van Namibië geneem het (Penn 2005:187-201). In 1796 het die
Afrikaners stry gekry met Petrus Pienaar en hom vermoor (Bradlow 1980:97–8; Penn
2005:199–200). Jager is voëlvry verklaar en die Afrikaners het na ’n eiland in die
Oranjerivier gevlug. Daar het hulle ander Oorlams, Basters, Khoi-Khoin en selfs Xhosas
rondom hulle versamel en van daar af vir ’n tyd lank ’n lae-intensie-oorlog teen die
Kaapse regering gevoer (Legassick 1989:374–5).
Die Afrikaners se afhanklikheid van strooptogte het hulle later gedwing om oor die
Oranjerivier te trek. Presies wanneer die Afrikaners Namibië binnegetrek het, is nie
duidelik nie, maar dit was ná 1796 en voor 1805 (vgl. Lau 1987:20–21; Van der Merwe
1989:14) dat hulle hul gevestig het in die suidoostelike gedeelte van (teenswoordige)
Namibië: by Afrikanerskraal (later Jerusalem genoem) en Blydeverwacht (ook as Blyde
Uitkomst bekend).
In ’n brief van 9 Februarie 1803 skryf “Africander/Jager/Tidis” (waarskynlik die twee
broers saam) dat hulle ’n sendeling wil hê, al is hy of hulle “de Groote Kwaad
doender”. Volgens die eindskrif is die brief geskryf “Bijna aan de onderkant/ Van de
Groot Rivier” (brief getranskribeer in Van der Merwe 1989:187–8). In die brief verwys
die skrywers na “de andere Leraars boven in de Revier” na wie hulle sou kon gaan.
Aangesien daar op dié stadium geen sendelinge noord van die Oranjerivier was nie,
maar wel in Klein Namakwaland, kan mens aanneem dat die brief ten noorde van die
rivier geskryf is (tensy die verwysing ’n oos-wes bedoeling het, en dus slaan op die
sendelinge onder die Griekwas na die ooste).
Uit die brief blyk verskeie ander belangrike sake. Die Afrikaners is bewus van die
reputasie wat hulle weens hul strooptogte verwerf het. Belangriker is egter dat die
skrywers ’n “leraar” (sendeling) verlang, nie net ter wille van hul eie sielsheil nie, maar
ook vir die “veel volk die gaan Leeren wiel.” Die verwesterste Oorlams (wat nou
gevestig blyk te wees en ’n minder nomadiese lewenstyl lei) is begerig om hul Westerse
lewenswyse te verdiep en begeer ’n sendeling vir godsdienstige en
onderwysdoeleindes. Nog meer merkwaardig is dat hulle skryf in hul aangenome taal,
Hollands, wat hierdie brief waarskynlik die eerste Afrikaanse dokument maak wat
noord van die Oranjerivier geskryf is.
Gedurende die laat 18de eeu, en dwarsdeur die 19de eeu, het verskeie Oorlamsgroepe
uit die Kaap hulle rondom Pella gevestig (net suid van die Oranjerivier). Teen ongeveer
1804 het die Boois-Frederiksfamilie onder leiding van Jakobus Boois van Pella getrek en
hulle tussen die Nama van /Ui=gantes (later Bethanië genoem) gevestig. Verskeie
ander groepe het hulle later by hierdie “Bethaniërs” gaan aansluit (Heese 1978:18; Lau
1987:22–3; Nienaber 1989:185).
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Daar was dus teen die einde van die eerste dekade van die 19de eeu twee groepe in
suidelike Namibië wat sosiopolities, ekonomies en kultureel deels verwesters was. As
oorwegend Oorlamsgroepe, kan daar aangeneem word dat hulle ’n vorm van Afrikaans
gebruik het. Hierdie geakkultureerde groepe het die grensgebied oor die Oranjerivier
geskuif, slegs enkele jare voordat die eerste blanke inwoners Namibië as sendelinge
binnegekom het.

3.4 Die aanvang van sendingwerk in Namibië
Die migrasie van die Oorlams en die aanvang van sendingwerk in Namibië het tyd- en
pleksgewys saamgeval: Suid-Namibië gedurende die eerste dekade van die 19de eeu.
Beide die invoer van die verwesterste Oorlamskultuur en die kersteningsaksies van
Europeërs het dramatiese gevolge gehad vir die inheemse Namibiese mense: nie net
sosiopolities en ekonomies nie, maar ook wat hul taalgebruik betref. Mens kan dalk,
soos Nienaber (1989:45-6) impliseer, ’n onderskeid tref tussen die polities-ekonomiese
veranderinge wat deur die koms van die Oorlams veroorsaak is en veranderinge op die
“geestelik-sosiale” vlak wat teweeggebring is deur die intrede van die sendelinge; maar
sake soos hierdie is baie meer ineengestrengel en nie naastenby so eenvoudig nie. Ten
minste wat die taalsituasie betref, skyn dit of die koms van die Oorlams tesame met die
begin van sendelingaktiwiteite taalverplasing en -verskuiwing in Namibië beïnvloed
het.
Die eerste sendelinge in Namibië was die broers Christian en Abraham Albrecht en
Johann Seidenfaden, almal in diens van die Londense Sendinggenootskap. In Januarie
1806 arriveer hulle in Blydeverwacht, waar hulle dadelik begin met die oprig van
geboue (Heese 1978:20). Volgens Dedering (1991:31), “the first missionaries were
invited by the Khoikhoi to establish stations in southern Namibia. The Nama hoped to
benefit from the economic and social services provided by the European residents.”
Soos uit latere gebeure sou blyk, het die inwoners van Namibië die sendelinge as ’n
nuttige verbintenis met die Kaap en sy Westerse kommoditeite (veral vuurwapens)
gesien. Wat hulle waarskynlik nie besef het nie, is dat die teenwoordigheid en invloed
van die sendelinge drastiese gevolge vir hul lewenswyse sou hê.
Soos eerder gemeld, het die Oorlams in die omgewing van Afrikanerskraal en
Blydeverwacht gewoon. Jager Afrikaner het die nabyheid van die sendelinge
verwelkom, en volgens Robert Moffat het hy teenoor hulle opgemerk: “As you are sent
by the English, I welcome you to the country; for though I hate the Dutch, my former
oppressors, I love the English; for I have always heard that they are the friends of the
poor black man” (aangehaal in Heese 1978:21).
Blykbaar kon nie net die Oorlams nie, maar ook sowat die helfte van die Khoi-Khoininwoners van Blydeverwacht, Hollands verstaan, wat die sendelinge se taak aansienlik
vergemaklik het (Heese 1978:21). Dit lyk egter asof daar ’n mate van wrywing was
tussen die verskillende Nama-groepe vir die guns van die sendelinge (en die
gepersepteerde voordele wat daaruit te put was). Die situasie is vererger omdat die
Oorlams, weens hul taalkennis en kennis van Europese gewoontes en gebruike,
begunstig was. So is die Oorlams gebruik as tolke, gidse en werkers; met die daarmee
gepaardgaande voordele. Later het sommige Oorlams die sendelinge se assistente
geword, en selfs later sendingwerk onderneem. Hierdie wedywering tussen die Nama
en die Oorlams het aanleiding gegee tot onenigheid, en daar was spanning tussen die
twee groepe rondom die sendingstasies (Dedering 1990:34; vgl. Lau 1987:24–5).
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Jan Kagas, die leier van die //Haboben-Nama-stam (ook bekend as die
Veldskoendraers), het ’n sendeling vir sy mense versoek. Gevolglik het Seidenfaden
vanaf 1806 tot 1808 Heirochabis beman. Ondertussen het die Albrechts besluit om hul
sendingstasie na Warmbad te verskuif. Daar kon hulle, naas die Oorlams, ook die
belangrike Bondelswart-stam bearbei. Hulle het daar ook ’n skool begin waar Hollands
vir lees- en godsdiensonderrig gebruik is (Heese 1978:23). In 1808 het die sendelinge hul
aktiwiteite ook na buiteposte uitgebrei. Teen die einde van 1809 was daar reeds 1 200
name in die kerkboeke (Heese 1978:25–6). Die skool het gegroei en heelwat mense het
leer lees (Heese 1978:50). Teen 1811 moes die Albrechts egter Warmbad ontruim en
suidwaarts vlug. ’n Paar dae later het Jager Afrikaner Warmbad vernietig en het die
sendingaksie in Namibië ’n paar jaar lank tot ’n einde gekom.
Die teenwoordigheid van sendelinge in Suid Namibië het groot veranderinge
teweeggebring op alle vlakke van die inwoners se lewens. Die sendelinge en hul
aktiwiteite het ’n sekere prestige gedra. Gevolglik was baie mense gretig om mee te
doen aan aktiwiteite soos skoolonderrig, en selfs naaldwerkklasse en sangonderrig. Dat
hierdie aktiwiteite as merk van onderskeiding gedien het, blyk uit die feit dat Jager
Afrikaner sy kinders van Afrikanerskraal af na die skool in Warmbad gestuur het
(Heese 1978:21). Al hierdie aktiwiteite is in Hollands verrig. Indien mens aanneem dat
die taal reeds ’n mate van aansien geniet het weens die groeiende prominensie van die
Oorlams, het dit teen die einde van die eerste dekade van die 19de eeu begin ontwikkel
as ’n prestigetaal, ten minste in die suide van Namibië. Mens kan dus argumenteer dat
die teenwoordigheid van die Oorlams, en hul taal, die sendelinge se werk vergemaklik
het, en veroorsaak het dat verwestersing verhaas is.
Binne ’n kwessie van tien jaar het groot sosiopolitiese veranderinge in Namibië
plaasgevind. Die binnetrek van die verwesterste Oorlams het saamgeval met die begin
van die sending na Namibië, en hierdie proses inderdaad vergemaklik. Afrikaans is as
spreektaal tussen 1800 en 1810 in Namibië ingevoer en in sekere funksies gebruik. Met
die koms van die sendelinge is die funksies van die taal verder uitgebrei, en is dit ook
gebruik vir opvoeding, godsdienstig en andersins. Meer nog: Afrikaans is ook gebruik
as
kommunikasiemiddel
tussen
die
Duitssprekende
sendelinge,
die
Afrikaanssprekende Oorlams en die Nama-sprekende plaaslike inwoners. Reeds vroeg
ná sy invoer in Namibië word Afrikaans dus reeds as lingua franca gebruik, ten minste
in die suidelike deel. In die daaropvolgende 30 jaar sou die taal drasties verder in
Namibië versprei, ’n proses wat ten nouste saamhang met die uitbreiding van die
Oorlams se mag.

4.

Die verspreiding van Afrikaans in Namibië, ca. 1810–
1840

4.1 Transformasie in die Namibiese gemeenskappe
Die binnetrek van die Oorlams en die aanvang van sending in Namibië het ’n
transformasie op sosiale en staatkundige vlakke in dié gebied teweeggebring en
veroorsaak dat die vloeibare, “oop” grensgebied tot in die suidelike deel van Namibië
verskuif het. Die transformasie wat in Suidelike Afrika met die uitbreiding van die
Europese invloedsfeer na die Kaap in die 17de eeu begin het, het nou ook Namibië
binnegekom (vgl. Legassick 1989:358–60). Die draers van hierdie verandering was die
Oorlams (die produk van Suid-Afrikaanse kontak met die Europese kultuur) en die
sendelinge (bewustelik of nie, agente van verandering en Europese magsuitbreiding).
Afrikaans, eweneens die produk van Europese kontak met Suid-Afrika, is deur hierdie
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groepe in Namibië ingebring, en die verdere verspreiding van die taal het ook in dié
tyd ten nouste saamgehang met die verdere uitbreiding van die Oorlams se mag en die
aktiwiteite van die sendelinge. Gevolglik is dit nodig om hierdie prosesse in enige
besonderhede na te gaan.
In 1811 het die eerste sendingspoging in Namibië tot ’n einde gekom toe Jager
Afrikaner Warmbad aangeval en verwoes het. Hierdie aggressiewe daad was die
gevolg van die wantroue en onenigheid wat tussen die Bondelswarts (wat rondom
Warmbad gewoon het) en die Afrikaners geheers het (Dedering 1990:35). ’n Hele paar
jaar lank was daar ’n “lae intensiteit”-oorlog tussen hierdie twee groepe – iets wat
simptomaties was van die vestiging en uitbreiding van die Oorlams se mag.
Lau argumenteer dat die Oorlams se opkoms en groei as militêre mag in drie fases
verdeel kan word. Die eerste was ’n kontakfase toe die Oorlams nét in Namibië ingetrek
het en met die plaaslike Nama in kontak gekom het (soos in afdeling 3.3 beskryf). Daar
was egter reeds van vroeg af aan onenigheid en wantroue tussen hierdie groepe, omdat
albei gepoog het om toegang tot Westerse kommoditeite (veral vuurwapens) te
verseker, hoofsaaklik deur die vestiging van sendelinge in hul gebiede. Die tweede fase
het tot ongeveer die middel van die 1830’s voortgeduur.
Dit was gedurende hierdie tydperk dat die Oorlams se getalle en invloed uitgebrei is
deur verdere trekke dieper in Namibië in. Maar terselfdertyd het die gevegte en
onenigheid tussen die Nama en die Oorlams só toegeneem dat alle sendingwerk
gedurende 1825 en 1834 tot stilstand gekom het. Hierdie fase het oorgegaan (vanaf ca.
1840) in ’n derde een, waartydens Jonker Afrikaner sy politiese hegemonie in Suid- en
Sentraal-Namibië gevestig het (vgl. Lau 1987:24–8).

4.2 Die Oorlams se verowerings
Die teenwoordigheid van Oorlamsgroepe en die sendelinge in Suid-Namibië het
aanleiding gegee tot verdere trekke van ander Oorlamsgroepe uit die Noord-Kaap. Die
sendeling Johann Schmelen, wat op Pella gestasioneer was, het in 1814 op uitnodiging
van kaptein Vlermuis van die Veldskoendraers na Groot Namakwaland vertrek op soek
na ’n geskikte standplaas (Heese 1978:34). Saam met Schmelen het die groep onder
Amraal Lambert asook die Ambraalse en die !Aman vanuit Pella na Namibië getrek.
Hierdie Oorlamsgroepe het hulle saam met Schmelen by /Ui=gantes gevestig, waar die
Oorlamskaptein Jakobus Boois alreeds tien jaar lank gewoon het. Hier het Schmelen ’n
sendingstasie gestig wat later as Bethanië bekend sou staan (Lau 1987:34–5; Nienaber
1989:118–19). Kort hierna het nog ’n Oorlamsgroep, die Berseba-groep onder leiding
van Dietrich Isaak, Namibië binnegetrek. Hulle het aanvanklik na die Karasbergomgewing noord van Warmbad getrek, maar hulle na vele omswerwinge uiteindelik
aan die voet van die Broekarosberg gevestig. Hier is in 1850 die sendingstasie Berseba
gestig met Samuel Hahn as eerste sendeling (Lau 1987:35; Nienaber 1989:184).
Mens moet besef dat die skielike invloei van mense met ’n ander kultuur en
lewenswyse ’n bron van frustrasie en ongelukkigheid vir die Nama moes gewees het.
Dedering (1991:100) skryf dat die Nama gefrustreerd was omdat hulle ’n krisis in hul
ekonomiese en politieke sisteme gedurende hierdie tyd ondervind het. Dit is veroorsaak
deur die indringing van beide die Oorlams en die sendelinge, wat bygedra het tot die
verbrokkeling van die inheemse mense se lewenswyse. Die Nama se sosio-ekonomiese
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en politiese strukture was baie broos, en hul afhanklikheid van die natuur vir water en
weiding het nie veel bygedra tot suksesvolle weerstand teen die nuwe intrekkers nie.9
’n Voorbeeld van hierdie proses was die gemeenskap in Bethanië. Aanvanklik het
Kobus Boois, wat toestemming by die Nama gekry het om daar te woon, oor die weg
gekom met die plaaslike inwoners. Boois het egter later begin om strooptogte uit te voer
na die Nama by die Visrivier. Die plaaslike gemeenskap het in die 1820’s gedisintegreer
soos die stryd om weiveld en water tussen die Nama en die Oorlams toegeneem het. In
1822 was Schmelen verplig om die sendingstasie daar te verlaat, en Amraal Lambert en
sy mense, asook lede van die Boois-familie, het weggetrek (Nienaber 1989:215; Lau
1987:25–6).
Die grootste onenigheid is egter deur die Afrikaners veroorsaak. Alhoewel hulle
numeries sterker was, was die Nama nie opgewasse teen die Afrikaners met hul
wapens en gevegsvaardigheid nie. Volgens Nienaber word dit gereflekteer deur die
Nama-woord vir die Afrikaners: //Aixa-//ain, wat dui op die “vuurspuwende” wapens
van die Afrikaners. Later het die naam ontwikkel tot //Aixa-/ain, wat “bose/kwaai volk”
beteken (Nienaber 1989:99–103). Soos Legassick (1989:376) tereg opmerk: “Firearms not
only caused the breakdown of existing social structures but also transformed them.”
Die Oorlams se sukses met kommando-bedrywighede het waarskynlik gelei tot die
Nama se begeerte om self vuurwapens te besit, en dit het weer gelei tot verdere
onenigheid oor toegang tot sulke Europese kommoditeite.
Dit was ’n tydperk van intense stryd om grond en hulpbronne. Die Bondelswarts het
onsuksesvol probeer weerstand bied teen Jager Afrikaner se poging om sy heerskappy
in die suide van Namibië te vestig (Dedering 1997:77-8; Penn 2005:281–3). Ná Jager se
dood in 1823 het sy seun Jonker sy verowerings voortgesit. Teen die einde van die
dekade het Jonker Afrikaner die hele suidelike deel van Namibië onderwerp (Lau
1987:28–9).
Gedurende dieselfde periode het die groot Nama-stam, die Rooinasie, ’n oorlog gevoer
teen die Herero wat besig was om eersgenoemde se weiveld in te neem in SentraalNamibië. Moderne historici vermoed dat die Rooinasie onder leiding van //Oaseb ’n
verdrag met die Afrikaners gesluit het om hulle te help. Hoe dit ook sy, die Afrikaners
het Hereroland onderwerp en hulself in Windhoek gevestig as die magtigste
Oorlamsgroep met groot gebiede as hul invloedsfeer. Die Rooinasie het onafhanklik
gebly, maar op vriendelike voet met die Afrikaners verkeer. Aldus het dit gebeur dat
teen ca. 1840 die Afrikaners (en ander Oorlamsgroepe) groot gedeeltes van Sentraal- en
Suid-Namibië beheer het met hul kommandogroepe (Wellington 1967:152–3; Lau
1987:29–31).
Die oorwinnings van die Oorlamsgroepe het veroorsaak dat Afrikaans oor ’n groter
geografiese gebied versprei het. Ewe belangrik is dat die hegemoniese posisie wat die
Oorlams weens hierdie oorwinnings verkry het, baie bygedra het tot die vestiging,
verspreiding en ingrawing van Afrikaans as lingua franca oor ’n groot gebied tussen
1840 en 1860 (sien afdeling 5).

9

Selfs al het die Nama aanvanklik die sendelinge verwelkom, moet mens dit teen die agtergrond van die
veranderde situasie in die vroeë-negentiende-eeuse Namibië sien: verwesterste Oorlams was reeds in
Namibië en die Kaapse koloniale regering se mag net ten suide van die Oranjerivier. Die Nama het
waarskynlik gemeen dat ’n sendeling voordelig vir hulle sou wees.
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4.3 Die sendelinge se rol
Die sendelinge het ’n baie belangrike rol gespeel in die transformasie van die Namibiese
gemeenskap en in die daarmee gepaardgaande vestiging en verspreiding van Afrikaans
as lingua franca. Die tydperk van die sendinggeskiedenis nadat die eerste
sendingpoging in Namibië tot ’n einde gekom het (in 1811), totdat sendelinge in die
1840’s op groter skaal die land binnegekom en bearbei het, weerspieël die veranderinge
in, en die verval van, die ou Namibiese gemeenskappe. Dit weerspieël ook die
ontwikkeling en groei van ’n nuwe samelewing gebaseer op die kommando-sisteem en
afhanklik van Europese kommoditeite.
Ná die vernietiging van Warmbad in 1811 was daar vir ’n ruk geen sendelinge noord
van die Oranjerivier nie. Schmelen was in Bethanië werksaam vanaf 1814 tot 1822, en
met die uitsondering van Johann Ebner (te Jerusalem, 1815–1818 en daarna by
Warmbad) en Robert Moffat (Jerusalem, 1818–1819) was hy dan ook die enigste
sendeling in Namibië in hierdie periode. Ná Schmelen het eers James Archbell
gedurende 1821–1822 en William Threlfall in 1825 gepoog om die sending voort te sit,
maar Archbell het moed opgegee en Threlfall is vermoor. Sending in Namibië het
voorlopig tot ’n einde gekom en dit was eers ná 1834 dat daar weer permanente
sendingstasies in Namibië tot stand gekom het.
Daar word later besin oor die redes waarom die vroeë sendingaktiwiteite misluk het.
Vervolgens word daar gekonsentreer op die rol van die sendelinge in die transformasie
van die Namibiese gemeenskappe.
Die sendelinge het ’n ander siening as die Nama gehad oor die meeste aspekte van die
lewe, maar veral oor sosio-ekonomiese en kulturele sake. Dedering (1990:31–2) merk
tereg op dat “[m]ission ideology was informed by a Eurocentric notion of sedentary
farmers and livestock breeders, which was not compatible with the nomadic lifestyle of
Nama herders.” Op hierdie manier het die sendelinge die ou sosio-ekonomiese stelstel
van die Nama begin vernietig, juis op die tydstip wat die Oorlams met hul eiesoortige
sosio-ekonomiese organisasie begin het om Namibië binne te dring.
Aldus het die sendelinge meegehelp aan die proses van verandering wat deur die
Oorlams ingelui is. In ’n poging om die nomadiese lewenswyse van die Nama teë te
werk en hulle aan te moedig om eerder op die sendingstasies te woon, het die
sendelinge Europese kommoditeite ingevoer en aan die Nama beskikbaar gestel. Die
Nama het afhanklik begin raak van Europese goedere en sodoende binne die sfeer van
die Europese handel gekom. Hierdie “missionary gift-giving”, argumenteer Dedering
(1991:33), “raised enormous expectations among the impoverished herders and hunters.
Small wonder that by the 1820s missionaries came to be regarded ... as inexhaustible
sources of wealth which could be distributed outside the traditional relations of
production.”
Uit die Nama se uitsprake blyk dit dat hulle dikwels die sendelinge as ’n onuitputlike
bron van rykdom beskou het. So byvoorbeeld was die kaptein van die Bondelswarts
kwaad vir die sendelinge omdat hulle nie ’n geweer aan hom wou verkoop nie (Heese
1978:25). Later, in die 1820’s, toe daar geen sendelinge meer naby was nie, skryf die
Bondelswarts in ’n brief oor die sendelinge onder meer: “They will also give us powder,
since the time the first teachers [d.i. sendelinge] left, we have not been able to obtain
any” (aangehaal in Dedering 1991:94). Hierdie voorbeelde (en verskeie ander – vgl. Lau
1987:78–9) illustreer duidelik beide die ekonomiese mag van die sendelinge wat kontak
met die Westerse markte gehad het, én die Nama se groeiende afhanklikheid van
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Europese kommoditeite (asook hul afhanklikheid van die sendelinge om toegang
daartoe te verseker).
As gevolg van hul groeiende afhanklikheid van Europese kommoditeite het die Nama
se tradisionele sosio-ekonomiese sisteem verbrokkel en het ’n nuwe een begin
ontwikkel. Die nuwe samelewing wat aan ’t ontwikkel was, het bestaan uit die
geakkultureerde Nama en Oorlams wat interafhanklik met sendelinge rondom ’n
sendingstasie gewoon het (vgl. Dedering 1990:35–40). ’n Goeie voorbeeld hiervan was
die sendingstasie Bethanië, waar verskeie groepe, ná vele onderlinge struwelinge,
ontwikkel het tot ’n sosiale eenheid wat as die Bethaniërs bekend gestaan het.
Die sendelinge het dus nie net die geestelike of kulturele vlakke beïnvloed nie, maar het
ook ’n groot impak op die sosio-ekonomiese struktuur van die Nama gehad, omdat
hulle die (indirekte) verteenwoordigers was van ’n ander (sosiopolitiese en ekonomiese)
gemeenskap. Hierdie proses word goed opgesom deur Legassick (1989:360):
“[M]issionaries, bearers of ideology, also came to be bearers of trade and political
domination.” Die sendelinge in Namibië was as ’t ware ’n naelstring met die Westerse
regering en ekonomie aan die Kaap. Hulle het nie net die ekonomiese en politiese
skakels tussen die Kaap en die noordelike grensgebied gevorm nie, maar het ook
hierdie skakels gestabiliseer en versterk (Dedering 1990:27–8). Die sendelinge was
ongetwyfeld ook verteenwoordigers van Westerse politieke mag, en was dan ook die
agente wat die sluiting van die grensgebied in Namibië teweeggebring het. Legassick
(1989:364) beskou die sendelinge as die Kaapse regering se “bearers of authority” wat
probeer het om die grensgebied te sluit, met ander woorde, die mag van die Kaapse
regering te vestig (hetsy ekonomies of polities). Die volgende twee voorbeelde dui op
hierdie mag van die sendelinge, en hul pogings om die grensgebied te sluit.
Schmelen het gedurende die 1820’s, nadat hy gedwing is om Bethanië te verlaat, deur
die oorloggeteisterde Namibië gereis op soek na ’n geskikte plek vir ’n sendingstasie.
Hy het hard probeer om die Kaapse regering te oorreed om in te gryp in die situasie en
beskerming aan hom te verleen (Lau 1987:26–7). Schmelen het selfs ná die moord op
Threlfall aangebied om namens die Kaapse regering ’n strafekspedisie na Namibië te lei
(Dedering 1991:98).
’n Meer insiggewende voorbeeld kom uit ’n ietwat later tyd, maar toon eweneens aan
hoe die sendelinge deur die plaaslike bevolking beskou is, selfs die maghebbendes
onder hulle. So skryf Jonker Afrikaner in 1851 aan die sendeling Friedrich Kolbe:
Ik groop om te say mein groot jammer en hartseer oor de oorlocht die ik aan u
gethan hap om che cheren de arme Damaras huise, die derchte by u huis um,
en wohn unter U trusten, en de is end u werft verstroyet. Ik wiet, dat U under
die Engelse Goverment hier wohn, und ik groop, dat U de Engelse Goverment
mak fragt dat wat ik gethan hap, meen vergief sall worte. Ik belooft U dat nicht
van dieser dinge vier sall angaan. (Aangehaal in Van der Merwe 1989:47)
Afrikaner besef duidelik dat die sendelinge magtig is en (wat meer is)
verteenwoordigers van die koloniale regering in die Kaap is. Waar die sendelinge in
1811 uit Namibië moes vlug vir die Afrikaners, moes laasgenoemde ’n paar dekades
later die sendelinge se guns probeer behou.
Ons sien hier in ’n neutedop hoedat die sendelinge se posisie oor die jare verander het,
en dat juis deur hul teenwoordigheid en die rol wat hulle vervul het, die grensgebied
gesluit is. Omdat die sendelinge basies verteenwoordigers van die Kaapse regering
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was, het hulle toegang gehad tot die Kaapse mark en kon die inheemse inwoners van
Namibië dus via hulle wettige toegang tot vuurwapens kry (Legassick 1989:377).
Naas hul sosiopolitiese impak het die sendelinge ook die kultuur van die Nama
beïnvloed. Dedering (1990:28) skryf van die sendelinge: “They taught Dutch in mission
schools and performed functions as traders, technicians and political intermediaries.”
Deurdat Hollands die werkstaal van die sendelinge was, is hulle bedrywighede op alle
vlakke met dié taal geassosieer. Hollands (en sy gesproke variëteit, Afrikaans) word
aldus die taal van die nuwe samelewing wat gedurende hierdie tydperk aan ’t
ontwikkel was.
Godsdiens en onderwys was baie nou aan mekaar verwant vir die sendelinge.
Deelname aan beide aktiwiteite was nodig om te wys dat mens die nuwe orde aanhang.
Hierdie aktiwiteite het ook ’n sekere prestige-waarde in die veranderende samelewing
besit. So byvoorbeeld het Jager Afrikaner se versoek om ’n sendeling gepaard gegaan
met ’n versoek vir Bybels en gesangeboeke (Heese 1978:39). Kort nadat Ebner die
sendingstasie Jerusalem naby Afrikanerskraal gestig het, is Jager en sy broer, Titus,
gedoop. Jager en verskeie lede van sy familie het ook leer lees (Heese 1978:41–2).
Volgens Moffat (Ebner se opvolger by Jerusalem) het Jager gereeld sy
godsdiensoefeninge bygewoon. Jager het hom ook gereeld in die Nuwe Testament
verdiep en Moffat in vele sake bygestaan (Heese 1978:45-6).
Die noue band wat tussen die kultuur van die sendelinge en die leierskap van die
Oorlams bestaan het, het sekerlik verder gedien om ’n prestige-waarde aan die nuwe
kultuur te verleen. Sodoende het die interaksie tussen die Oorlams en die sendelinge
gehelp om die Namibiese gemeenskap te verander. Afrikaans was die taal van hierdie
verandering, en het ’n sekere status en prestige-waarde verwerf deur die aktiwiteite,
aansien en mag van die persone (by name die sendelinge en die Oorlams-leiers) wat dit
gebruik het.
Ons sien dus dat die verhouding tussen die inheemse inwoners en die sendelinge in
Namibië gedurende die onderhawige periode deur twee fases gegaan het (vgl.
Dedering 1991:103–4). Aanvanklik was daar entoesiasme aan beide kante. Die euforie
en intense belewing van die godsdiens weerspieël volgens Dedering die verwagtinge en
hoop wat by die Oorlams en Nama ontstaan het. Die tweede fase is gekenmerk deur
meer realistiese sosiale interaksie: die sendelinge het besef dat die plaaslike inwoners se
motiewe nie altyd godsdienstig was nie, en terselfdertyd het die Nama en Oorlams
besef dat die sendelinge nie in al hul materiële behoeftes kan of wil voorsien nie.
Daarby het die verandering in die inheemse mense se lewenstyl tot ’n krisis gelei toe
hulpbronne begin opraak het. Aldus is albei kante teleurgestel, wat tot probleme gelei
het. Dedering beskou dan ook die onmin wat by Bethanië tussen die sendeling en sy
volgelinge ontstaan het, asook die moord op Threlfall, teen hierdie agtergrond. Albei
gebeure is simptomaties van die verslegte verhouding tussen die twee groepe – en die
moord op Threlfall verteenwoordig die toppunt van hierdie onmin (Dedering 1991:91).
Die moord op Threlfall het egter ’n keerpunt veroorsaak deurdat die Nama en Oorlams
besef het dat hulle afhanklik van die sendelinge is vir die voorsiening van die
noodsaaklike kommoditeit waarop hul samelewing reeds begin rus het: vuurwapens.
Ná die moord op Threlfall en die straf van sy moordenaars, het kapteins Abraham
Christian en Kido Witbooi die Kaapse regering versoek om handel tussen die
Namibiese inwoners en die Kaap te wettig en te fasiliteer. Teen hierdie tyd was die
Namibiese gemeenskappe dus reeds by die Kaapse ekonomie ingesluit, was hulle
afhanklik daarvan vir hulle voortbestaan en begerig om deel daarvan te bly.
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Hierdie kontak, en die indringing van die Westerse ekonomiese mag in Namibië, kom
na vore in die ooreenkoms wat die Kaapse regering met die Bondelswarts en Witboois
gesluit het om as “grenspolisie” vir die regering op te tree (Dedering 1991:99–100). Die
Namibiese gemeenskap was afhanklik van toegang tot vuurwapens en dus van handel
met die Kaap. Teen 1834 het die Wesleyaanse Sendinggenootskap die stasie by
Warmbad heropen, en is die sendelinge daar beskou as tussengangers met die Kaapse
regering. Sodoende het die sendelinge meegehelp aan die transformasie van die sosiale
strukture in Suid- en Sentraal-Namibië. Hulle het Namibië oopgemaak en die weg
gebaan vir ’n grootskaalse invloei van Europeërs in die vorm van handelaars en
sendelinge na Namibië in die 1840’s (Dedering 1991:110–11). Die transformasie wat in
sosiale strukture in Namibië plaasgevind het, het gelei tot ’n nuwe gemeenskap wat
bygedra het tot die verspreiding van Afrikaans as lingua franca.

5.

Afrikaans as lingua franca, ca. 1840–1880

5.1 Die Oorlams se hegemonie
Teen 1840 was die Oorlams in beheer van Groot Namakwaland. Tot met die koms van
die Duitse magte veertig jaar later, was hulle (ten spyte van onderlinge oorloë en
onenigheid) die magtigste groep in Namibië. Die hegemonie van die Oorlams op
politieke vlak het gelei tot ’n nog groter vermenging met die Nama, en ’n bykans
algehele integrasie van die Nama met die Oorlams op sosiale vlak.
Teen 1850 het Jonker Afrikaner vanuit Windhoek omtrent een vyfde van die totale
bevolking van Suid- en Sentraal-Namibië beheer, en was hy allerweë beskou as die
magtigste kaptein in die gebied. Teen dié tyd het die transformasie van die politieke en
sosiale verhoudings tussen die Nama en Oorlams al grotendeels plaasgevind: die
sosiale verskille tussen die twee groepe was aan ’t verdwyn en ’n nuwe samelewing,
gebaseer op kommando’s en afhanklikheid van handel met die Kaap, het ontwikkel.
Nama-groepe het, net soos die Oorlams, vuurwapens, waens en perde besit en dit
gebruik om strooptogte uit te voer. Die tradisionele nomadiese bestaan van die Nama is
vervang deur ’n meer gevestigde bestaan. Mense het hulle rondom ’n sterk Nama- of
Oorlamsfamilie geskaar wat ’n sekere gebied as hul eie beskou en beset het, dikwels
met ’n sendingstasie as kern. Sodoende het meer stabiele en gebiedsgebaseerde
gemeenskappe ontstaan wat totaal verskil het van die nomadiese groepe wat skaars
vyftig jaar vantevore in Namibië rondgeswerf het (vgl. Lau 1987:31–2; Von Moltke
1976:37).
Hierdie integrasie van die Nama-kultuur en -gewoontes met dié van die Oorlams het
ook op persoonlike vlak plaasgevind. Heelwat ondertrouery het plaasgevind tussen die
Nama en Oorlams, en die verhoudings tussen verskillende groepe is soms versterk deur
“strategiese” troues. So byvoorbeeld het die Oorlamse Boois van Rehoboth heeltemal
ondertrou met die Nama Swartboois; terwyl Jonker Afrikaner se suster met ’n Namaleier, Abraham Bondel, getroud is. Jonker self het met die dogter van Kobus Boois van
Bethanië getrou. Ook op polities-ekonomiese vlak was daar groter samewerking
deurdat kommando-aktiwiteite dikwels georganiseer en uitgevoer is deur kommando’s
bestaande uit Oorlams én Nama. Teen 1850 het die ou stamstrukture heeltemal
verdwyn en plek gemaak vir ’n nuwe, geïntegreerde samelewing gebaseer op die
kommando-groep (Lau 1987:40; Von Moltke 1976:43). Hierdie transformasie, en die
uiteindelike hegemonie van die Oorlams, word goed opgesom deur Lau (1987:74) waar
sy skryf:
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Namaland underwent a rapid social transformation in the first decades of the
last century, from kinship-based, pastoral, self-sufficient groups to military
oligarchies supported by Christianity, dependent for reproduction on a
destructive trade network at the Cape.”
Wat was die gevolg van hierdie hegemonie van die Afrikaanssprekende Oorlams en hul
lewenswyse vir die posisie en gebruik van Afrikaans in Namibië? Deurdat die Oorlams
nou oor ’n groter gebied verspreid was, het dit beteken dat Afrikaans as moedertaal
dwarsoor Suid- en Sentraal-Namibië versprei het. Net so belangrik is dat die Oorlams
deur hul politieke mag en sukses meer prestige verkry het, en dat dit oorgedra is na hul
taal. As gevolg van die toenemende voorkeur aan en oorname van die Oorlamskultuur
deur die Nama, asook die groter vermenging tussen die twee (taal)groepe, het
Afrikaans toenemend ’n hoër aansien as Nama begin geniet. Alhoewel Nama nooit as
moedertaal uitgesterf het nie, het heelwat Nama kennis van Afrikaans nodig geag
weens hul groter integrasie met die Oorlams, asook laasgenoemde se magsoorwig.
Die Oorlams se hegemonie het nie net belangrike gevolge gehad vir die verspreiding en
uitbreiding van Afrikaans as moedertaal nie, maar ook vir die uitbreiding in die
funksies van die taal. Omdat die Oorlams die magsoorwig gehad het, is hulle taal
gebruik vir kommunikasie met anderstaliges. Weens hul politieke en militêre
hegemonie het hulle nie nodig gehad om andere se taal te gebruik nie. Maar hierdie
proses werk ook na die ander kant toe. Weens die prestige van die Oorlams is hul taal
ook as ’n prestigetaal beskou en het die Nama dit dus wenslik geag om dit te ken. Dit
lyk selfs asof die Nama hul eie taal begin verag het. So byvoorbeeld berig die sendeling
Hans Christian Knudsen in 1844 van die Nama op Bethanië: “Bei Ihren grossen
Hochmut verachten sie doch beides, sich selbst und ihre sprache bei Vergleichung mit
anderen.” ’n Paar jaar later rapporteer Johann Krönlein ook: “Der Kapitän mit seinem
ganzen Volk wollte nich mehr die Namaquasprache. Die Leute schämen sich ihrer und
verachten sie mit charakterlosen Abscheu” (beide aanhalings in Van der Merwe
1989:28). Hierdie geweldige “pro-Hollandse gevoel” onder die Nama kom ook na vore
in die bekende uitroep van David Christian op Bethanië, toe daar oor die skooltaal
besluit moes word: “Alleen Hollands, niks as Hollands nie; ek verag myself en voel lus
om in die bossies weg te kruip as ek my Hottentot-taal praat” (aangehaal in Steyn
1980:126).
Weens die hegemonie van die Oorlams het Afrikaans nie net geografies wyer versprei
nie, maar het sowel sy aantal sprekers as sy prestige toegeneem. Dit is as gevolg hiervan
dat anderstaliges Afrikaans as lingua franca moes gebruik. Van der Merwe (1989:99) het
heeltemal gelyk wanneer sy voorstel dat mens kan aanneem dat elke bevolkingsgroep
in Namibië sy eie taal in lae funksies onder mekaar gebruik het (alhoewel daar ’n
voorkeur vir Afrikaans onder die Nama begin ontwikkel het), maar dat Afrikaans as
lingua franca gebruik is wanneer verskillende taalgroepe met mekaar wou
kommunikeer. Die kennis van Afrikaans onder niemoedertaalsprekers in Namibië het
dus weens die hegemonie van die Oorlams toegeneem. Dat baie van die Nama
Afrikaans magtig sou wees, is te verwagte weens hul grootskaalse integrasie en noue
kontak met die Oorlams. Heelwat van die leiers van die ander groepe in Namibië, soos
die Herero, het ook Afrikaans leer praat (Von Moltke 1976:43). Afrikaans het dus ’n egte
lingua franca in Namibië geword, en is in verskillende funksies vir hierdie doel gebruik.

5.2 Staatkunde en diplomasie
Afrikaans het gedurende die onderhawige periode as ’n regeringstaal in Namibië
ontwikkel, en is dikwels gebruik as lingua franca in staatkundige en diplomatieke
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funksies tussen verskillende politieke groeperinge. Soos in die voorgaande afdeling
(5.1) aangedui is, het daar gedurende hierdie era ’n nuwe politiese struktuur ontwikkel
bestaande uit verskillende groepe wat elk sy eie gebied beheer het. Omdat die Oorlams
polities magtig en invloedryk was, was dit húl taal wat deur ander groepe in
korrespondensie met hulle gebruik is. Vir die Oorlams was ’n hoër register van hul eie
taal ook die natuurlike keuse om hul wette in op te stel. Reeds in 1847 het die Bethaniërs
hul “Ryksboek” bestaande uit al die wette en regte van hul kapteinskap in Hollands
opgestel. Dit is gevolg deur soortgelyke dokumente vir ander kapteinskappe in
Rehoboth, Berseba, Windhoek en Warmbad. Later (1872) is ook die meer omvangryke
“Wetboek der Rehobother Bastaards” in Hollands opgestel (Van der Merwe 1989:24;
Lau 1987:47). Gevolglik het die Oorlams self ook hul eie taal gebruik in korrespondensie
met ander magtiger moondhede, soos byvoorbeeld die (Engelstalige) Kaapse koloniale
regering.
Alhoewel die tydperk tussen die Oorlams se oorwinnings en dié van die Duitsers in die
algemeen beskou kan word as ’n tyd van relatiewe Oorlamse hegemonie, beteken dit
nie dat dié era polities stabiel was nie. Die tydperk van 1840 tot 1880 is trouens
gekenmerk deur geweldige en soms gewelddadige politieke aktiwiteite. Gevolglik het
heelwat onderhandelinge en ander diplomatieke bedrywighede plaasgevind. Dit is
daarom geen toeval nie dat die meeste Hollandse briewe en dokumente uit prekoloniale
Namibië van die 1850’s en later dateer. Dit is deels die gevolg van sendelingaktiwiteite,
maar ook weens die aktiewe diplomasie wat die nuwe Namibiese samelewing met sy
verskeie politieke gemeenskappe vereis het. Gevolglik is die meeste korrespondensie
wat uit dié tyd behoue gebly het, dan ook grotendeels polities en diplomaties van aard,
eerder as persoonlik.10
Gedurende die 1840’s en 1850’s het die verhouding tussen Jonker Afrikaner en sy bure,
die Rooinasie onder leiding van //Oaseb, gewissel tussen onenigheid en konflik
enersyds, en verdraagsaamheid en samewerking andersyds. Gedurende 1854–1855 het
die Rooinasie saam met die Rehobothers die Afrikaners aangeval en ’n oorlog het
gevolg. Interessant is dat, ten spyte van //Oaseb se pogings om ’n “Namanasionalisme” te laat posvat,11 heelparty Nama-groepe ’n alliansie met die Afrikaners
gevorm het. Aan die ander kant het ’n Oorlamsgroep, die Booise, weer ’n tyd lank saam
die Rooinasie teen die Afrikaners geveg (vgl. Lau 1987:112–6).
Teen 1857 het //Oaseb besef dat die Afrikaners te magtig vir hom is, en het hy besluit
om sy ondergeskikte posisie aan Jonker Afrikaner te erken (Lau 1987:117–8). Op 9
Januarie 1858 het Jonker Afrikaner, //Oaseb en nege ander kapteins die Vredestraktaat
van !Hoaxa!nas onderteken. Hierdie traktaat is in Hollands opgestel en is onderteken
deur beide Nama- en Oorlamkapteins (vgl. Van der Merwe 1989:184–6). Insiggewend is
dat dit slegs in Hollands opgestel is, en nie ook in Nama nie. Afrikaans word dus as
regeringstaal gebruik en dien, ten minste in hierdie hoë funksie, as lingua franca tussen

10

Vergelyk die primêre dokumente wat in Andersson (1989), Luijks (2000) en Van der Merwe (1989)
versamel is.
11
Dit het uitdrukking gevind in ’n teëstand teen die Europese kultuur en Christelike waardes, en ’n
teruggryp na die “ou” Nama-kultuur van die tyd vóór verwestersing. So byvoorbeeld het kaptein Swartbooi
en sy raadslede in 1854 besluit om vroue te dwing om weer die “tradisionele” Nama-kleredrag aan te neem,
en ook om poligamie weer in te stel (die kaptein self het vyf vroue getrou). Dit is intrigerend dat die
ontevrede lede van die gemeenskap, asook die meeste vroue en sommige jong mans (onder wie die kaptein se
seun, David), hulle rondom die sendeling en sy kultuur geskaar het. Dit is moontlik dat hierdie splitsing ook
op taalgebied plaasgevind het, al berig ons bronne niks hieroor nie. Hoe dit ook sy, ná 1857 het Swartbooi sy
pogings om hierdie veranderinge af te dwing, laat vaar (vgl. Lau 1987:83–6, 114).
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twee taalgroepe waarvan die polities-dominante groep Afrikaanssprekend was.12
Dit was nie net tussen die Nama en Oorlams dat Afrikaans as lingua franca gedien het
vir staatkundige en diplomatieke sake nie. Soos reeds hier bo uitgewys is, was verskeie
Herero-kapteins ook Afrikaans magtig. Die politieke situasie het dit van hulle vereis.
Sedert die 1840’s was sommige Herero-leiers ondergeskik aan die Afrikaners en het
hulle namens hulle strooptogte uitgevoer. Gedurende die 1860’s was daar ’n oorlog
tussen verskillende politieke groepe dwarsoor Namibië. Die Herero het, met die
ondersteuning en aanmoediging van die handelaar Charles Andersson, teen die
Afrikaners geveg. Die Afrikaners se aanval op Otjimbingwe in 1864 was onsuksesvol,
en die Herero was daarna nie meer aan hulle skatpligtig nie. Hierdie de facto-situasie is
met die vredesonderhandelinge te Okahandja in 1870 amptelik bevestig toe die
Afrikaners alle mag oor die Herero afgesweer het (Lau 1987:120–41). Verskeie briewe
aan Herero-kapteins in Hollands is in die 1880’s en 1890’s deur Hendrik Witbooi
geskryf en het behoue gebly. Dat Afrikaans deur die Herero-leiers verstaan is, en ten
minste op staatkundige vlak deur hulle gebruik is, blyk uit die feit dat daar ook
Hollandse briewe bestaan wat deur Herero-kapteins aan Witbooi geskryf is (vgl. o.m.
Witbooi 1929:110–11 en 148–51).13
Afrikaans is ook as lingua franca op staatkundige vlak tussen die Namibiese
gemeenskappe en ander moondhede, veral die Engelse koloniale regering van die tyd,
gebruik. Alhoewel die Engelse amptenare meestal in Engels geskryf het, was
korrespondensie van die Oorlams altyd in Hollands. So skryf Jan Jonker Afrikaner (die
seun van Jonker) in 1869 aan sir Philip Woodhouse, die Kaapse goewerneur, dat
laasgenoemde voortaan in Hollands aan hom moet skryf:
Verder verzoek ik vriendelyk als myn Heer brief krygen van Damaraland of
Grood Namaqwaland die heb my nam an is dan moet myn hoolans zoo ik kan
verstan, dat verzoek ik u my Heer moet zoo goedwesen [sic] heb ik altyt my
Koorand krygen op hoolans gedrooken ben dan zal ik alles hoort die hieft hulle
my nam slaggebruik hieft .... (Aangehaal in Von Moltke 1976:43; ook in Luijks
2000, Volume 2, pp. 47–8 en 210)
Witbooi (bv. 1929:152–66 en 193–9) skryf ook verskeie briewe in Hollands aan die
Engelse magistraat in Walvisbaai. Ten spyte van sy en sy familie se jare lange kontak
met die Engelse (vgl. Witbooi 1929:152–3), is Afrikaans vir Witbooi die natuurlike taal
om in te skryf, en verwag hy dat dit verstaan sal word.
Afrikaans was dus vanaf die middel van die 19de eeu dié taal wat as lingua franca op
staatkundige en diplomatieke gebied in Namibië gebruik is.

12

Dat dit inderdaad polities voordelig was om Afrikaans te ken, blyk uit die kwaai brief wat Willem
Swartbooi, die Nama-leier van Rehoboth, te midde van die oorloë in die 1860’s op 16 Januarie 1864 aan Jonker
Afrikaner oor die Griekwas geskryf het: “Hoor gij griekennaars [sic], kom niet weder met uwen worden
ondertuien tegen mij, ik kend uwe hollands, ik kend uwe handschrif en ook de Afrikaner handschrif” (in
Andersson 1989:279, my kursivering).
13
Witbooi (1996) bevat Engelse vertalings (met uitvoerige redaksionele kommentaar deur Brigitte Lau)
van die dokumente in Witbooi (1929), asook enkele verdere dokumente van Witbooi wat ná 1929 ontdek is en
nie in die vroeëre versameling ingesluit is nie. Aangesien dit hier om die geskiedenis van Afrikaans gaan,
word daar verwys na die oorspronklike Hollandse dokumente van die 1929-uitgawe, al is laasgenoemde boek
nie meer algemeen verkrygbaar nie. Helaas verskaf die meer onlangse versameling nie die oorspronklike
Hollandse tekste naas die vertalings nie.
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5.3 Godsdiens, onderwys en sending
Afrikaans is in die onderhawige periode nie net op politieke vlak nie, maar ook op
sosiale vlak – vernaamlik in die godsdiens en onderwys – al hoe wyer gebruik. Die
aktiwiteite van sendelinge op hierdie gebiede het die gebruik van Afrikaans as lingua
franca in Namibië verder uitgebrei en bevorder.
Die Wesleyaanse Sendinggenootskap het in 1834 weer ’n sendingstasie te Warmbad
begin. Gedurende die 1840’s het die Rynse Sendinggenootskap van Duitsland ook die
Namibiese sendingveld betree en teen 1860 was daar reeds twaalf Rynse sendingstasies
in Namibië. Die Londense Sendinggenootskap het in 1840 hul aktiwiteite in Namibië
gestaak, en in 1865 het die Wesleyaanse genootskap hul sendingstasies aan die Rynse
genootskap oorhandig (Wellington 1967:159–60; Heese 1978:253–4). Die groei van
sendingbedrywighede is gefasiliteer deur die veranderde samelewing wat ontstaan het
(vgl. afdeling 5.1) weens die Oorlams se hegemonie. Die stigting van sendingstasies het
meegewerk aan hierdie verandering deurdat die sendeling as anker van die
gemeenskap gesien is (Lau 1987:76). Soos in afdeling 4.3 aangedui is, het die sendelinge
as verteenwoordigers van ’n Westerse kultuur verskeie rolle vervul. So was ’n
sendingstasie in dié tyd ook ’n militêre sentrum, ’n mark vir handelaars en ’n sosiale
sentrum vir godsdiens- en skoolopvoeding (Lau 1987:77-82). Omdat sendelinge soveel
meer invloed as net godsdienstig gehad het, en dikwels ’n gemeenskap magtig(er) kon
maak omdat hulle teenwoordigheid Westerse kommoditeite en vuurwapens
meegebring het, was Jonker Afrikaner huiwerig om sendelinge onder die Herero toe te
laat (vgl. Lau 1987:116). Ten spyte hiervan kon Hugo Hahn ’n sendingstasie te Barmen
stig, en later ook in Otjimbingwe en Okahandja, ten einde die Herero te bearbei. Teen
1865 was daar dus sendingstasies (meestal deur Duitssprekendes beman) dwarsoor
Suid- en Sentraal-Namibië met gemeentes wie se moedertale Afrikaans, Nama en
Bantu-tale was.
Die sendelinge en hul aktiwiteite het ’n sekere prestige besit wat verder toegeneem het
omdat diegene met mag en invloed hul werk ondersteun het, en soms self daaraan
meegedoen het. So byvoorbeeld het veral die vooraanstaande lede van die gemeenskap
hul vroue en kinders na die kerk en skool gestuur, onder wie selfs Jonker Afrikaner
(Lau 1987:46). Welgestelde mense met genoeg bediendes het voldoende tyd gehad om
te leer lees en skryf, en het soms groot gedeeltes van die (Nederlandse) Bybel
gememoriseer (Lau 1987:80). Hierdie vooraanstaande mense was meestal Oorlams wie
se taal (Afrikaans) alreeds weens hul magsoorwig prestige gedra het. Dit was
waarskynlik een van die redes waarom Afrikaans/Hollands as taal vir godsdiens en
onderwys deur die Duitse sendelinge gebruik is. Daarby het Afrikaans alreeds teen die
middeldekades van die 19de eeu as lingua franca gedien tussen die Oorlams en die
Nama, terwyl die Nama ook ten gunste van die taal was weens sy prestige-waarde.
Selfs die Nama wat (nog) nie Afrikaans kon verstaan nie, het op preke in Hollands
aangedring. So skryf die sendeling Friedrich Eggert in 1856 op Gobabis: “Leider
mussten Leute, da wieder kein Dolmetscher auf dem Platze war, holländische
Gottesdienste gehalten werden, wovon die Hälfte der Leute nichts versteht” (aangehaal in
Van der Merwe 1989:26, my kursivering). Gevolglik is preke dikwels getolk, soos die
ontdekkingsreisiger James Alexander in 1837 oor Warmbad berig: “After breakfast Mr.
Jackson preached in Dutch to a crowded Namaqua congregation, and his sermon was
interpreted, sentence by sentence, into the Namaqua language, by a native
schoolmaster” (aangehaal in Von Moltke 1976:37; vgl. Heese 1978:65–6). Toe die
sendeling James Ridsdale ’n paar jaar later hier sy werksaamhede begin het, was hierdie
gebruik nog steeds gangbaar (Heese 1978:83). Ten spyte daarvan dat enkele Nama nie
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die Hollands kon volg nie, was die gevoel tóg dat Hollands vir godsdiens gebruik moet
word.
Hollands was ook grotendeels die taal van die skoolopvoeding. Die Nama, soos
byvoorbeeld die Swartboois, het daarop aangedring dat hul kinders Hollands moes leer
(Von Moltke 1976:43). Alhoewel sendelinge soos Hans Christian Knudsen en Hermann
Kreft probeer het om onderrig in die Nama-taal in te voer, was ouers teen
skoolonderrig in hul moedertaal gekant (Heese 1978:136, 146-7). Alhoewel iemand soos
Krönlein, wat baie gedoen het vir die Nama-taal deur sy vertalings, wel onderrig in
Nama op Berseba gegee het, was hy ook van mening dat leerlinge wel ook in Hollands
onderrig moes word weens die toenemende kontak met die Kaapkolonie (Heese
1978:182). Selfs Friedrich Weber, die sendeling van die Rooinasie by Hoachanas wat
aanvanklik gekant was teen onderrig in Hollands, het ter wille van die Nama se proHollandse gevoel tog van besluit verander (Heese 1978:224). Ook in die sendingstasies
van Hereroland, en veral in die Augustineum te Otjimbingwe, waar die seuns van
vooraanstaande Herero’s opgevoed is, het onderrig in beide Engels en Hollands
plaasgevind (Heese 1978:304–5).
Die meeste sendelinge was Duitssprekend, maar moes Afrikaans gebruik om met hul
volgelinge te kon kommunikeer, en het op laasgenoemde se aandrang Hollands in die
skole onderrig. Dit blyk daaruit dat die sendelinge dikwels ’n private dagboek in Duits
(of soms Engels) gehou het, maar andersins Hollands moes skryf. So byvoorbeeld is in
die Kirchenbuch Gibeon al die inskrywings in Hollands, al was die plaaslike sendeling,
Johannes Olpp, Duitssprekend (Van der Merwe 1989:25). Die sendelinge self het briewe
ontvang van Nama en Oorlams wat in Hollands geskryf is (vgl. o.m. Andersson
1989:257–60, 272; Van der Merwe 1989:46–7 en 191–2). Daar bestaan ook ’n Hollandse
brief van Amraal Lamberts uit 1853 wat hy aan die “Rheinlandsche Genootschap” in
Duitsland gestuur het (Van der Merwe 1989:48). In dié opsig het Afrikaans dus ook as
’n lingua franca gedien tussen Nama-, Herero- en Afrikaanssprekendes aan die een kant
en Duitssprekende sendelinge aan die ander kant. ’n Baie insiggewende dokument is
een wat die Duitse sendeling Franz Kleinschmidt in 1864 aan die Engelse handelaar
Frederick Green te Otjimbingwe gestuur het (Andersson 1989:202–4). Die brief is in
Hollands geskryf, wat ’n aanduiding is van hoe algemeen Afrikaans as lingua franca in
Namibië gebruik is, selfs tussen twee persone wat nie een Afrikaans of selfs Nederlands
as moedertaal gehad het nie.
Afrikaans is as lingua franca deur die sendelinge gebruik om met hul gemeentelede te
kommunikeer. Alhoewel die sendelinge soms ambivalent was oor die gebruik van
Hollands, moes hulle tog op aandrang van die plaaslike inwoners dié taal in die
godsdiens en onderwys gebruik. Sodoende is daar nie net bygedra tot die prestige van
die taal nie, maar is kennis van die taal ook uitgebrei. Veral die onderwysaktiwiteite
van die sendelinge het baie daartoe bygedra om kennis van spesifiek geskrewe
Hollands te verbeter.

5.4 Handel en ekonomie
Die 1840’s het nóg ’n verdere verandering in die Namibiese samelewing teweeggebring,
naamlik die groeiende belangstelling van Europese handelaars in Namibië. Voor 1840
was daar feitlik geen belangstelling van die Kaapse regering of handelaars in Namibië
nie, omdat dit as ’n onwinsgewende gebied beskou is. Daar was slegs ’n paar
walvisjagters aan die kus, maar min of geen handel met die inwoners nie (Pilossof
2005:45–6). Maar dié situasie het in die 1840’s verander: “For the first time in the history
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of missionary and Khoikhoi interaction, trade relations between Namibia and the
colonial market began to take off” (Dedering 1990:39).
Dit was ’n direkte uitvloeisel van die gebeure van die voorafgaande paar dekades in
Namibië. Die Oorlams se kommando’s was daarop ingestel om vee te roof en daarom
was hulle afhanklik van Westerse kommoditeite soos vuurwapens, wat vir vee verruil
is. Dit was veral die Oorlams se strooptogte teen die veeryke Herero wat ’n
winsgewende bedryf was. Aldus het ’n mark vir Westerse gebruiksgoedere ontstaan, én
die middele om daarvoor te betaal. Die ander meehelpende faktor was die
teenwoordigheid van Europese sendelinge. Nie net het hulle alreeds gedien as
tussengangers met die Kaapse mark nie, maar hulle het ook meegewerk aan die
vestiging van ’n verwesterste infrastruktuur (vaste woonplaatse) wat tot die handelaars
se voordeel was. Op dié wyse is die “oopmaak” van Namibië deur die Oorlams en die
sendelinge gevolg deur die uitbuiting van die gebied deur handelaars. Hierdie
ekonomiese veranderinge is nie los te maak van die sosiopolitiese en kulturele
veranderinge wat aan ’t ontwikkel was gedurend hierdie tydperk in Namibië nie. Die
handelaars het inderdaad meegehelp aan die transformasie van die Namibiese
gemeenskap (vgl. Dedering 1997:163–8, 173–5; Pilossof 2005:47–61).
Handel met die Oorlams en Nama was uiters winsgewend en verskeie handelaars het
na Namibië verhuis om voordeel daaruit te trek. Teen die 1850’s is tussen 8 000 en 10
000 beeste per jaar na die Kaapkolonie uitgevoer (Lau 1987:89). In ruil hiervoor wou die
Oorlams en Nama vuurwapens, ammunisie, waens en perde hê – duur kommoditeite
wat hulle weer gebruik het om verdere strooptogte mee uit te voer. Hieruit het die
handelaars groot wins gemaak (Lau 1987:92-3).
Die nuwe samelewing wat gedurende hierdie tyd aan ’t ontwikkel was, was afhanklik
van die handelaars. Kapteins het jaloers gewaak oor wie toegang gehad het tot
handelaars. So het Jonker Afrikaner byvoorbeeld probeer verhoed dat die Herero
toegang verkry tot vuurwapens (Lau 1987:100). Ten einde handel te fasiliteer het Jonker
ook met groot moeite en onkoste twee paaie in die 1840’s vanaf Windhoek laat bou: een
na Walvisbaai en die ander op die roete oor die Auasberge na die Kaap (Lau 1987:61).
Daarby het Jonker ook gereeld jaarmarkte in Windhoek gehou waarheen hy die Herero
uitgenooi het. Windhoek het inderdaad in ’n belangrike handelsentrum ontwikkel (Lau
1987:108).
Ongelukkig was handel op lang termyn nie tot die voordeel van die Namibiërs nie.
Hulle was nie die gelyke van die handelaars nie – hulle was veel eerder afhanklik van
hulle. Die onderskeie kapteins het op verskeie maniere probeer om die handelaars se
monopolie te verbreek, maar was onsuksesvol (vgl. Lau 1987:101–4). Teen die 1860’s en
1870’s, toe die handel sy hoogtepunt bereik het, was dit geheel en al onder beheer van
die handelaars (Lau 1987:88). Dit is daarom dat handelaars soos Andersson hulself as
belangrik en magtig genoeg beskou het om in te gryp in die politiek van Namibië.
Weens die groot belangrikheid van handel vir die Namibiese samelewing wou mense
hulself bemagtig deur toegang tot handelaars te kon hê – ook taalkundige toegang.
Weens die prestige wat Afrikaans reeds in Namibië geniet het, en die feit dat dit op vele
vlakke reeds as lingua franca gebruik is, is dit ook deur die handelaars as sodanig
aangewend. So byvoorbeeld het Charles John Andersson, ’n handelaar van SweedsEngelse afkoms, briewe in Hollands van beide Oorlams- en Nama-kapteins soos
Christian Afrikaner en Dawid Swartbooi ontvang (Andersson 1989:201–2, 256–7). Later
het ook Hendrik Witbooi Hollandse briewe aan handelaars van verskillende
nasionaliteite gestuur (vgl. o.m. Witbooi 1929:38–41, 71–3, 109 en 119–20). Die
handelaars self moes Afrikaans gebruik het in die omgang met hul klante. So
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byvoorbeeld bestaan daar ’n interessante brief wat vier handelaars van verskillende
nasionaliteite in Julie 1863 “Aan de hoofden der Afrikaners” in Hollands geskryf het
(Andersson 1989:260). Aldus is Afrikaans ook op ekonomiese gebied as lingua franca
tussen verskille taalgroepe in Namibië gebruik.
As gevolg hiervan, en van die belangrike plek wat handelaars in die lewens van
Namibiërs
verteenwoordig
het,
was
’n
kennis
van
Afrikaans
vir
niemoedertaalsprekendes belangrik. Omdat die handelstaal Afrikaans was, het dit
bygedra tot die Nama se besef dat ’n kennis daarvan vir hulle voordelig sou wees (vgl.
Von Moltke 1976:41). So byvoorbeeld het die Nama-kaptein Willem Swartbooi so erg
oor dié saak gevoel dat hy sy kleinseun se Nama-boek uit die hand geruk het, met sy
voet daarop gestamp het, en uitgeroep het dat die kind Hollands moet leer sodat hy kan
verstaan wat die handelaars sê (Von Moltke 1976:37; Steyn 1980:126). Ook in
Hoachanas, die setel van die Rooinasie, het die ouers in 1858 geëis dat hul kinders
Hollands moet leer, volgens die getuienis van die sendeling Franz Vollmer: “Der
Abgesandte sagte mir auch erlich, dass der holländische Unterricht gewunscht würde,
damit die Leute besser mit den Händlern umgehen und ihnen sagen könnten: Für dieses
Schaf will ich so und soviel Messer haben usw” (aangehaal in Van der Merwe 1989:29,
my kursivering; vgl. Lau 1987:79). Afrikaans was dus teen die middel van die 19de eeu
die lingua franca van handel in Namibië, en mense het besef dat dit voordelig sou wees
om dit te kan praat.
Die onderhawige periode verteenwoordig ’n tyd toe kennis van Afrikaans uitgebrei is
in Namibië, hoofsaaklik weens die aktiwiteite en posisie van die Oorlams.14 Weens
laasgenoemde se mag, en die bedrywighede van die sendelinge en handelaars, is
Afrikaans ook as lingua franca in sekere hoë funksies gebruik. Afrikaans was die
prestigetaal, en het die meeste voorkeur gekry (vgl. Van der Merwe 1989:100).
Gevolglik is dit gebruik in die politiek, die sosiale lewe en op ekonomiese gebied. Die
tydperk van ca. 1870 tot 1920 verteenwoordig, ten spyte van die kolonisering deur
Duitsland, ’n era waarin meer sprekers van ander Afrikaanse variëteite Namibië
binnegekom het en aldus die posisie van die taal versterk het.

6.

Afrikaans in Namibië, ca. 1870–1920

6.1 Die vestiging van die Basters
Soos reeds (in afdeling 3.2) verduidelik is, het daar gedurende die 18de eeu weens die
interaksie tussen Europeërs, slawe en inheemse Suid-Afrikaners verskillende nuwe
groepe ontstaan wat elk in ’n mindere of meerdere mate verwesters was. Een hiervan
was die sogenaamde “Bastaards” oftewel “Basters”, dikwels beskou as die
afstammelinge van verhoudings tussen Europese koloniste en slawe of Khoi-Khoin,
alhoewel dit lyk asof die onderskeid tussen die Basters en Oorlams nie altyd ewe
duidelik was nie.
Hoe dit ook sy, vanaf die laat 18de eeu het sommige van die Afrikaanssprekende
Basters in groepe na die Noord-Kaap getrek, waar hulle hulle gevestig het. Weens die
voortdurende noordwaartse uitbreiding van die blanke boere het die Basters steeds
verder getrek. Vanaf 1861 het hulle veral in Boesmanland ingetrek, waar twee groepe
by De Tuin, oos van Pella, saamgetrek het. Een van dié groepe het onder Dirk Vylander
14

Dit geld ook Afrikaans in Suid-Afrika: gedurende presies dieselfde periode (1840–80) het migrante
vanuit die Oos-Kaap (die sg. Voortrekkers) die area waar Afrikaans gebruik word, aansienlik uitgebrei met
hul trek na en militêre dominansie van die Hoëveld.
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verder getrek en hulle teen 1865 by Mier en Rietfontein, net oos van die huidige
Namibiese grens, bevind (Marais 1939:85–97).
Die groep onder Hermanus van Wyk het ’n ruk lank by De Tuin gewoon. In 1865 het
die Kaapse regering die “Land Beacons Act” geproklameer, wat vereis het dat alle
grondbewoners die eienaarskap van die grondgebied wat hulle beset het, moes kon
bewys (Wellington 1967:155). In 1868 het die Van Wyk-groep die regering versoek om
die gebied rondom De Tuin as ’n “Baster woongebied” te verklaar. Hierdie versoek is
geweier, wat die Van Wyk-groep genoop het om weer eens verder noord te trek, en op
16 November 1868 het hulle die Oranjerivier oorgesteek (Marais 1939:98; Van der
Merwe 1989:19).
Op soek na ’n vaste woonplek het hulle ’n ruk lank in Namibië rondgeswerf en teen
1870 by Rehoboth aangekom. Die sendeling Hahn het toestemming van die Hererokaptein, Maherero, ontvang dat die Basters hulle in dié omgewing kon vestig waar die
Nama Swartboois al reeds vir dekades gewoon het. Dertig Baster-gesinne het hulle in
die Rehoboth-omgewing gevestig, waar hulle as buffer tussen die Afrikaners en die
Herero gedien het. In 1909 het die Duitse besettingsmag die presiese grense van die
“Bastard Gebiet” vasgestel met, op daardie stadium, tussen 2 000 en 3 000 Basters as
inwoners (Marais 1939:98–102; Wellington 1967:155–6; Lau 1987:19). Die sogenaamde
Rehoboth-Basters het spesiale behandeling ontvang van die Duitsers, wat hulle as
“verhewe” bo die Nama en Oorlams beskou het – ’n onderskeiding wat hulle
gedurende die 20ste eeu probeer handhaaf het (Dedering 2009:794).
Volgens die sendeling Olpp was daar in 1876 drie ander Bastergroepe naas die
Rehobothers in Namibië, naamlik by Grootfontein, Kalkfontein en Rietfontein (Van der
Merwe 1989:18). Alhoewel laasgenoemde net buite die oosgrens van moderne Namibië
lê, verander dit niks aan die feit dat daar vanaf die 1870’s ’n taamlike teenwoordigheid
van die Basters in Namibië was nie. Aldus is die aantal sprekers van Afrikaans in
Namibië verhoog weens die migrasie van die Basters. Dit was ’n belangrike gebeurtenis
in die geskiedenis van Afrikaans in dié land, aangesien ’n taal se posisie nie slegs
afhang van sy gebruik in hoë funksies nie, maar ook van ’n voldoende aantal
moedertaalsprekers.

6.2 Die vestiging van blanke boere
Teen die 1860’s was daar slegs drie blanke boeregesinne in Namibië, wat onderskeidelik
in die omgewings van Keetmanshoop, Rehoboth en Otjimbingwe gewoon het (Van der
Merwe 1989:21). Vanaf die 1870’s het die situasie verander, enersyds omdat die
potensiaal van die land deur die binnekoms van handelaars en sendelinge aangetoon is,
maar andersyds ook omdat die Duitsers ná 1884 die gebied beheer het en daar
algemeen gevoel is dat hulle die boere teen die inheemse inwoners van Namibië sou
bevoordeel en beskerm.
In 1874 het ene Hendrik van Zyl, ’n jagter en handelaar, na Hereroland getrek. Nadat
hy vir ’n ruk lank weer in die destydse Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR), oftewel die
Transvaal, vertoef het, het hy ’n aantal plaaslike boere oorreed om saam met hom na
Namibië te trek om die winsgewendheid van Hereroland te benut (vgl. Trümpelmann
1948:14–18). Dit is interessant dat die meeste boere eers na die noorde van Namibië
getrek het, moontlik weens ekologiese oorwegings, maar dalk ook omdat Suid-Namibië
alreeds beset was deur verwesterste mense wat op hul regte gestaan het. Hoe dit ook al
sy, mens kan argumenteer dat dit die Transvaalse boere was wat Afrikaans na die
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noorde van Namibië gebring het, aangesien die Oorlams nooit dáár gevestig het nie, en
die Herero en ander swart groepe nooit die taal as moedertaal aangeneem het nie.
Van die boere wat in dié tyd in Hereroland aangekom het, het deel uitgemaak van die
sogenaamde Dorsland-trek. Sommige van die boere in die ZAR was ontevrede met die
verkiesing van Thomas Burgers as president en het in 1875 begin om weg te trek
(Preller 1941:87). ’n Groepie gesinne (waaronder veral die Albertse, die Van der Merwes
en die Van Niekerks) het onder leiding van Gert Alberts weswaarts deur die Kalahari
getrek en in 1876 in Namibië aangekom (Preller 1941:93, 99). Kaptein Amraal Lamberts
het hulle toestemming verleen om in die omgewing van Gobabis te woon, maar hulle
het ná ’n ruk weer verder getrek. Hierdie boere het saam met die latere “Dorslandtrekkers” die Kaapse regering om bystand gevra en is toegelaat om in die
noordoostelike deel van Namibië (die sogenaamde Kaukauveld) te boer. Hulle was
egter ontevrede met die grond en het in 1879 verder na Suid-Angola getrek (Wellington
1967:163). Sommige van hierdie trekkers was egter ook in Angola ongelukkig, en het
onder leiding van Willem Jordaan weer teruggetrek na Noord-Namibië. Daar het hulle
in 1885 die “Republiek Upingtonia” gestig. Kaptein Maherero was ongelukkig met
hierdie verloop van sake, maar die republiek het in elk geval ná die dood van Jordaan
tot ’n einde gekom. Gedurende 1887–1888 het heelwat van hierdie boere weer
teruggetrek na die Transvaal of Angola toe (Wellington 1967:163; Van der Merwe
1989:22).15
Ten spyte daarvan dat die vestiging van blanke boere in Noord-Namibië, wat uiteraard
Afrikaans van die Transvaalse variëteit gepraat het, nie baie suksesvol was nie, het dit
tog ’n rol gespeel in die geskiedenis van Afrikaans in Namibië. Aan die begin van die
20ste eeu was daar reeds meer as ’n honderd boere in Damaraland (Trümpelmann
1948:105). Die koms van die Afrikaanssprekende boere het nie net die aantal
moedertaalsprekers van dié taal in Namibië verhoog nie, maar hulle het dit ook oor ’n
groter geografiese gebied versprei. Omdat die boere nie Herero geken het nie, en
Afrikaans wél in sekere funksies deur die Herero as lingua franca gebruik is, kan mens
aanneem dat Afrikaans ook vir kommunikasie tussen die boere van Suid-Afrikaanse
herkoms en die plaaslike Herero in Noord-Namibië gebruik is. Op hierdie wyse het
hulle meegehelp aan die uitbreiding van die gebruik van Afrikaans as lingua franca in
Namibië.
Dit was ook gedurende hierdie era dat blanke boere in Suid- en Sentraal-Namibië begin
intrek het. Teen 1888 was daar, met enkele uitsonderings, geen teenwoordigheid van
blankes in Groot Namakwaland nie. Gedurende 1889–1890 het ’n groep verarmde boere
uit die Piketberg-distrik onder leiding van Hendrik Smit noordwaarts getrek en hulle
oor ’n tydperk van vier jaar in Suid- en Sentraal-Namibië gevestig (Preller 1941:238, 243;
Trümpelmann 1948:64–9). Teen die einde van 1893 was daar 200 boere in Groot
Namakwaland. Ná die Duitsers se onderwerping van die Nama en Oorlams in 1894 het
Suid-Afrikaanse boere gevoel dat Namibië veiliger vir hulle sou wees, en het hulle
getalle gevolglik vinnig toegeneem. So was daar teen die einde van 1895 reeds 610
blanke boere in Suid- en Sentraal-Namibië (Trümpelmann 1948:83). Hierdie boere, wat
grotendeels uit die Kaapkolonie, maar ook uit die Oranje-Vrystaat gekom het (vgl.
Trümpelmann 1948:77), was ook Afrikaanssprekend. Hulle het ook Afrikaans se posisie
versterk deurdat daar meer moedertaalsprekers van die taal as ooit vantevore in
Namibië was. Teen 1903 was daar in die hele Namibië meer blanke
15

Die sage van die sg. Dorsland-trekkers het eers in die twintigste eeu tot ’n einde gekom toe bykans 2 000
van hulle gedurende 1928–9 weer uit Angola na Namibië getrek het, waar die meeste hulle gevestig het. Dit is
egter interessant dat sommige van die swart bediendes van die Dorsland-trekkers, wat mettertyd Afrikaans
as hul moedertaal aangeneem het, in Angola agtergebly het en vir jare ’n variëteit hiervan (die sg. Van der
Merwe-Afrikaans) gehandhaaf het (vgl. Du Plessis 1994:127–8).
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Afrikaanssprekendes as Duitsers (Cluver 1996:10). Uiteraard het hulle met die plaaslike
Oorlams in Afrikaans gekommunikeer, en mens kan verwag dat dié taal ook deur hulle
as lingua franca gebruik is vir omgang met die Nama en Duitsers.

6.3 Die Duitse besetting
Dit is nie noodsaaklik vir die doeleindes van hierdie artikel om op die besonderhede
van die Duitse besetting in te gaan nie. Opsommenderwys kan mens noem dat Namibië
onder Duitse invloed was vanaf 1884, toe die Duitse regering onderneem het om
Lüderitz as “verversingspos” te beskerm, en veral ná 1890, toe Brittanje en Duitsland
amptelik ooreengekom het dat Namibië ’n Duitse kolonie was, tot en met 1915 toe die
Duitse magte aan die Suid-Afrikaners oorgegee het in die konteks van die Eerste
Wêreldoorlog. Die Duitse oorname van Namibië het egter nie sonder teenkanting van
die plaaslike bevolking plaasgevind nie. So byvoorbeeld het die Oorlamsleier Hendrik
Witbooi gedurende 1884–1894, en weer in 1904–1905, probeer om die Duitsers teen te
staan. Die Herero het ook in 1904 teen die Duitse magte in opstand gekom. Beide
opstande was onsuksesvol en het tragiese gevolge vir die plaaslike inwoners gehad
(vgl. o.m. Wellington 1967:167–224; Esterhuyse 1968). Die Duitsers was vir bykans
dertig jaar die maghebbers (in meerder of mindere mate) in Namibië. Wat was die
gevolg hiervan vir die posisie van Afrikaans in dié land?
Met die anneksasie van Namibië het aansienlik meer Duitsers die land binnegekom as
ooit vantevore. Die Duitse sendelinge se aktiwiteite was een van die redes waarom
Namibië in ’n Duitse invloedsfeer ontwikkel het, en verdere belangstelling in die land
onder Duitsers aangewakker is. Met die dat Namibië ’n Duitse kolonie geword het, het
staatsamptenare, soldate, handelaars en gewone burgers uit Duitsland die land beset.
So byvoorbeeld het die aantal blanke mans van 2 800 in 1904 tot 4 900 in 1907 gegroei
(Wellington 1967:217). Uit die aard van die saak kan mens verwag dat die aantal
Duitssprekendes in Namibië sterk toegeneem het, en dat hulle juis diegene was met
mag.
Gedurende die Duitse anneksasie was Duits die amptelike taal van Namibië, of DuitsSuidwes-Afrika, soos dit genoem was (Cluver 1992:118). Die Duitsers het ’n negatiewe
houding teenoor Afrikaans (Hollands) gehad, en die gebruik daarvan as amptelike taal
verwerp en pogings aangewend om hul eie taal te bevorder (Cluver 1992:124; Cluver
1996:12-14; Deumert 2009:356–61). Alhoewel die administrasie van die land en
kommunikasie tussen die koloniale regering in Namibië en Duitsland in Duits was, was
dit nie die geval sover dit kommunikasie met die plaaslike inwoners geraak het nie.
Afrikaans was reeds voor die Duitsers se oorname as ’n lingua franca tussen
verskillende taalgroepe in ’n verskeidenheid funksies gebruik (vgl. afdeling 5 hier bo).
Omdat die magsposisie na die Duitssprekendes verskuif het, het Duits die regerings- en
administrasietaal van die land geword. Afrikaans het egter ’n lingua franca gebly
tussen die verskillende taalgemeenskappe van Namibië, insluitende die Duitsers.
As voorbeeld van die volgehoue posisie van Afrikaans dien die korrespondensie van
Hendrik Witbooi met die Duitse magte. So skryf Witbooi (1929:73–7) oor politieke sake
aan dr. Heinrich Ernst Göring, die Duitse “Kommisar für das Sudwest-afrikanischen
Schützgebiet” gedurende 1885–90 (Esterhuyse 1968:99). Göring self het in Duits geskryf
(vgl. Witbooi 1929:73, aantekening 1), maar Witbooi antwoord hom in Hollands.
Witbooi (1929:126, 180–1) skryf ook in Hollands aan August Köhler, die “assessor” wat
deur die Duitse regering uitgestuur is om kaptein Curt von François met die
administrasie en regspleging van die kolonie by te staan (Esterhuyse 1968:169).
Interessant is dat Köhler vir Witbooi met ’n Nederlandse brief antwoord (Witbooi
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1929:182-3). Afrikaans was duidelik nog steeds die taal van die diplomasie, en die
Duitsers het besef dat ’n kennis daarvan nodig sou wees om met die inwoners van
Namibië te kan kommunikeer.
In Julie 1892 was daar ’n ontmoeting tussen Witbooi en Von François, sedert 1890 die
Duitse “Landeshauptmann” vir Namibië. Witbooi (1929:130–9) het ’n notule bygehou
van wat in die onderhoud gesê is. Hierin antwoord Von François in Afrikaans. Of hy dit
wel gepraat het, weet ons nie uit die beskikbare getuienis nie, maar dit is tog belangrik
om daarop te let dat Afrikaans steeds op politieke vlak as ’n lingua franca tussen
verskillende gemeenskappe gebruik is. Gedurende die beleëring van Witbooi in Mei
1894 te Nauwkloof het hy ’n hele reeks briewe in Hollands aan majoor Theodor
Leutwein, Von François se opvolger, geskryf (vgl. Witbooi 1929:204–39). Daar bestaan
ook ’n brief wat Leutwein aan Witbooi in Hollands geskryf het (Witbooi 1929:228–9).
Afrikaans het dus selfs gedurende die Duitse besetting as lingua franca gedien, selfs al
was dit nie meer die taal van die politieke maghebbers nie.
Die Duitsers het besef dat Afrikaans die algemene lingua franca van Namibië was, en
het ten spyte van hul voorkeur aan Duits tog daarvoor voorsiening gemaak. So
byvoorbeeld is die “Verordening aangaande de invoer van vuur-wapens en amonitië in
het zuid west afrikaansche beschermingsgebied”, onderteken deur Von François, in
beide Duits en ’n Hollandse vertaling in 1892 in Rehoboth opgespyker (Witbooi
1929:239–42). Dieselfde proses is gevolg met ’n mynwet wat deur die Duitse
mynowerheid opgestel is (Witbooi 1929:243).
’n Belangrike dokument, opgestel deur luitenant-generaal Lothar von Trotha, dien as ’n
goeie illustrasie van hoe wydverspreid Hollands steeds as lingua franca in Namibië
halfverwege die Duitse besetting was. Von Trotha het in 1904 met militêre versterkings
in Namibië aangekom om die militêre pligte van Leutwein oor te neem. Hy is spesifiek
afgevaardig deur die Duitse kabinet om die oorlog teen die Herero tot ’n einde te bring,
wat hy wel met groot ongenaakbaarheid en deeglikheid gedoen het. Weens die
wreedheid van die Duitse veldtog teen die Herero het Witbooi en die meeste ander
Nama- en Oorlamskapteins in Oktober 1904 teen die Duitsers oorlog verklaar. Hulle
was egter nie opgewasse teen die Duitse magte nie, en teen die einde van 1905 het Von
Trotha die meeste van die “rebellies” suksesvol onderdruk (Wellington 1967:206–12).
Op 22 April 1905 het Von Trotha ’n ope brief gerig “Aan de ontstuimige Nama” waarin
hy hulle waarsku oor die gevolge van hul teenstand en wys op die mag en sukses van
die Duitse soldate. Verder verklaar hy ook Hendrik Witbooi en die ander “schuldige
hoofden” voëlvry en bied hy ’n bedrag geld vir die dood of inhegtenisname van elkeen
aan.16 Hierdie dokument is nie net insiggewend in die toon en aard daarvan nie, maar
ook die taal. Von Trotha skryf in Hollands (of laat dit in Hollands skryf) omdat dit die
lingua franca van Suid- en Sentraal-Namibië was, ten spyte van die Duitsers se
teenwoordigheid daar vir meer as twee dekades.
Dit blyk dus uit bostaande dat die Duitse besetting van Namibië wel veranderinge op
die taalgebied vir die land meegebring het deurdat daar ’n groter aantal
Duitssprekendes die land binnegekom het en hul taal in sekere hoë funksies gebruik is.
Wat egter ook duidelik blyk, is dat Afrikaans teen dié tyd so sterk ingewortel was as
lingua franca dat die Duitsers dit moes toegee en in hul omgang met die plaaslike
inwoners voorsiening daarvoor gemaak het. Afrikaans was dus teen die vroeg 20ste17
16

My dank aan wyle dr. Carla Luijks wat ’n fotokopie van die oorspronklike Nederlandse dokument
die Windhoekse Argief aan my beskikbaar gestel het. ’n Engelse vertaling van die proklamasie is te vinde
Witbooi (1996:220).
17
Daar was wel ’n impak van Duits deurdat die kinders van Duitse mans en plaaslike vroue soms
Duits opgevoed is, terwyl die werkers en bediendes van die Duitse koloniste in sommige gevalle ook
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eeu stééds die lingua franca in Namibië tussen verskillende taalgroepe in sekere
funksies.

6.4 Die oorname deur SuidAfrika
Suid-Afrika, as deel van die Geallieerde magte, het met die uitbreek van die Eerste
Wêreldoorlog Namibië, synde ’n Duitse kolonie, binnegeval. In Julie 1915 het die Duitse
magte oorgegee en het Suid-Afrika vir die duur van die oorlog die gebied beheer. Die
Unie van Suid-Afrika het in September 1919 die mandaat vir “Duits-Suidwes-Afrika”
aanvaar en die land vir die volgende 70 jaar beset (Wellington 1967:270).
Die besetting van Namibië deur Suid-Afrika het belangrike gevolge gehad vir die stand
en funksie van Afrikaans. Namibië is bestuur deur amptenare van Suid-Afrika, en dit
het gelei tot ’n groter teenwoordigheid van Suid-Afrikaanse blankes in die stedelike
sentra van die land. Die Suid-Afrikaanse regering het ook kort ná die toekenning van
die mandaat ’n doelgerigte veldtog geloods om die blanke bevolking van Namibië te
vergroot. Gevolglik is heelwat plase aan Suid-Afrikaanse boere toegeken, wat daartoe
gelei het dat die Afrikaanssprekende boere in die noorde van Namibië (Hereroland)
drasties toegeneem het (Wellington 1967:273–4; Von Moltke 1976:39).
Met die Suid-Afrikaanse oorname van die Namibiese administrasie het die amptelike
tale van die Unie, naamlik Nederlands en Engels, ook die amptelike tale van Namibië
geword. Duits was slegs erken as ’n semi-amptelike taal. Toe Afrikaans in 1925 een van
die amptelike tale van die Unie geword het, het dit ook Namibië gegeld (Cluver
1992:119). Aanvanklik was Engels in die praktyk die taal van administrasie in Namibië,
maar binne ’n paar jaar het die groot aantal Afrikaanssprekende boere en
staatsamptenare veroorsaak dat Afrikaans die mees gebruikte taal in regeringsfunksies
geword het (Cluver 1992:121). Aldus het Afrikaans nog verder gegroei as gevolg van
die toename in lae funksies, terwyl die taal se hoë status verder verhoog is deur die
amptelike erkenning daarvan (Van der Merwe 1989:101).
Die oorname en bestuur van Namibië deur Suid-Afrika het dus iets van ’n voortsetting
én verandering in die status en gebruik van Afrikaans verteenwoordig. Meer
Afrikaanssprekendes het die land binnegekom en die taal oor selfs nog ’n groter gebied
versprei. Daarby het hierdie mense die politieke en ekonomiese mag gehad en dus
Afrikaans se gebruik in die hoë funksies voortgesit. Afrikaans was reeds ’n lingua
franca in Namibië vóór die koms van die Suid-Afrikaners, maar deur hul
teenwoordigheid is sy posisie versterk, ook in die noorde van die land waar Afrikaans
nie voorheen as lingua franca in lae funksies gedien het nie. Die koms van die SuidAfrikaanse maghebbers het ook die amptelike status van Afrikaans verander wat weer,
na 30 jaar van Duitse oorheersing, as regeringstaal gedien het. Dit is duidelik dat weens
die teenwoordigheid van Suid-Afrika in Namibië, die bevolking van die land se kennis
van Afrikaans toegeneem het (vgl. Van der Merwe 1989:100). Wat egter ewe belangrik is
om te besef, is dat die grootskaalse oorname deur Afrikaanssprekende blankes van die
hoë funksies (bv. regering, onderwys en handel) veroorsaak het dat een variëteit van
Afrikaans voorkeur gekry het en die prestigetaal geword het. Die variëteite wat vir baie
jare deur die Oorlams en Basters gebruik is, het gestigmatiseer geraak en daar is
gevolglik deur skoolopvoeding gepoog om Standaardafrikaans te bevorder. As gevolg
hiervan het Standaardafrikaans vanaf die 1920’s die taal geword wat in hoë funksies in
Namibië gebruik is (vgl. L.T. du Plessis 1985:59–61).
variëteit van Duits aangeleer het, wat tot vandag in sekere gebiede (veral Swakopmund) gebesig word (vgl.
Deumert 2009).
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7.

Gevolgtrekking

Teen die tyd van die Suid-Afrikaanse oorname in Namibië was ’n vorm van Afrikaans
reeds vir langer as ’n eeu in dié land in gebruik. In die voorgaande gedeeltes is die
vestiging, verspreiding en aard van Afrikaans as lingua franca in Namibië, ca. 1800–
1920, beskryf teen die agtergrond van die sosiopolitiese, ekonomiese en kulturele
veranderinge wat die Namibiese gemeenskappe gedurende die onderhawige tyd
ondergaan het. Dit was uiteraard nie moontlik om op elke aspek van die geskiedenis in
te gaan nie, maar die belangrikste ontwikkelinge met betrekking tot die geskiedenis van
die vestiging en verspreiding van Afrikaans is wel aangetoon.
Die kontak tussen die Europese taal en kultuur en dié van die Khoi-Khoin het nie net
nuwe sosiale groepe laat ontstaan nie, maar ook meegehelp aan die ontwikkeling van ’n
nuwe taal, Afrikaans. Een van hierdie verwesterste en geakkultureerde groepe, die
Oorlams, speel ’n baie belangrike rol in hierdie geskiedenis. Dit is ironies dat die
Oorlams deur kontak met Europeërs ontstaan het, maar dit juis as gevolg daarvan
nodig gevind het om die Kaapkolonie te verlaat. Dit was hierdie Oorlams wat in
verskillende groepe Afrikaans gedurende ca. 1800–1810 Suid-Namibië binnegebring
het. Maar die Oorlams het ook ’n hele nuwe kultuur met hulle saamgebring. Saam met
die sendelinge, wat gedurende dieselfde periode aktief in Namibië begin raak het, het
hulle ’n verwesterste kultuur afhanklik van Westerse kommoditeite die land
binnegedra. Deur interaksie tussen die verwesterste Oorlams, die sendelinge en die
Nama het ’n nuwe gemeenskap in die periode 1810–1840 ontstaan wat op die
kommando-stelsel gebaseer en afhanklik van die Kaapse markte was. Weens die status
en mag van die Oorlams in hierdie samelewing het Afrikaans dus ’n prestigetaal
geword. Gedurende hierdie tydperk het Afrikaans dan ook gedien as ’n lingua franca in
lae funksies tussen die Nama, Oorlams, Europeërs en sommige van die Herero. Dit het
egter veral weens sy prestige die lingua franca in hoë funksies geword, en is gebruik as
regeringstaal, skooltaal, kerktaal en handelstaal. Vanaf ca. 1870 is die posisie van
Afrikaans verder versterk deur die binnekoms van ander Afrikaanssprekende groepe,
soos die Basters en blanke boere. Dit was ’n belangrike ontwikkeling, aangesien ’n taal
wat slegs in, of meestal net vir, hoë funksies gebruik word, kan stagneer of selfs uitsterf.
Die toename in Afrikaanssprekendes wat gedurende hierdie tyd plaasgevind het, het
die taal se funksie as lingua franca verder verhoog. Juis as gevolg van hierdie sterk
posisie teen die 1880’s kon Duits nie Afrikaans as lingua franca bedreig nie, ten spyte
van die koloniale magte se pogings om hul taal te bevorder. Alhoewel Duits gedurende
die koloniale tyd die amptelike en regeringstaal geword het, het dit nooit baie algemeen
geword nie, en is die Duitsers gedwing om Afrikaans as lingua franca te erken en te
gebruik. Met die oorname van Namibië deur Suid-Afrika is die posisie van Afrikaans
versterk deurdat dit mettertyd die amptelike taal van die land geword het en meer
sprekers daarvan hulle in Namibië gevestig het.
Gevolglik kan mens met regte saam met Van der Merwe (1989:27) tot dié
gevolgtrekking kom: “Afrikaans was (...) die lingua franca wat gebruik is waar
Duitssprekende sendelinge en offisiere, Afrikaanssprekende Oorlamkapteins en
Basters, en Namasprekendes wou kommunikeer.”
Maar watter soort lingua franca was Afrikaans in Namibië?
Met eerste oogopslag lyk dit asof Afrikaans, volgens Heine se onderskeid (vgl. afdeling
2.1), ’n B-tipe lingua franca was. Afrikaans self het sy ontstaan te danke aan Europese
kontak met Afrika. Een van die gevolge van hierdie kontak was die Oorlamsgroepe wat
’n vroeë vorm van Afrikaans as hul moedertaal gebesig het. Die kontak met die
Europese beskawing aan die Kaap het egter veroorsaak dat die Oorlams moes migreer,
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maar hulle was reeds aangewese op Europese kommoditeite vir die voortbestaan van
hul kultuur en lewenswyse. Dit is hierdie kultuur wat hulle in Namibië ingebring het.
Met die hulp van Europese sendelinge is die taal nog verder versprei. Omdat die
Oorlams (aanvanklik) die magtigste groep in die Namibiese samelewing was, het hulle
taal ’n sekere prestige-waarde ontwikkel en het dit die teikentaal geword van veral die
plaaslike Nama wat grotendeels met die Oorlams geassimileer het. Alhoewel Afrikaans
tot met die Duitse besetting merendeels die taal was wat vir hoë funksies gebruik is, het
dit tog nie heeltemal die ander tale in Namibië verplaas in lae funksies nie. Nama het
steeds die moedertaal van baie mense gebly, en is selfs in skole en kerke gebruik. Ten
spyte hiervan was Afrikaans die taal met prestige en het die meeste Nama uiteindelik
tweetalig geword. Afrikaans het ook (sover ons weet) nie algemeen bekend onder die
Herero geword nie, aangesien die Oorlams nooit so diep in hulle gebied ingedring het
as wat die geval in Suid- en Sentraal-Namibië was nie. Dit was eers met die besetting
van Noord-Namibië deur Afrikaanssprekende boere uit Suid-Afrika dat die taal deur
hulle as lingua franca gebruik is om met die Herero te kommunikeer.
Ten spyte van die voorgaande redenasie, het die situasie met betrekking tot Afrikaans
as lingua franca in 19de-eeuse Namibië tog elemente van ’n A-tipe-taal. Die taal wat die
lingua franca geword het, is die land binnegebring deur indringers wat onder andere
deur militêre oorwinnings die gebied oorgeneem het. Daarby het dit in ’n tydperk
gebeur voordat Europese kolonisasie in Namibië begin het, en was daar geen Europese
moondheid direk by betrokke nie. Desnieteenstaande staan dit vas dat Afrikaans in die
vroeë 19de eeu deur die Oorlams na Namibië gebring is. Weens hul militêre
oorwinnings en die integrasie met sommige van die ander Namibiese groepe, én met
die hulp van die sendelinge, het ’n nuwe samelewing in Suid- en Sentraal-Namibië
ontstaan waarvan Afrikaans as die lingua franca in die lae, maar veral ook in die hoë
funksies, gedien het. Vanaf die laat 19de eeu, en veral ná die besetting deur Suid-Afrika,
is die posisie van Afrikaans in Namibië verder versterk deur die migrasie van verdere
Afrikaanssprekendes. Op hierdie wyse het Afrikaans dus die lingua franca van
Namibië geword. Dit behou steeds, ten spyte van ’n veranderde politieke klimaat,
hierdie status in groot dele van die land.
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Die Europese musiektradisie en die ontwikkeling
van ’n Afrikaner-identiteit:
’n Oorsig van Afrikaanse musiekjoernalistiek in
Die Brandwag (1910–1921) en Die Nuwe Brandwag
(1929–1933)
Annemie Stimie
Musiekwetenskap
Universiteit Stellenbosch

Summary
The European music tradition and the development of an Afrikaner identity:
An overview of Afrikaans music journalism in Die Brandwag (1910–1921)
and Die Nuwe Brandwag (1929–1933)
Current musicological discourses in South Africa seldom engage with Afrikaans content and
contributions, even though there is an acknowledged large body of writing on music in
Afrikaans. These writings could add value to both music and general historiographies in
South Africa. This article discusses musicrelated articles in two Afrikaans cultural
magazines: Die Brandwag (1910–1921) and Die Nuwe Brandwag (1929–1933). The majority
of musicrelated articles in Die Brandwag appeared within the first five years of publication.
The most important articles are Bosman di Ravelli’s six fantasies about the life of Chopin.
During the latter half of the decade, articles focused mostly on art in general and its relation
to nationality. Music played a minor role in these discussions. Examples of these articles are
J.F.E. Celliers’s “Kuns in verband met nasionaliteit en geskiedenis” (25 January 1919) and Eric
Mayer’s “’n Nasionale kuns in SuidAfrika” (24 December 1919). During the four years that
Die Nuwe Brandwag was published, music was approached in one of two ways: through
particular articles (for instance, Jan Bouws’s “Die Nederlandse musiek”) or as a subsection in
more general discussions about the arts. All the articles refer to European music history, while
the ideals of Afrikaner nationalism permeate the text. The hypothesis of this article is that
Afrikaner nationalism has been undertheorised by historians and political scientists, who
have been largely uninterested in cultural (specifically music) discourses. More subtle
theorisation is thus made possible through studying those texts produced in Afrikaans during
the first half of the twentieth century – texts in which a tension emerges between the national
and international ingredients of a particular identity. This article will interpret this tension
with reference to Edward Said’s Culture and imperialism 1993).

Opsomming
Tans is daar min musiekwetenskaplike diskoerse in Suid-Afrika wat bemoeienis maak
met inhoude en bydraes wat in Afrikaans gemaak is, ten spyte van die omvang van
Afrikaanse tekste oor musiek. Hierdie Afrikaanse tekste besit die potensiaal om nie net
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musiekhistoriografie nie, maar ook algemene historiografie in Suid-Afrika meer
geskakeerd in te klee. Hierdie artikel handel oor die musiekartikels in twee Afrikaanse
kulturele tydskrifte: Die Brandwag (1910–1921) en Die Nuwe Brandwag (1929–1933). Die
grootste konsentrasie musiekverwante artikels in Die Brandwag verskyn in die eerste vyf
jaar van die tydskrif se publikasie, en die belangrikste hiervan is die ses fantasieë oor
Chopin se lewe soos geskryf deur Bosman di Ravelli. Artikels wat later in die dekade
gepubliseer is, fokus hoofsaaklik op kuns as ’n breë begrip en die verband met
nasionaliteit. Voorbeelde hiervan is onder andere J.F.E. Celliers se “Kuns in verband
met nasionaliteit en geskiedenis” (25 Januarie 1919) en Eric Mayer se “’n Nasionale
kuns in Suid-Afrika” (24 Desember 1919). Musiek maak slegs ’n klein deel uit van die
bespreking. In die vier jaar van publikasie word musiek op twee wyses benader in Die
Nuwe Brandwag: deur spesifieke artikels (soos “Die Nederlandse musiek”deur Jan
Bouws) of as ’n onderafdeling van artikels wat handel oor kuns in die algemeen. Al die
artikels verwys na Europese musiekgeskiedenis, terwyl die ideale van
Afrikanernasionalisme die teks deurweef. Die hipotese van hierdie artikel is dat
Afrikanernasionalisme, soos geteoretiseer deur geskiedkundiges en politieke
wetenskaplikes, nie rekening hou met kulturele (spesifiek musiek-) diskoerse nie. ’n
Verdere teoretisering word dus moontlik gemaak deur die bestudering van hierdie
Afrikaanse diskoerse van die vroeë twintigste eeu waarin daar ’n spanning bespeur kan
word tussen die nasionale en internasionale bestanddele van ’n eie identiteit. Hierdie
artikel sal die spanning interpreteer aan die hand van Edward Said se boek Culture and
imperialism (1993).

1.

Inleiding

Jan Bouws se Musieklewe in Suid-Afrika (1946), die vroegste musiekmonografie in
Afrikaans, is gevolg deur ’n aantal soortgelyke boeke deur Bouws en ander skrywers.
Die onderwerpe van hierdie tekste is uiteenlopend en dek ’n wye spektrum
musikologiese onderwerpe wat betrekking het op Suid-Afrika en Wes-Europa.
Belangrike voorbeelde sluit in Bouws se Maatgespeel:’n Bundel musiekjoernalistiek (1964)
en Hubert du Plessis se Johann Sebastian Bach:’n Biografie en agt opstelle (1960). Musieklewe
in Suid-Afrika kan dus beskou word as ’n belangrike vertrekpunt in die Afrikaanse
musiekwetenskaplike tradisie van Suid-Afrika. ’n Volgende belangrike historiese
mylpaal in hierdie tradisie was die publikasie van Jacques Philip Malan se vier-volume
Suid-Afrikaanse musiekensiklopedie (1980 tot 1986). Benewens hierdie monografieë word
die onderwerp van musiek telkens aangespreek in breë kulturele diskoerse. ’n
Voorbeeld is Gerrit Bon se inskrywing getiteld “Die musiekkuns van die Afrikaner” in
die derde deel van Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner (1950:478). Bon betrag in hierdie
hoofstuk die “musikale ontwikkeling van die Afrikaner as volk” deur onder meer te
verwys na die verskeie invloede van die volk se Europese stamlande: “Holland,
Frankryk, Duitsland en Engeland” (1950:478). Hierdie verbintenis met Europa figureer
telkens as tema in die bladsye van die Kultuurgeskiedenis se volumes (geredigeer deur
C.M. van den Heever en P. De V. Pienaar), hetsy die inskrywing handel oor musiek,
literatuur, argitektuur of wetenskap. Uit Bon se hoofstuk blyk dit dat die Afrikaner in
die twintigste eeu ’n sekere soort betekenis heg aan Europa, ’n betekenis wat, soos dit
hier deur Bon aangevoer word, skakel met ’n wit meerderwaardigheidsgevoel. Hy skryf
immers: “Die blanke stel onmiddellik hoër eise aan die lewe” (Bon 1950:488) – ’n
stelling wat voorgee om selfverklarend te wees. Onder die subopskrif “Bantoe-musiek”
rig Bon sy leser se aandag op die kontemporêre afwesigheid van “bantoe”-invloede op
Suid-Afrikaanse komposisies. Dit kan nie, sê Bon, want
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[d]ie grootste komponiste, soos die Duitsers Brahms en Beethoven, het op die
hoogtepunt van hul loopbaan besef, en die oortuiging uitgewerk en uitgeleef,
dat die sterkste basis vir ware kuns juis lê in die kulturele toepassing van die
oermelodie of oerritme. Aan die laaste twee ontbreek dit geensins in die
Bantoe-musiek nie, maar, soos reeds gesê, vereis dit ’n deeglike kennis van
hierdie kunsvorm voordat dit sy gewenste uitwerking kan hê. (Bon 1950:494)
Bon se hoofstuk is slegs een voorbeeld uit die middel van die twintigste eeu waarin ’n
spreekwoordelike blik na Europa gerig word in ’n kulturele bespreking.1
Bogenoemde tekste dui wel nie op die begín van ’n Suid-Afrikaanse musiekwetenskap
nie, maar is eerder mylpale op die weg van die ontwikkeling van ’n
musiekhistoriografie wat reeds vroeg in die twintigste eeu begin het. Hierdie
musiekhistoriografie bestaan uit tekste wat vergete lê in verskeie niemusikale bronne,
waarvan daar nog geen bibliografie beskikbaar is nie en wat gevolglik steeds wag op
kritiese ondersoek. In die voorwoord tot Musieklewe in Suid-Afrika maak Bouws
spesifiek melding van die waarde van Die Huisgenoot as bron (1946:6). Die
aanwesigheid van hierdie en ander tydskrifte en koerante (soos Die Brandwag en Die
Burger) in Bouws en Malan se bronnelyste onderstreep ook die belangrikheid van
hierdie soort tekste as primêre bronmateriaal.
Dis juis ’n gedeelte van bogenoemde materiaal wat van primêre belang is vir hierdie
artikel. Die eerste tydskrif wat hier bespreek word, Die Brandwag, het die eerste keer in
1910 verskyn en in 1922 tot ’n einde gekom. Die publikasie van hierdie tydskrif word
hervat in 1929 onder die veranderde titel Die Nuwe Brandwag. Die Brandwag het’n
leidende rol gespeel in die tweede Afrikaanse taalbeweging deurdat dit “baie aspirantskrywers aan die skryf gekry het” (Nienaber 1943:105). Dit het dus ’n geleentheid
gebied vir die ontwikkeling van ’n Afrikaanse skryfstyl, alhoewel dit ook artikels in
Hollands en ’n hibriede Hollands-Afrikaans bevat het. Soos Afrikaans ontwikkel het,
het dit geleidelik die plek van Hollands as primêre skryftaal oorgeneem. Wanneer Die
Nuwe Brandwag in 1929 uitgegee word, verskyn alle artikels in Afrikaans. Tesame met
die taalkwessie, was Die Brandwag ook ywerig oor die skep van ’n nasionale kuns.2
Sodoende vorm die vroeë musiektekste in hierdie tydskrif deel van ’n nasionale
diskoers wat as illustrasie dien van Leroy Vail se waarneming dat “[a]gain and again,
[...] language stands as the central item in the assemblage of a cultural package” (Vail
1989a:11).

1

Die primêre materiaal wat die onderwerp van hierdie artikel vorm, het ontstaan in die postBoereoorlog/pre-apartheid-tyd van die vroeg-twintigste eeu en is ’n korpus Afrikaanse skryfwerk wat deur
die navorser versamel en saamgestel is. Daarteenoor behoort die meeste van die sekondêre literatuur tot die
musiekhistoriografie van die tweede helfte van die twintigste eeu en is dit dus geïnformeer en gemerk deur
die geformaliseerde Afrikanernasionalisme wat ’n kernbestanddeel van apartheid geword het. Hoewel enkele
hedendaagse musiekwetenskaplikes hulle bemoei met onderwerpe wat verband hou met
Afrikanernasionalisme (sien bv. Stephanus Muller se werk), word dit merendeels bespreek met spesifieke
fokus op individue of historiese oomblikke. Selde, indien ooit, word daar in vroeg- of laat-twintigste-eeuse
musiekhistoriografie doelbewus krities omgegaan met teks op ’n wyse wat relevant is tot die huidige studie.
Die sekondêre literatuur wat ingespan word in hierdie studie is dikwels onderhewig aan dieselfde
ideologiese bindinge as wat hier in die primêre tekste bespreek word. Voorbeelde van sodanige sekondêre
literatuur in hierdie artikel sluit in Boshoff en Du Plessis (1918), Bon (1950), Bouws (1964) en Huskisson
(1969). Die benadering tot die primêre materiaal wat hier bespreek word (Di Ravelli, Levi, Bouws, en dies
meer) verskil van die benadering tot die sekondêre tekste. Eersgenoemde word krities-diskursief ontleed om
die spore van Afrikaneridentiteit en -nasionalisme te ontbloot en laasgenoemde word as konteksgewende
tekste gebruik sonder sodanige kritiese ontmaskering. Dit impliseer nie ’n naïewe aanvaarding van die
ideologiese neutraliteit van hierdie sekondêre bronne nie.
2
Dit is duidelik uit ’n vinnige oorsig van die titels van musiekverwante artikels in Die Brandwag: “Oor die
toekoms van ’n nasionale kuns in Suid-Afrika” (1914); “Kuns in verband met nasionaliteit en geskiedenis”
(1919); “’n Nasionale kuns in Suid-Afrika” (1919) en “Nasionaliteit en musiek” (1921).
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Die spesifieke fokus op musiek maak dat die inhoud van die bespreekte artikels ander
aspekte (as taal) van nasionalisme ook aanraak. Een tema wat in hierdie tekste opval, is
reeds hier bo genoem en sal voortaan uitgelig word: die deurentydse verwysing na
Europa in Afrikaanse musiekdiskoerse. Hierdie soort verwysings is nie uniek tot die
musiekhistoriografie nie: Kotzé (1981) konstrueer byvoorbeeld nasionalisme as ’n
universele fenomeen wat eienskappe oor kontinente deel. Sy definisie van
nasionalisme, wat die grondslag vorm van ’n vergelykende studie van Europese,
Amerikaanse en Suid-Afrikaanse nasionalismes, dui op ’n poging om ’n homogene en
wesenlik koherente konstruk daar te stel:
Nationalism is a system of thought and a view of life in which the nation is
given the central position. It arises from the assumption that the nation
represents certain common characteristics, values and interests and may have a
special task to fulfil, and that this lends it its own identity or character,
distinguishing it from other groups. (Kotzé 1981:8)
Die multi-outeur-boek The creation of tribalism in Southern Africa bied ’n soortgelyke
studie met ’n sterker plaaslike fokus deurdat dit kyk na verskeie bevolkingsgroeperinge
in suidelike Afrika, hoewel die boek nie spesifiek nasionalisme aanspreek nie. In die
inleiding skryf Vail:
Intellectuals carefully crafted their ethnic ideologies in order to define the
cultural characteristics of members of various ethnic groups. These intellectuals
could be European missionaries [...]. Or [...] they could be European
anthropologists and historians. And, in all cases in this volume, local
intellectuals – whether Afrikaner, “coloured” or African – were intimately
involved in the process and, where it was possible, they were ready to work
hand in hand with their European counterparts. (Vail 1989a:11)
Die dominante Europese invloed in die skep (en verstaan) van onderskeie (en
onderskeibare) identiteite word die gemene faktor wat plaaslike etniese groeperings
saambind. Soos hier gestel, blyk dit dat nasionalisme in Suid-Afrika in verband gebring
kan word met ’n soort imperialisme. In sy Culture and imperialism skryf Said:
[W]e have never been as aware as we now are of how oddly hybrid historical
and cultural experiences are, of how they partake of many often contradictory
experiences and domains, cross national boundaries, defy the police action of
simple dogma and loud patriotism. Far from being unitary or monolithic or
autonomous things, cultures actually assume more “foreign” elements,
alterities, differences, than they consciously exclude. (Said 1993:15)
Hierdie aanhaling is belangrik vir die huidige projek, omdat dit sommige van die
probleme rakende Suid-Afrikaanse historiografie aandui en die betoog van die projek
kontekstualiseer: wanneer Bon verwys na die verskeie Europese invloede op die musiek
van die Afrikaner, word hierdie invloede as vanselfsprekend aanvaar. Dit word
geargumenteer dat die verskeie stamlande se kultuurgebruike natuurlik sal invloei in
die kultuur van ’n jong Afrikanernasie en dat die produk daarvan, ten spyte van sy
heterogene samestelling, ’n homogene volksbesit word.
Teen 1950 word die “natuurlikheid” van hierdie proses, die kontinuïteit van
ontwikkeling en die afwesigheid van agentskap in diskoerse oor Afrikanernasionalisme
selde bevraagteken. Kotzé en Vail se studies dateer uit die tagtigerjare en toon nie meer
Bon se soort naïwiteit oor die samestelling van ’n plaaslike identiteit nie. Kotzé poog
om ’n universele konstruk te omskryf wat verskillend in plaaslike kontekste
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gemanifesteer word. Vail identifiseer Europese imperialisme as ’n eksterne agent wat
aktief betrokke is in die proses van kulturele identiteitsvorming in Suid-Afrika. Ten
spyte van die kruiskulturele verwysings in hierdie studies bly die besprekings steeds
getrou aan die idee van kultuur of kulture as monolities of outonoom. Dit is die betoog
van hierdie artikel dat die inhoud van vroeë Afrikaanse musiekjoernalistiek dui op ’n
gekonstrueerde nasionalisme waarin Europese denkwyses ’n belangrike vertrekpunt
word in die verbeel van ’n nasionale karakter.

2.

Metodologiese vertrekpunte

Die volledige versameling van Die Brandwag-en Die Nuwe Brandwag-tydskrifte word
gehuisves in die Africana-afdeling van die Merensky-biblioteek aan die Universiteit van
Pretoria, waar ek my navorsing gedurende 2006 gedoen het. Terwyl ek hierdie
tydskrifte deeglik en stelselmatig deurgewerk het, het ek ook ’n volledige bibliografie
saamgestel van al die musiekartikels wat ek kon vind.3 Hierdie bibliografie is die
vertrekpunt vir die seleksie van tekste wat in hierdie artikel bespreek word.
Die vroegste musiekjoernalistiek in Die Brandwag, ses artikels wat handel oor Chopin, is
geskryf deur Bosman di Ravelli en verskyn gedurende 1910. Vanaf 1911 tot 1913
verskyn slegs enkele kort artikels wat handel oor sang en kerkmusiek. Hierby ingesluit
is “Nieuwe wijsies: Ons Psalm- en Gesangboek” (Malan 1911) en “Stille Nacht! Heilige
Nacht!” (Hoog 1911), asook ’n reeks van drie artikels wat laat in 1912 en vroeg in 1913
verskyn met die tema “Muziek en zang”. Laasgenoemde artikels, geskryf deur Sofie H.
Deys-Draayer, bespreek antieke musiektradisies van onder meer Assirië, Babilon en
Israel. Vanaf 1913 tot 1919 verskyn slegs twee baie kort inskrywings, wat ook die
enigste artikels in hierdie twee tydskrifte is waarin Afrikaanse volksliedjies ter sprake
is: “Spele vir jong mense: Die vaste band” (Anoniem 1914) en Boshoff se artikel getiteld
“Afrikaanse liedjies” waarin hy die liggaamsbewegings beskryf wat “Siembamba” moet
vergesel (1917).4
Musiek verkry ietwat meer aandag in 1920 met die besoek van die Vlaamse
sanger/komponis Emiel Hullebroeck. Verder is daar ’n hele aantal artikels wat klem
plaas op nasionaliteit en kuns. Hierdie artikels toon nie noodwendig direkte belang in
musieksake nie, maar bespreek wel die kunste in sy breë strekking, waarby musieksake
dan ook ingesluit word.
Omdat Die Nuwe Brandwag ’n letterkundige tydskrif is, en nie ’n familietydskrif soos sy
voorganger Die Brandwag nie, verskyn daar heelwat meer artikels wat handel oor
musiek (feitlik een artikel per uitgawe). Dit is opvallend dat die vroegste titels spesifiek
fokus op Suid-Afrika (“Musiek in Suid-Afrika” en “Kerkmusiek” deur Bon en “Waarom
Suid-Afrika agter staan by ander lande” deur Johanna Luijt), terwyl die laaste artikels
gemoeid is met Richard Wagner en Johannes Brahms (“Richard Wagner as mens en
digter” deur Bon en “Richard Wagner en Johannes Brahms” deur Willem Hendrik van
den Bos). In die vier jaar van publikasie is musiek op twee wyses in Die Nuwe Brandwag
aangespreek: as deel van artikels wat die kunste in sy breë strekking bespreek (soos
Levi se artikels oor Semitisme) of deur spesifieke artikels (soos “Die Nederlandse
3

’n Verwante maar onafhanklike komponent van die navorsing behels die skandering en digitisering van
elk van hierdie musiekartikels wat dan saam met volledige metadata in ’n databasis versamel word. Hierdie
materiaal sal mettertyd beskikbaar gestel word en ten volle soekbaar wees op die Universiteit van Pretoria se
Institusionele Pakhuis, UPSpace (sien http://www.up.ac.za/dspace/handle/2263/2771) en word finansieel
ondersteun deur die Dokumentasiesentrum vir Musiek (DOMUS) aan die Universiteit Stellenbosch.
4
Hierdie inskrywing sou later deel vorm van die boekpublikasie Afrikaanse Volksliedjies: “Piekniekliedjies”
(Ballade-Poësie) (Boshoff 1918).
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musiek”deur Bouws). Al hierdie artikels verwys na Europese musiekgeskiedenis,
terwyl die ideale van ’n eie Afrikanerkultuur die teks deurweef. Drie musiekpartiture
verskyn in Die Nuwe Brandwag: “Aan Elektra”en “Helde rus”deur Anna Lambrechts
Vos (1930 en 1931) en “Soos die windjie wat suis”deur Johannes Fagan (1931).
Vir die doeleindes van hierdie artikel het ek besluit om slegs enkele van die artikels vir
bespreking uit te sonder. Bosman di Ravelli, een van die eerste gekwalifiseerde
konsertpianiste wat Suid-Afrika opgelewer het, se artikels oor Chopin is, soos reeds
genoem, die vroegste musiekjoernalistiek wat in Afrikaans verskyn. Hierdie artikels
verskyn ook in ’n belangrike tydsgleuf in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, naamlik die
vroegste jare na Uniewording. Die artikels van Celliers en Mayer verwys nie spesifiek
na musiek nie, maar lei die tema in van die verhouding tussen nasionalisme en kuns
met betrekking tot Afrikaneridentiteit. Waar Di Ravelli se werk hoogstens indirek –
deur die koppeling van musiek met ’n Europese erfenis – nasionalistiese “werk” doen,
artikuleer hierdie artikels beter as enige ander wat ek kon vind, die behoefte aan kuns
(waarvan musiek natuurlik nie uitgesluit is nie) as ’n demonstrasie van nasionale
identiteit, afgelees teen Europese modelle.5 Met die eerste verwysing na werk deur
Nathan Levi (“Waardering van muziek”) word ’n tema aangeroer wat later in die
artikel belangriker word en meer omvattende aandag verkry, naamlik die verhouding
tussen Semitiese invloede, Wes-Europese kuns en Afrikaneridentiteit. Levi se
“Waardering van muziek” neem egter die beskouings van Celliers en Mayer verder
deur nie net plaaslike kuns as aspirasioneel op te stel teenoor Wes-Europese kuns nie,
maar deur die proses waardeur die een aspireer tot die ander te artikuleer as
evolusioneel. Waar Levi se werk verbeeldingryk omgaan met die proses waarvolgens
hoë kuns tot stand sou kon kom, is P.C. Schoonees se “Kuns regeringsaak?” die
praktiese antwoord op hoe so ’n “natuurlike” evolusie aangehelp kon word.
Op die oog af het Levi se drie artikels wat handel oor Semitiese invloede op WesEuropese kuns, weinig met Afrikanernasionalisme te doen. Die feit dat hierdie artikels
egter in Afrikaans in Die Nuwe Brandwag gepubliseer is, verbind Levi se projek met die
reeds uitgestippelde nasionalistiese doelwitte van Die Nuwe Brandwag. Die fassinerende
resultaat (en die rede waarom hierdie artikels ingesluit is) is ’n konstruksie van
interaksie tussen Semitisme, Afrikanernasionalisme en Wes-Europese kultuur. Dit is
Levi se perspektief wat iets van die diasporiese kwaliteit van kuns (en dus ook musiek)
in vroeë twintigste-eeuse Afrikanerkultuur openbaar. Jan Bouws is, net soos Levi, ’n
buitelander (Hollander) wat homself in Suid-Afrika gevestig het waar hy sy beroep as
musikoloog in Afrikaans beoefen het. Soos reeds genoem was Bouws se
boekpublikasies van die vroegstes in Afrikaans en het hy sodoende ’n integrale deel
geword van die Afrikaner-musiekdiskoers. Sy artikel oor Nederlandse musiek wat
verskyn in Die Nuwe Brandwag illustreer hoe Europa deurentyd sou dien as model
waarop ’n Suid-Afrikaanse musiektradisie geskoei moes word.

5

In 1921 verskyn daar wel ’n artikel deur ’n anonieme skrywer met die titel “Nasionaliteit en musiek”,
maar dit verwys slegs na voorbeelde uit Europese geskiedenis waar ’n verband getrek kan word tussen
musiek en nasionalisme. Dit bevat nie dieselfde soort bespreking van nasionalisme en kuns in ’n spesifiek
Suid-Afrikaanse konteks soos die ander artikels wat hier genoem word nie.
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Die Brandwag

3.

3.1. Algemene oorsig
Die Brandwag se eerste uitgawe verskyn op 31 Mei 1910 (die dag van Uniewording) en
die tydskrif bly in omloop tot Februarie 1922. Volgens Du Plessis (1943:185) het die
Afrikaanse Taalgenootskap so vroeg as 1907 reeds ’n visie gehad vir ’n eie publikasie
wat in Hollands en Afrikaans sou verskyn. Gustav Preller, ’n voorstander van die
Taalgenootskap, word saam met W.M.R. Malherbe die stigtersredakteur van hierdie
tydskrif (Antonites 1976:647-75). Preller en Malherbe het aanvanklik beurtelings die
redaksionele verantwoordelikhede behartig, en vanaf 1919 was Preller alleenredakteur.6

Figuur 1: Voorblad van Die Brandwag
Gedurende die vroeë jare is die tydskrif twee keer per maand uitgegee: op die eerste en
die vyftiende van elke maand.7 ’n Tipiese uitgawe van ongeveer 35 bladsye is in ’n
sagteband-formaat van ongeveer 27 x 20 cm. Op die voorblad van verskeie uitgawes
verskyn ’n potloodskets deur die vermaarde Afrikaner-beeldhouer Anton van Wouw.
Hierdie skets van ’n boer geklee in veldklere wat deur ’n verkyker uitkyk oor ’n tipiese
Vrystaat-landskap (Figuur 1) was vir etlike jare die tydskrif se standaardvoorblad.
Daarna het die telkens-veranderende voorblad deurgaans ’n beeld vertoon wat
betrekking het op iets wat as “tipies Afrikaans” verbeel kon word.
Die leuse, wat ook duidelik op die voorblad verskyn (“Tÿdskrif v’r die Huisgesin”) dui
op die lesersmark vir wie die tydskrif bedoel was. Waar die nuusblad De Volkstem
hoofsaaklik op ’n manlike lesersmark gefokus was, was dit die susterspublikasie Die
Brandwag wat leesmateriaal aan vroue en kinders sou voorsien. Die onderwerpe van
artikels is aangebied volgens wat die redakteurs geglo het hulle lesers sou interesseer.
6

Du Plessis skryf: “Die redakteur was die heer Gustav Preller tot 1 September 1910, van watter datum af
dr. W.M.R. Malherbe die redakteur was tot September 1919, toe die heer Preller weer redakteur geword het”
(Du Plessis 1943:185). Daarteenoor maak Antonites geen melding van ’n tydperk wanneer Malherbe
alleenredakteur was nie. Dit is wel interessant om Antonites se oordeel oor Preller se redakteursvermoë te
lees: “Al is hy een van die begaafste joernaliste van sy tyd, is hy volgens moderne maatstawwe gemeet, nie
baie suksesvol as redakteur nie. Hy is te veel individualis sonder organisasievermoë en tegnies te veel aan
verouderde metodes en begrippe verkleef” (Antonites 1975:674).
7
Behalwe waar verwysings verskaf word, is die opmerkings gebaseer op die skrywer se waarnemings
terwyl sy deur die tydskrifte gewerk het.
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Grappies, raaisels en gediggies in Hollands óf Afrikaans is deur die tydskrif versprei.
Vir die vrouens was daar artikels oor die jongste breipatrone en/of vrouemodes en ook
inligtingstukkies oor die rol en funksie van die huisvrou. Die Brandwag kan gesien word
as ’n bakermat vir die Afrikaanse kinderlektuur. Dit is duidelik uit die voorkeur wat
Afrikaans geniet in hierdie literatuur vir kinders dat Afrikaans bedoel was om die taal
te wees vir toekomstige generasies. Bydraes van prosa en poësie (ongeag of die taal
Hollands, Afrikaans of Hollands-Afrikaans was) was veral gewild weens die waarde
wat geheg is aan die ontwikkeling en uitbreiding van ’n Afrikanerkultuurskat
gedurende hierdie periode. Maar die belangrikste en mees uitgebreide artikels is gewy
aan ’n Afrikanerperspektief op aspekte van die geskiedenis van Suid-Afrika, soos dié
van die hoofstad of die militêre tradisie. Foto’s wat spesifieke belang het vir Afrikaners
verskyn ook deurgaans.8 Dit sluit byvoorbeeld ’n foto van Bloemfontein in, met die
volgende beskrywing onderaan: “’n Hoekie van Bloemfontein, hoofdstad van die
Vrijstaat en als’t ware die Mekka van die Afrikanerdom” (15 September 1912:236). So
verskyn daar ook die volgende foto van die “ideale Afrikanerseun” in die uitgawe van
November 1911 ná ’n artikel getiteld “Nieuwe wijsies: Ons Psalm- en Gezangboek”
(Malan 1911):

Figuur 2: Die ideale Afrikanerseun
Onderaan die foto verskyn die volgende aanhaling:
Hierdie seun van Andries van Tonder (Belfast, Transvaal) is 7 jaar oud, weeg
tussen die 80 en 90 pond, groot 4 voet 5 duim, draag no. 3 skoene en tel met een
hand gemakkelik die gewig van 50 pond op. Mevrou E.H. Wasserfall van wie
ons die foto het deel ons mee, dat die laatste biesonderheid haar persoonlik
bekend is.

8

Hierdie soort visuele ingrypings was waarskynlik die handewerk van Gustav Preller, wat geïnteresseerd
was in die maniere waarop geskiedenis gepopulariseer kan word. Sien Hofmeyr (1980).
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Hierdie foto wys op ’n belangrike en ironiese teenstrydigheid tussen die doelstellings
van die tydskrif en die materiaal wat gepubliseer is. In die hoofartikel van die eerste
uitgawe word die doelstelling van die tydskrif soos volg uiteengesit:
Om veeleer ’n geheel nieuwe strijd aan te binden: de strijd namelik, voor
handhaving van de Afrikaner-nasionaliteit, voor behoud van zijn taal,
godsdienst, tradisies en recht van bestaan. (Preller 1910:1)
Verder word daar verduidelik dat die tydskrif sigself bewustelik distansieer van enige
politiese ideale, en dus dat die tydskrif nie enige aktuele politieke sake sal aanspreek
nie. Dit word herhaaldelik benadruk dat die tydskrif bedoel is vir alle Afrikaners. Na
die Anglo-Boereoorlog en die daaropvolgende jare van wisselwerking tussen Hollandsen Engelssprekendes het die Afrikaners steeds minderwaardigheidsgevoelens
gekoester (Giliomee 2003:355–6) en was die kerndoel van hierdie tydskrif om as
aansporing te dien vir kulturele opheffingswerk. Dus, ten spyte van die doelbewuste
politiese distansiëring, is die “nieuwe strijd” soos uiteengesit deur Preller, tog
ideologies (nasionalisties) gedrewe, hoewel dit nie direk skakel met die partypolitiek
van die tyd nie. Die foto van Andries van Tonder se seun binne die konteks van “stryd”
en “identiteit” wys onder andere daarop dat die kulturele opheffing van Afrikaners die
ideologiese grondslag was van ’n politiese strewe tot Afrikaner-Engelse gelykheid. In
die eerste uitgawe van De Brandwag skryf oudpresident Steyn:
Wij moeten tonen dat wij ons plaats in Zuidafrika waardig zijn. Als wij dat niet
doen, dan zullen wij moeten tevreden zijn om houthakkers en waterdragers te
worden, waar onze vaders heren en meesters waren. (Steyn 1910:3)
Du Plessis (1943:186) skryf: “Die Brandwag het skitterende werk in die belang van die
Hollands-Afrikaanse taal en kultuur gedoen, en het sy weg gevind na alle dele van die
wêreld, Midde-Afrika, Europa, Nederlands-Indië, Noord- en Suid-Amerika.” Hiemstra
(1981:363) meld ook dat Eugène N. Marais, C. Louis Leipoldt en J.H. Pierneef hul
debuut in hierdie tydskrif gemaak het.
Die swaar ekonomiese toestande wat gepaardgegaan het met die Eerste Wêreldoorlog,
word weerspieël in die bros en swak gehalte van papier wat gebruik is vir die tydskrifte
van die jare rondom 1914. Die gehalte van die papier het eers in 1920 verbeter, maar die
verskyning van die tydskrif is verminder na slegs een uitgawe per maand. Die laaste
uitgawe verskyn op 25 Februarie 1922. Die redes vir die beëindiging van sirkulasie is
nie duidelik nie. In die laaste uitgawe skryf Preller:
Ons gaan onder in ’n nare tyd van nasionale en maatskaplike verwildering en
ekonomiese omwenteling, maar sóveel bly ’n troos: dat “DIE BRANDWAG”
pal gestaan het by die gesonde ontwikkeling van ons volk, veral op
letterkundige gebied. “DIE BRANDWAG“ het sy plig gedaan; laat ons die hoop
bly koester dat die donkere uitsig van vandag slegs die laatste ure is voor ’n
betere daglemier. (Preller 1922:1)
In die eerste uitgawe van Die Nuwe Brandwag in 1929 skryf Gustav Preller oor Die
Brandwag:
“DIE BRANDWAG” […] is ondergegaan midde in, en ten dele as gevolg van,
die ernstige industriële beroeringe en ekonomiese druk van ’n twaalftal jare
later, namelik in Februarie 1922. (Preller 1922:3)
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Ons kan aanvaar dat Preller hier verwys na die groot mynstakings van Januarie 1922: 75
persent van die stakers was Afrikaners, en die meeste van hulle was nasionaliste
(Giliomee 2003:333).9 Of daar ander faktore ingespeel het op die ondergaan van Die
Brandwag kon ek nie bepaal nie.

3.2 Bosman di Ravelli
Musiekverwante artikels verskyn reeds in die vroegste uitgawes van Die Brandwag.
Hierdie artikels, geskryf deur Bosman Vere di Ravelli (alias vir Jan Gysbert Hugo
Bosman), was ’n poging om ’n vraag-en-antwoord-forum te skep. Die forum “Door
Bosman beantwoord” sou spesifiek fokus op musiekopvoedkunde en die beoefening
van kunsmusiek in ’n Suid-Afrikaanse konteks. Nieteenstaande sy beroep op openbare
deelname in die vorm van briefinskrywings wat reeds in die eerste uitgawe gepubliseer
is (31 Mei 1910), wil dit voorkom asof daar geen reaksie op die artikels voortgespruit
het nie. Oor hierdie vroeë artikels skryf J.P. Malan in sy inskrywing oor Di Ravelli in die
Suid-Afrikaanse musiekensiklopedie: “[Dit was] die eerste pogings van ’n Afrikaner om oor
musieksake te skryf. Hy was egter sy tyd ver vooruit; daar was te veel politieke en
nasionale verwarring vir musiek om opgang te kon maak” (Malan 1980:218).10
In weerwil van sy ouers se verwagtings vertrek Di Ravelli in 1899 na Europa om sy
studie in musiek aan te pak. Hy kom te hore van die uitbreek van oorlog in Suid-Afrika
wanneer hy in Europa arriveer (Muller 2008) en hy keer eers drie jaar na afloop van die
oorlog na sy geboorteland terug. In 1902 maak hy sy openbare debuut met ’n uitvoering
van Chopin se eerste klavierkonsert en mettertyd vestig hy hom as ’n interpreteerder
van Chopin. Dit wil dus voorkom of daar, soos Muller (2000) beweer, ’n unieke
verbintenis bestaan tussen Di Ravelli en Chopin, ’n vermoede wat bevestig word deur
eersgenoemde se ses biografiese fantasieë oor Chopin wat hy in die plek van die vraagen-antwoord-forum in Die Brandwag publiseer. Die fantasieë is slegs los grepe uit
Chopin se lewe waarvoor daar geen chronologiese konteks gegee word nie. Hierdeur
skets Di Ravelli ’n romantiese beeld van die “kunstenaar” eerder as dat hy feitelike
inligting oor die lewe van Chopin kommunikeer. Die eerste “Chopin fantasia” was ’n
enkelbladsy-artikel in die heel eerste uitgawe van Die Brandwag. Die eerste gedeelte van
die verhaaltjie word gebruik om die milieu te skets, naamlik die uitsig en dekor van die
sitkamer in prins Anton Radziwill se woning. Chopin word as volg aan die leser
voorgestel:
Versprei in die kamer sit ’n aantal mense – hul is stil als die dood. Aan die end
van die kamer, voor die vleugelpiano, sit ’n tengerige kind van nege jaar. Die
9

Krikler gee ’n breedvoerige perspektief op die gebeure van 1922. In die voorwoord skryf hy: “The
struggle began on the gold mines in early January 1922 and was crushed by the middle of March. In its first
month, the strike was solid and calm. It remained overwhelmingly solid after this point, but it became
increasingly violent once the government weighed in on the side of the employers, with whom it cosponsored a strike-breaking movement about a month into the stoppage. For the next three weeks, as the state
became more repressive (strikers were killed at the end of February) and the managements more provocative,
the militants counter-punched with vigour. They unleashed their rage against strike-breakers and their
movement took on an increasingly military shape. But their targets remained – overwhelmingly – white:
police, and those ‘scabs’. (Africans were excluded from this category, though thousands of them were at
work.) The outpouring of violence against black people began only as the strike entered its penultimate
phase, just before the militants launched their insurrection in the second week of March 1922” (2005:xi-xii).
10
Deur Bosman se skryfwerk as anachronisties te beskou eerder as om die gebrek aan kennis en/of
belangstelling van die leserspubliek uit te lig, dra Malan hier direk by tot ’n diskoers van
Afrikanernasionalisme deurdat dit die idee van die Afrikaner se inherente musikale potensiaal ondersteun
sonder om ag te slaan op die voorafgaande eeue waarin die musikale ontwikkeling geen merkwaardige peil
bereik het nie. ’n Soortgelyke analise van Bosman se lewe en persoon deur Malan dui ook op die uniekheid
van Bosman as figuur, en sluit aan by ’n negentiende-eeuse diskoers oor begaafdheid en kunstenaarsin.
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getemperde lig deur die venster raak op sijn digte hoofdhare. Sijn gesig is
beskaduw, behalwe die grote heldere oge, wat als edelstene ligbundels uitskiet
als van vuur. Sijn lichaamsbouw is sierlik, dog al te skraal. Die kind sit en speel
op die piano. D’is Frederik Chopin, hij improviseer. Dit lijk of sijn fijne vingers
o’er die toetse sweef en sij vrouwelik-skone hande lijk so’s witte vlerkies wat
van noot tot noot fladder. Hij sit reg-op sonder die minste lichaamsbeweging
heen en weer – so’s ’n standbeeld wat musiek laat deurstroom. (Di Ravelli
1910a:11)
Die laaste van hierdie artikels verskyn op 15 Oktober 1910, kort voor Di Ravelli die land
weer in November verlaat.
In die uitgawe van 15 September 1912 publiseer Bosman ’n artikel getiteld “Griekse en
Gregoriaanse kerkmusiek”. Die artikel van vier bladsye word ingelei deur ’n
besinnende esoteriese beskouing oor die “krag” van musiek:
Die Musiek is ’n grote krag in ons lewe geword; geen diep ontroerbare karakter
of geest kan daarbuite blij nie; en in kerk, hof, of theater wek dit ware lewe op
in diegene wat hul geestelike voedsel uit die klanke put. (Di Ravelli 1912:232)
Op die vraag van “hoe die grote krag dan so ’n wonderbaarlike sterkte verkry het”,
beroep Di Ravelli hom nie net op die bestaan van God nie, maar verhef hy “Musiek” as
’n middel van kommunikasie tussen God en die mens:
Die grote natuur-historikus, Oken, verklaar dat Musiek die vóór-historiese
beweging van die materie is, en dat ons ons kan voorstel hoe daarin die stem
van God self Sijn planne aan ons openbaar. Goethe het eenmaal opgemerk dat
“Musiek die skoonste openbaring van God is”. Ja, so lees ons ook in die Heilige
Skrif, dat Musiek een van die benodigde faktore sal wees om die Godheid te
vereer in die Nieuwe Jerusalem. (Di Ravelli 1912:232)
Vanuit die veronderstelling dat elke persoon “instinktmatig of andersins, een of ander
voorstelling van die bowe-natuurlike” besit, trek Di Ravelli dan ’n verband tussen die
sogenaamde krag van musiek en die handeling van aanbidding:
Hierdie inleidende gedagte wek verbeeldingsvoorstellinge van goddelikheid
op, wat uiting vind in uitroepe van sielsverrukking; en die klank-uitstotinge het
sig ontwikkel tot die historiese godsdienstige liedere wat ons besit – die liedere
wat die moeders was van alle Musiek. (Di Ravelli 1912:232)
Nóg die “historiese godsdienstige liedere” nóg die “ons” waarna Di Ravelli hier verwys
is onomwonde duidelik, maar omdat die gereformeerde kerke ’n integrale deel was van
die Afrikanerkultuur tydens die vroeë twintigste eeu (en later), is dit ’n
vanselfsprekende vertrekpunt. As ’n mens dus die vraag oor hierdie liedere binne die
kontekstuele raamwerk van die gereformeerde tradisie sou benader, ontstaan die
moontlikheid dat Di Ravelli hier kon verwys na De Lange se Halleluja! Psalmen en
Gezangen der Ned. Geref. Kerk van Zuid-Afrika wat laat in die agtiende eeu gepubliseer is
en wat as die primêre liedbundel van die NG Kerk gebruik is (Cillié 1980:4). Oor dié
bundel het daar kort na Uniewording ’n polemiek ontstaan. In De Kerkbode van 28
September 1911 skryf ds. P.G.J. Meiring: “Wat nu de zangwijse aangaat kan niemand
zeggen dat ons Psalmboek een succes is” (Cillié 1980:4). Kort voordat Di Ravelli se
artikel gepubliseer is, publiseer J.H. Malan in Die Brandwag sy repliek op Meiring se
aantygings. Rakende Meiring se pleidooi om nuwe liedere vir die Psalm- en
Gesangeboek, skryf Malan:
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Van 1565 toen die Hugenote kunstenaar Claude Goudimel, die leermeester van
die grote eerste meester in kerkmusiek, Palestrina, die musiek v’r Marot en
Beza’s berijming van die psalme arrangeerde, tot vandaag toe, was die
psalmwijse goed genoeg v’r die kristelike kerk in Frankrijk en Nederland. Nou
word dit v’r ons “onsingbaar” en moet ons meer in die mode raak! (Malan
1911:361)
Voorts is dit vir Malan ’n prioriteit om te wys dat die melodieë van die bundel
outentiek en dus waardevol is:
Dit sal nieuws wees v’r die meeste lesers dat in die Hollandse berijmings van
die Psalme, sover ik die meest bekende psalme vergeleek met die Hollandse
wijsies in ’n Hugenote psalmboek in my besit, nie alleen die musiek dog ook
die versmaat van Marot en Beza werd bewaar deur Voet Hendrik Ghysen en
andere. (Malan 1911:361)
Wanneer Di Ravelli dus verwys na die “historiese godsdienstige liedere wat ons besit”,
wil dit voorkom asof sy historiese bespreking spesifiek by Meiring en Malan se diskoers
aansluiting vind. Waar dit vir Malan belangrik was om die genealogie van die
Afrikaanse psalms en gesange na te gaan tot by Giovanni Pierluigi da Palestrina, neem
Di Ravelli dit verder deur dit na te gaan tot Griekse antikwiteit, wat ook beskou word
as die bakermat van die Westerse beskawing:
Aan die Grieke het ons nie ’n geringe deel van onse geestelike besittinge te
dank; d’is hulle wat uit die primitieve motieve van ander minder ontwikkelde
volke, gewis vir ons die bouwstoffe van die toonkuns gehaal het, wat wél
gegrond is op onveranderlike natuur-wette, dog in die natuur-self nie bestaat
nie. Ik bedoel die Diatoniese toonladders van séwe tone. (Di Ravelli 1912:232)
Terwyl die Grieke, volgens Di Ravelli, die teoretiese fundamentele basis vir die
skepping van toonkuns gelê het (hy noem dit die “natuur-wette”), beweer hy verder
dat die vryheid van uitdrukking in musiek toegeskryf kan word aan die
toonkunsskeppers van die vroeë Christelike kerk. Dit het hulle gedoen “deur die
musiek te laat verander in ooreenstemming met gedagte-veranderinge in die poëzie”.
As gevolg van die vervolging wat die vroeë Christene beleef het, het hulle hul “troos
gevonde in gesang, met die gevolg dat [...] hulle musiek ook die voorskrifte van hulle
harte gevolg het” (Di Ravelli 1912:232).
Di Ravelli ondersteun of kwalifiseer geeneen van die bewerings wat hy as feite in sy
teks stel nie. Die inhoud van sy bespreking word ook nie goed gekontekstualiseer nie;
dit wil sê daar word onder andere geen historiese datums gegee wat as
verwysingspunte kan dien vir die bespreking nie. Gegewe die opleiding en ervaring
wat hy in die buiteland opgedoen het, is dit onwaarskynlik dat hy die artikel sou laat
publiseer sonder om die voldoende navorsingsvoorbereiding te doen indien hy werklik
’n akademies verantwoordbare geskiedkundige bespreking in gedagte gehad het. Die
gebrek aan voldoende motivering en kontekstualisering dui dus moontlik op ’n ander
agenda as ’n akademies-wetenskaplike een.
In die volgende paragraaf bied hy ’n bondige bespreking aan van een “allerbelangrijke”
faktor in wat hy noem die “onveranderlike natuur-wet van die Musiek”, naamlik die
motief. In hierdie kort paragraaf beperk hy hom nie tot die Griekse en Gregoriaanse
konteks wat deur sy titel aangedui word nie, maar sluit hy verwysings in na motiewe in
die mars of nokturne. Die bespreking van die motief bereik sy hoogtepunt in die
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verduideliking van die Leitmotief “wat weer onderafdélinge van motieve het”. Die
agenda van die artikel kom na vore in die paragraaf wat direk hierop volg:
D’is ’n biesonderheid van onbeskaafde volke dat hulle tevrede is met al hulle
uitgedrukte gemoeds-aandoeninge onuitgewerk te laat. In ons eige land is
daarvan ’n goeie voorbeeld aan te toon. Als onse inboorlinge ’n nagliedjie sing
dan gehoorsaam hulle, onbewust, die onveranderlike wette van ritme en
omgéwing, dog nooit werk hulle die éen motief wat bereken is om uitdrukking
te gee aan die bepaalde gemoeds-uiting. (Di Ravelli 1912:233)
Die gedagte dat inboorlinge ’n soort “natuurlike” musikaliteit besit, kom gereeld voor
in Europese musikologiese diskoerse van die twintigste eeu. As voorbeeld kan daar
verwys word na Huskisson (1969:100): “To SING and DANCE is as natural to the
BANTU of SOUTH AFRICA as breathing. They have an inborn love of music and an
inherent musical ability”. Verskeie kritici het al opgemerk dat dit ’n gemaklike tegniek
is om steeds ’n kunsmatige, rassistiese hiërargie te handhaaf deur middel van
pseudomusikologiese beredenering (sien Olwage 2005:1). En dit is in hierdie trant dat
Di Ravelli voortgaan om die musiek van verskeie ander kulture te kritiseer. Só kritiseer
hy Chinese musiek as staties en onprogressief: “chinése musiek is van-dag nog wat dit
eeuwe gelede was – net Chinees.” Sy rassisme blyk nie gevorm te wees uit ’n gevoel
van spesifiek Afrikaner-meerderwaardigheid nie, maar eerder uit ’n idee van Europese
meerderwaardigheid.
En
dit
is
insiggewend
dat
die
heel
vroegste
musiekhistoriografiese insigte in Afrikaans reeds hierdie vooroordele openbaar. Die
onderwerp wat in die titel aangedui is, neem ’n betreklik klein gedeelte van die teks in
beslag; Griekse en Gregoriaanse musiek word slegs aangedui as die plek van oorsprong
van hedendaagse Westerse musiek. Die grootste gedeelte van die artikel handel eerder
oor die musiek van ander tradisies, soos dié van die Jode, Hindoes, Chinese en
Arabiere.

3.3 Die Brandwag en nasionalisme
3.3.1 Die kunste en nasionalisme
In 1919 word daar twee artikels met ’n spesifieke fokus op ’n nasionale kuns in SuidAfrika in Die Brandwag gepubliseer, naamlik “Kuns in verband met nasionaliteit en
geskiedenis” (deur J.F.E. Celliers) en “’n Nasionale kuns in Suid-Afrika” (deur E.
Mayer). Die eerste artikel bied ’n bespreking van die geskiedenis van die kunste en
nasionalisme in die wêreld. Die tweede artikel is die tweede uitgawe van ’n referaat wat
gelewer is by ’n byeenkoms van die “Kring van Afrikaners” in 1914. Die referaat is die
eerste maal ook in Die Brandwag gepubliseer; dit verskyn in die uitgawe van 10
Desember 1914 onder die titel “Oor die toekoms van ’n nasionale kuns in Suid-Afrika”.
Dit bevraagteken sowel die bestaan van ’n nasionale kuns in Suid-Afrika as die
potensiaal om so ’n kuns te skep.
In die aanhef tot sy referaat maak Mayer11 ’n stelling dat Suid-Afrika nog geen
nasionale kuns besit nie. Gevolglik word daar ’n beroep op Afrikaners gedoen om ’n
bydrae te lewer tot die ontwikkeling van so ’n kuns, aangesien ’n nasionale kuns ’n
belangrike aspek sou wees in die groei van Afrikanernasionalisme. Mayer definieer
kuns as volg:
11

Erich Mayer (1876-1960) is in Duitsland gebore en het op 22-jarige ouderdom na Suid-Afrika verhuis.
Nilant skryf oor hom: “Sy verblyf tussen die Boere laat hom lewenslank ’n besondere toegeneentheid teenoor
hulle voel, met ’n blywende behoefte om die Afrikaner uit te beeld” (Nilant 1977:604).
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[Dit] is ’n uiting van die menslike behoefte om iets te skep en te besit wat nie
met die egoisme van die alledaagse lewe saamhang nie, iets wat sij
sinswerktuige laat rus en sij gedagtes en gevoelens verhef bo die materiéle
sorge van die dag, iets wat ’n uitdrukking gee aan die hogere of diepere
gevoelens en ontroerings van sij hart, wat hij onmoontlik vind om in die
gewone omgangstaal te uit of te verduidelik. (Mayer 1914:410)
Hieruit is dit duidelik dat die idee van ’n nasionale kuns gefundeer sou word op ’n
Romantiese estetika. “Opregte kuns” kan gemeet word aan hoe naby dit is aan “die
begrippe van mystiek en mysterie”, terwyl “onware kuns” geken kan word aan die
selfsugtige bedoeling van die kunstenaar (Mayer 1914:410). Die opregtheid van ’n
nasionale kuns, soos voorgehou deur Mayer, het min verband gehou met ’n spesifiek
Suid-Afrikaanse inhoud van die werk. Miskien is dit juis hierdie uitgangspunt waaraan
Celliers se voorstel ontleen is om aspekte van ander nasies se kuns te integreer in ’n
Suid-Afrikaanse nasionale kuns:
Maar net soos ’n moeder nie sal omgee nie om uit die winkel of apotheek van ’n
vreemdeling te koop wat vir haar kind goed is, sal ons en moet ons ook van
buite aanneem wat vir ons eie jonge Afrikaner volk goed is, maar hij moet
daarem ons eie volk, ons eie kind blij, en nooit ’n vreemdeling word nie.
(Celliers 1919:251)
Celliers stel dit duidelik dat die element wat ’n Afrikanerkuns sou onderskei van ander
nasies s’n, die “invoering van die Afrikaanse taal” is. Mayer, daarenteen, sien ’n gevaar
daarin om vreemde elemente in ’n nasionale kuns te integreer:
Daar bestaat dus gevaar, en wel ’n groter gevaar als vir die taal, dat die
Afrikaners hulle eie kunswerkies sal laat skiet ten gunste van ingevoerde of
selfs opgedronge kunsstijle wat nie uit die gees van die land gebore is nie, of
dat hulle die vreemde dinge somaar sal namaak in die mening dat hulle
daardeur iets beters sou krij. Maar ’n imitasie, selfs van die beste kuns, is nog
lank geen kuns nie, en ’n volk wat net andere kan nadoen is nog lank geen
nasie nie. (Mayer 1914:411)
Die rede wat aangevoer kan word vir die fundamentele verskil tussen Mayer en Celliers
se benadering tot ’n nasionale kuns kan moontlik gevind word in hulle persoonlike
kunsvoorkeure: Mayer as ’n skilder sou meer geïnteresseerd wees in die beeldende en
visuele kunste waar taal nie so ’n belangrike rol speel nie, terwyl Celliers eerder
belangstel in die letterkunde, en moontlik liedere, waarin die taal juis sentraal sou wees.
Mayer was immers ook nie geheel gekant teen die band tussen die plaaslike en
kontinentale kuns wat deur Celliers voorgehou word nie. Self ondersteun hy ’n
soortgelyke verbintenis met Wes-Europa wanneer hy onder meer die populêre
“volkskerkposisie” ondersteun en onderstreep (Giliomee 2003:385):
Verneem dan in die ou lande van Europa, in Engeland, Holland en België, in
Frankryk en Duitsland die predikante en onderwijsers die voornaamste
voorstanders van die beskerming van historiese skoonhede is, en van
bevordering van die skoonheidsgevoel en kunsnijverheid onder die bevolking,
want hulle ondervinding het hulle geleer dat ’n volk wat geen liefde vir die
skoonheid van hulle geboorteland, geen pieteit vir die historiese oorblijfsels en
geen tyd vir die versiering van hulle omgewing het nie, op die ou end alles net
nog naar sij sigbare nuttigheid sal beoordeel en daarom ook gouw die liefde en
pieteit vir sij godsdiens en kerk sal verloor. (Mayer 1914:413)
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Wanneer daar dus geteoretiseer word oor ’n Suid-Afrikaanse of Afrikaner-nasionale
kuns word daar deurentyd verwys na die Wes-Europese tradisie soos gesetel in die
estetika van die Romantiek. Dit is hierdie hang tot die Wes-Europese Romantiek wat
ook in Di Ravelli se musiekartikels duidelik geïllustreer word.
Hierdie hunkering na ’n ander kontinent is wat Afrikanernasionalisme in baie opsigte
problematiseer, want die eksterne tradisie wat inherent deel vorm van hierdie
nasionalisme, dra by tot die isolasie van die volk in sy Suid-Afrikaanse konteks. Dit
staan in direkte kontras met die oorspronklike bedoeling van ’n Afrikaner-integrasie
met ’n “wit beskawing” wat die aansporing vorm vir die besoek aan Celliers se
“vreemde winkel”.

3.3.2 Musiekwaardering
In sy Brandwag-artikel “Waardering van muziek” (1920), evalueer ene N. Levi12 die
waardering van Westerse kunsmusiek onder Afrikaners. Hy beweer dat mense selde
poog om hul musiekkennis op te skerp en daarom het hy die artikel geskryf in die hoop
om jong lesers aan te moedig om Westerse kunsmusiek te ontdek. Hy beweer voorts dat
“als algemene regel mag worden aangenomen dat waardering van klassieke toonkunst
tred houdt met ontwikkeling op algemeen gebied” en dat hierdie tipe musiek gevolglik
die standaard van die volk se beskawingspeil kan lig (Levi 1920:336).
Levi se argument word deur ’n soort pessimisme gekenmerk. Sy inleidende bespreking
van Klassisisme en Romantisisme word nie deurgesien na ’n punt nie en word gevolg
deur ’n beskrywing van onderlinge kunstenaarskritiek vanuit die geskiedenis. Hier
verwys hy byvoorbeeld na Wagner se kritiese beskouing van Mendelssohn en sy werke.
Nadat hy sy bedoeling met die artikel bekendgemaak het, naamlik om jong lesers te
inspireer om musiek te waardeer, vervolg hy in ’n negatiewe toon:
Wie helemaal niet muzikaal is, moet liever niet trachten’t worden, want dat zou
toch voorniet zijn. Wie verzot is op de allermodernste dansen als de ragtime, de
jazz en de fox-trot, is waarschijnlik ook hopeloos verloren, want dit zijn
uitwassen die onmeetbaar ver van goede muziek staan. Wie van oude,
eenvoudige wijsjes houdt kan zich door te luisteren naar muziek van betere
soort trapsgewijze opvoeren tot waardering voor’t beste. (Levi 1920:337)
Levi verduidelik dat die leer na musiekkennis stadig geklim behoort te word, maar dat
dit nie in Suid-Afrika moontlik is “om die geleidelikheid in toepassing te brengen”
(1920:337). Hy beweer dat konsertprogramme saamgestel word deur amateurs en dat
dit dus nie voldoende is om ’n goeie agtergrondkennis aan niemusikante te voorsien
nie. Sy pessimisme is selfs duidelik uit die voorstel vir ’n moontlike oplossing wat hy
bied: “Ik blijf by ’n vroeger geuite mening dat in ’n land als het onze, waar zovelen
muzikaal verhongeren en verdorsten, niet met verachting mag worden gesproken van
’n middel dat instaat stelt muzieksurrogaat te krijgen, nl. per grammofoon“ (Levi
1920:338).
Wanneer ’n mens in ag neem dat daar na alle waarskynlikheid min jong lesers was, kan
’n mens aanvaar dat die negatiewe toon van die artikel nie ’n daadwerklike verskil sou
kon maak nie. Dit is slegs aan die einde van die artikel dat Levi effe meer positief word
12

Meer biografiese inligting word later gegee.
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in ’n “stroperige” sentimentaliteit wat, volgens Giliomee (2003:399), Afrikaanse
literatuur van die tyd kenmerk:
‘t Klateren van vallend water; ‘t suizen van de wind door groene taken; ‘t zoet
gefluit der zangvogels; ‘t rommelen van de donder; ‘t loeien van de storm; ‘t
beuken van zware deining op rotschachtig strand zijn elementaire klanken. Wie
ze met verheugenis in zich kan opnemen is ’n heel eind op weg bij ‘t openen
van z’n gemoed voor’t mateloos genot, dat de muziek-genieën erin kunnen
storten. (Levi 1920:338)

3.3.3 Kuns en regering
In sy artikel “Kuns regeringsaak?” (Schoonees 1921) stel P.C. Schoonees voor dat die
Suid-Afrikaanse regering in die voetspore van die Hollandse regering moet volg deur
aan hulle kunstenaars subsidie te bied. Die verwysing na Holland reflekteer die band
wat Afrikaners in die vroeg-twintigste eeu steeds met Europa, en meer spesifiek
Nederland, gevoel het. In Schoonees se artikel word die romantiese gedagte
onderstreep van die kunstenaar as ’n sensitiewe individu wat vryheid benodig alvorens
hy kan skep. Dit is ’n idee wat in sommige ander artikels ook benadruk word:
Die waarste kunstenaar is die, wat nóg aan homself nóg aan andere rekenskap
kan gee, waarvandaan hij sij werke ontvang het en waarom hij hulle gestalte
verleen. [...] Toen die grote en beminnenswaardige musiekkomponist, Josef
Haydn, sij groot oratorium “Die Skepping” vir die eerste keer hoor speel, het hij
uitgeroep: “Niet van mij, o God, niet van mij!”. (Schoonees 1921:236)
Volgens Schoonees word Suid-Afrikaanse kunstenaars deur hulle ekonomiese
omstandighede gedwing om ander werk te doen eerder as om te skep. Dit is die rede
waarom daar op daardie stadium nog betreklik min Suid-Afrikaanse kuns van waarde
te voorskyn kom. Alhoewel Schoonees glo dat swaarkry goed kan wees vir die
skeppende kunstenaar, voel hy dis onnodig dat hierdie swaarkry verband hou met
finansiële druk. Die idee van “lyding” moet nie verwys na finansiële swaarkry nie,
maar eerder na die “gevangenisskap” van ’n kreatiewe siel. Schoonees doen ’n beroep
op Afrikaners om hulself as ’n volk van kultuur te erken: “Wanneer die gemeenskap,
die volk, tot so ’n trap van geestelike ontwikkeling geraak, dat dit ook belang stel in
ideële goedere, dan sal ongetwijfeld meer aandag bestee word aan die lot van die
kunstenaars” (Schoonees 1921:236). Hy sluit af deur hom te beroep op die staat om
subsidie te voorsien aan sowel erkende as jong kunstenaars.

4.

Die Nuwe Brandwag

4.1 Algemene oorsig
Rakende die wese van die letterkundige tydskrif in Suid-Afrika skryf Du Plessis
(1943:211) die volgende:
Die hooftaak van die letterkundige tydskrif was en is nog die uitbouing van die
Dietse taal en kultuur. Solank as wat hy alleen die Nederlandse vorm daarvan
wou uitbou, kon die tydskrif geen groot opgang maak nie, maar met die koms
van die Afrikaanse Taalbewegings en die uitbouing van die Afrikaanse taal, het
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die letterkundige tydskrif, wat meer en meer literêr-populêr geword het, ’n
tydperk van groot bloei tegemoet gegaan.
Die spesifieke belang van Die Nuwe Brandwag in bogenoemde kulturele projek word
bevestig deur P.G. Nel wanneer hy dit koppel aan die aktiwiteite van “die ZuidAfrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst (1909), die Helpmekaarbeweging
(1917) en die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (1919)13 wat die Afrikaner
tot gekoördineerde, bewuste kultuuraksie opgeroep het” (1987:237). In 1923, nadat die
publikasie van Die Brandwag gestaak is, word Die Huisgenoot ’n weeklikse publikasie
(dit het voorheen slegs een maal per maand verskyn). Die Huisgenoot, wat in 1916
geloods is, se teikenmark en artikels was soortgelyk aan dié van Die Brandwag. Dit is
moontlik om hierdie rede dat ’n geheel nuwe karakter vir Die Nuwe Brandwag geskep is.
Marthinus Lourens du Toit (1897–1938)14 was die stigters- en hoofredakteur van Die
Nuwe Brandwag, waarvan die eerste uitgawe in Februarie 1929 verskyn met die leuse
“Vryheid, Waarheid, Reg”. Preller (1929:3) verduidelik die leuse soos volg: “Vryheid vir
ons strewe, waarheid in ons werk, en reg om dit só te betrag en nie anders nie. Dit is
al.” Ander lede van die redaksie was M.C. Botha, D.F. Malherbe en E.C. Pienaar. In 1932
neem G. Dekker en H.G. Viljoen die redakteursverantwoordelikhede oor. J.H. Pierneef
sou deurentyd as kunsredakteur dien (Hugo 1993:17).
Opsommend van Die Nuwe Brandwag skryf Hugo (1993:17):
Die hoofklem het op die letterkunde geval en talle gedigte, sketse en
kortverhale is gepubliseer, maar voortreflike artikels oor die skilderkuns,
beeldhoukuns, die boukuns en musiek, asook afdrukke is opgeneem. Die
tydskrif was daarop ingestel om volks- en taaltrots aan te wakker en om die
algemene kulturele ontwikkeling van die Afrikaner te bevorder.
Nel (1987:237) skryf ook dat “werke van kunstenaars soos Maggie Loubser, Anton
Hendriks, Moses Kottler en Fanie Eloff bespreek en bekend gestel is”. Die Nuwe
Brandwag was ’n kwartaallikse tydskrif en is gepubliseer in ’n 22x19 cm-formaat, wat
heelwat kleiner was as Die Brandwag van vroeër.15 Die abstrakte voorblad kontrasteer
ook met die uitbeeldings wat vroeër op Die Brandwag se voorblad verskyn het (sien
Figuur 3).
Hierdie was ’n tydskrif vir die “kuns en lettere”, en ’n uitgawe het uit ongeveer 70
bladsye bestaan. Die nuwe “akademiese” karakter van die tydskrif kan gesien word aan
enkele verskille tussen die twee tydskrifte. Skrywers van die artikels van Die Nuwe
Brandwag was gewoonlik erkende plaaslike kenners op hul gebied. Die inhoudsopgawe
van die nuwe tydskrif was meer volledig, netjieser uiteengesit, en het ook ’n lys van
illustrasies ingesluit. ’n Nuwe “akademiese” toevoeging tot die artikels was die gebruik
van voetnotas en bronverwysings. Artikels was langer en meer gedetailleerd en het nie
rekening gehou met modes of kinderstories nie. ’n Afdeling van die tydskrif is gewy
aan boekresensies van grotendeels Afrikaanse boeke, hoewel enkele Engelse boeke ook
bespreek is. ’n Groot gedeelte van die tydskrif was gemoeid met die geskiedenis van
Suid-Afrika, veral soos vanuit ’n Afrikanerperspektief gesien. Verskeie aspekte van

13

Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) is in 1929 gestig en nie in 1919 nie. Sien die
webtuiste by http://www.fak.org.za.
14
Du Toit sou in 1932 verantwoordelik wees vir die totstandkoming van Castalides (’n Afrikaanse
vereniging vir kuns en kultuur aan die Universiteit van Pretoria), waaruit Castalia – Tydskrif vir Kuns en
Kultuur sou voortvloei (Nel 1987:237).
15
Hierdie en die volgende opmerkings rakende Die Nuwe Brandwag is die artikelskrywer se eie.
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tydgenootlike kulturele tradisies is onder die loep geneem, en vooruitgang is
aangemoedig.

Figuur 3: Voorblad van Die Nuwe Brandwag
In die eerste redaksionele artikel van Die Nuwe Brandwag verduidelik Preller die aard
van die tydskrif soos volg:
Ons Sonland is ruim en groot en goed, en sy aantal witmense nouliks die
bevolking van ’n ordentlike ou-wêreldse stad. Daarvan eis ons, vir eie
beskawing en eie nasionale belange, die helfte op. [...] Ruim en wyd, soos ons
land self, is ook die opset van ons werk, waar dit aankom op die
gemeenskaplike artistieke en taalkundige eigendomlikhede wat ons tot aparte
nasie bestempel. (Du Toit 1929:3)
Volgens Du Plessis (1943:192) het die tydskrif in 1933 ondergegaan “weens gebrek aan
ondersteuning”.

4.2 Levi oor Semitisme
In 1931 verskyn daar ’n reeks van drie artikels oor die Semitiese invloede op WesEuropese kuns geskryf deur dieselfde Levi wat in 1920 “Waardering van musiek” in Die
Brandwag gepubliseer het. Nathan Levi (1878-1942) is in Nederland gebore, maar
verhuis in 1895 na Suid-Afrika. Kort daarna word hy verslaggewer vir De Rand
Post,waarvan hy ook vanaf 1899 redakteur was (Metrowich 1977:527). Hy was ook nou
betrokke by De Volkstem waarvan De Brandwag die susterspublikasie was (Du Plessis
1943:116). Rakende sy politiese oortuigings skryf Metrowich: “Hy is ’n vurige
ondersteuner van Botha en Smuts se Suid-Afrikaanse Party en word by geleentheid in
sy eie koerant deur die assistent-redakteur Gustav Preller daarvan beskuldig dat hy
’pro-Engels‘ is” (Metrowich 1977:527).16

16

C. Louis Leipoldt (soos aangehaal in Du Plessis 1943) skryf ook: “Levi was, wat die politiek betref, ’n
sterk en konserwatiewe SAP-man, ’n bewonderaar van genl. Botha se politiek, ’n demokraat van die
suiwerste water, en, binne perke wat sy gesonde verstand hom gestel het, ’n liberaalgesinde Afrikaner” (Du
Plessis 1943:116).
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Levi se skryfwerk kan dus dui op die kompleksiteit van die politiese verdeeldheid
onder Afrikaners. Dog dit maak nie dat Leipoldt hom daarvan weerhou om Levi as deel
van die volk te eien nie, en hy beskryf hom as ’n “liberaalgesinde Afrikaner”. Hy skryf
verder ’n breedvoerige karakterskets van Levi as huldeblyk17 wat aangehaal word in
J.H.O. du Plessis se proefskrif:
’n Goeie taalkundige, het hy beheer gehad oor Engels, Nederlands, Afrikaans
en Duits, wat hy almal vloeiend kon skryf en praat en daarby kon hy ook vlot
in Frans en Spaans ’n gesprek voer. [...] Hy was trots dat hy ’n Jood was, trots
op die geskiedenis van sy volksgenote. In die daelikse lewe het hy nooit die
Joodse instellings, veral wat kos betref, vergeet en verwaarloos nie. (Du Plessis
1943:116)
Hoewel dus nie polities nasionaalgesind nie, word Levi, soos in Leipoldt se huldeblyk
getoon word, ingesluit in ’n kulturele nasionalisme wat op die gebruik van taal
balanseer. Elk van die artikels, telkens getiteld “Semietiese invloed op Wes-Europese
kuns”, bespreek ’n ander kunsvorm: die eerste twee artikels (Mei 1931, Augustus 1931)
fokus hoofsaaklik op die letterkunde, met enkele verwysings na ander kunssoorte, en
die laaste artikel (November 1931) handel oor musiek. Die skrywer se inleiding is
verdedigend en beskermend teenoor Semitiese volke:
Menigeen sal sy opienie klaar hê. Wil hy, en sy, so vrindelik wees om dit nog
effens op te skort? Dit mag wees dat hier of daar ’n paar feite en beskouings
gegee word wat in staat is om, op goeie gronde, daaraan iets toe of af te doen.
Dit is nl. maar net die betreklik klein groep mense wat bekend is met die
vernaamste feite, wat werklik ’n oordeel kan vorm. (Levi 1931a:92)
Levi het hom nie gehou aan die struktureringsbeperkings van periodes nie: die
onderwerp is in ’n baie breë bespreking aangeraak, met verwysings na sowel antieke
geskiedenis as onlangse moderne geskiedenis. Die vernaamste fokus van die laaste
artikel is op komponiste van die Romantiek: Meyerbeer, Mendelssohn, Offenbach,
Bizet, Mahler en Rubinstein. Eietydse komponiste is slegs gelys: Bruch, Strawinski,
Gershwin, Schönberg, Ravel, Saint-Saëns, Copland en andere. Die skrywer ontken die
bewerings dat Wagner waarskynlik self ’n Jood was, alhoewel hy glo dat Semitiese
elemente tog te bespeur is in die meester se werke: “Sy uiterlik, sy liefde vir opskik, sy
lawaaierige en by voorkeur allegoriese kuns is egter meer Semieties as Germaans.” Oor
die leitmotief sê Levi: “Volgens outoriteite is die Wagneriaanse leitmotiv al
voorafgegaan deur dieselfde idee in die sinagoge. Bepaalde wysies dien daar om die
karakter van verskillende feesdae aan te dui: stoflike vreugde by die oesfees, somber
plegtigheid op die Groot Versoendag, ens.” (Levi 1931c:196).

4.3 Jan Bouws en die musiek van Nederland
Jan Bouws se artikel “Nederlandse musiek” (Augustus 1931) is die eerste van die
musiekverwante artikels waarin daar sterk gesteun word op tekstuele intervensies soos
voetnotas. Hierdie gebruik dui op die Europese agtergrond van die skrywer. Bouws
(1902-1978) voltooi sy musiekstudies in Nederland van waar hy in 1960 na Suid-Afrika
immigreer. In 1946 publiseer hy die eerste kort geskiedenis van Suid-Afrikaanse
musiek, waarna reeds in die inleiding van hierdie artikel verwys is. In 1960 word hy
17

Metrowich som Levi se laaste jare as volg op: “Toe die oorlogswolke in 1939 saampak, emigreer hy na
Australië uit vrees vir ’n vlaag van anti-Semitisme. In Australië word hy egter bang vir ’n moontlike
Japannese inval en hy keer terug na Kaapstad, waar hy na ’n senu-instorting sterf” (1977:527).
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aangewys as die direkteur van die Instituut vir Volksmusiek aan die Universiteit
Stellenbosch, waar hy ook optree as lektor in musiekgeskiedenis en paleografie. Sy
skrywes verskyn nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die buiteland, onder andere in
Nederland, België en Switserland. Hy skryf in Afrikaans.
In die inleiding van sy artikel dui hy aan dat die wêreld onder ’n wanindruk verkeer
ten opsigte van die musiekkultuur van Nederland. Hy postuleer dat daar ’n herlewing
in die Nederlandse musiekwêreld plaasgevind het, en dat dit gesien kan word aan die
sterk toename in geskrifte oor musiek. Bouws bespreek dan twee boeke wat
onderskeidelik in 1923 en 1931 gepubliseer is: Het muziekleven in Nederland sinds 1880
deur S. Dresden en Moderne Nederlandsche componisten deur P.F. Sanders. Hierdie boeke
bespreek enkele van Nederland se vooraanstaande komponiste, soos Willem Pyper en
Sem Dresden.
Bouws se bedoeling met hierdie artikel was waarskynlik om inspirasie te bied vir ’n
nasie wat, soos Nederland kort tevore, nog geen sterk ontwikkelde sin van ’n eie
musiekkultuur gehad het nie. Die Afrikaners het ’n sterk gevoel van verwantskap met
die Nederlandse kultuur gekoester, omdat Nederland ’n stamland van die jong volk is.
Die Afrikaners, wat op daardie stadium nog ongewoond was aan die gedagte om as
gelykes met die Britte gereken te word, sou waarskynlik kon identifiseer met frases soos
“die ontworsteling aan die oppermag van die Duitse musiek” (Bouws 1931:176). Die
Nederlanders het daarin geslaag om hulself los te maak van die kulturele hegemonie
van ’n buurnasie, terwyl die Afrikaner se stryd teen Engelse oorheersing steeds aan die
gang was. Hulle kultuur was nog nie so ver gevorderd soos dié van die Nederlanders
nie, en daarom beskou hulle nie hulle musiek as outonoom nie. Bouws sluit die artikel
soos volg af:
Die Nederlandse volk het dan ook vol toekomsvertroue geluister na die
woorde, wat die hr. Pyper by die opening van die [Rotterdamse]
Konservatorium gespreek het: “Musiek is nie die voorreg van sommige nasies
nie; musiek is die onvervreemdbare besit van iedereen, van elke nasie, van elke
volk.” (Bouws 1931:178)
Hierdie aanhaling bied ’n weerklank van Arnoldus Pannevis se “’n Ieder nasie het sy
land”– die eerste poging om aan die Afrikaners ’n eie volkslied te gee. Bouws impliseer
hier “’n ieder nasie het sy musiek”. Die ironie van die toespeling kom na vore wanneer
’n mens in ag neem dat die Afrikaners op hierdie stadium nog geen eie musiektradisies
besit het wat vergelyk kon word met dié van Nederland nie. Die destydse Afrikanermusiektradisie was gebaseer op eenvoudige melodiese toonsettings van Afrikaanse
volkspoësie wat bekend gestaan het as “piekniekliedjies” (sien Boshoff en Du Plessis
1918 en Du Toit 1924). Bouws het gemeen om die Afrikaners te motiveer om Nederland
se voorbeeld te volg deur hul musiek in besit te neem.

5.

Samevatting

Toe Die Brandwag in 1910 die eerste keer verskyn het, was Afrikaans nog gesien as ’n
“kombuistaal”. Ten spyte hiervan was dit aanvanklik Gustav Preller se bedoeling om
die tydskrif eerder Afrikaans te maak as Hollands. Die noue verbintenis tussen die
tydskrif en die Tweede Taalbeweging dui op die belangrikheid van Afrikaans in die
skep van ’n Afrikaneridentiteit. Dog dit is nie die táál wat hier ondersoek word nie,
maar eerder die inhoud wat deur die taal gekommunikeer word. Die redakteurs se
agenda, naamlik om kultuurbewustheid onder die volk aan te wakker, was die rede
wat aangevoer is vir die sterk klem op die ontwikkeling van ’n unieke identiteit of
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“nasionaliteit” wat die meerderheid van die artikels kenmerk (Preller 1910:1). Die
tydskrif het dus ’n soort nasionale opvoedingsfunksie vervul.
Aanvanklik het musiek nie ’n belangrike rol in hierdie tydskrif gespeel nie. Buiten
Bosman se ses fantasieë uit Chopin se lewe wat in 1910 verskyn het, was daar betreklik
min artikels wat op musiek gefokus het. Bosman het bedoel om Europese kunsmusiek
bekend te stel aan Afrikaners deur middel van ’n vraag-en-antwoord-forum, maar die
poging was onsuksesvol weens ’n gebrek aan openbare belangstelling. Die Chopin“fantasias” is geskryf in plaas van die forum met die hoop dat die gebruik van fiksie die
openbare belangstelling in kunsmusiek sou prikkel. Die belangrikheid van die
Christelike geloof in die Gereformeerde tradisie is onderstreep deur artikels wat
gehandel het oor kerkmusiek en -sang. Oor die algemeen is daar meer aandag geskenk
aan literatuur en die beeldende kunste, omdat die abstrakte aard van instrumentale
musiek as kunsvorm minder gepas was vir die ontwikkeling van ’n eie kultuur.
Gegewe die geskiktheid van volksang as ’n kultuuruitdrukking is dit eintlik verbasend
dat daar so min artikels oor volksliedjies verskyn. Die klem het in hierdie tyd eerder
geval op die skep van ’n eie kunsmusiek. Die doelbewuste ontwikkeling van ’n
kulturele Afrikanernasionalisme is veral duidelik teen die einde van die Eerste
Wêreldoorlog wanneer kwessies rakende die skep van ’n nasionale kuns sterk na vore
tree. Beide Mayer en Celliers het gepoog om nasionalisme in die konteks van die kunste
te definieer. Levi het probeer om jong lesers se belangstelling in die kunste te wek deur
sy artikels en Schoonees het ’n pleidooi aan die staat gerig om ’n subsidie aan
kunstenaars te bied.
Die Nuwe Brandwag kan as die eerste akademiese Afrikaanse tydskrif beskou word. Die
tydskrif het dus ’n geleentheid geskep vir skrywers om die taal verder uit te brei tot ’n
akademiese kommunikasiemiddel. Die breë kulturele strekking van die musiekartikels
in hierdie tydskrif gee nie aanleiding tot ’n uitgebreide tegniese woordeskat nie en het
dus nie op ’n terminologies-tegniese vlak bygedra tot ’n musikologiese tradisie in
Afrikaans nie. Maar hierdie materiaal was wel die vroegste ernstige bemoeienis wat
gemaak is met die skep van ’n Afrikaanse musiekhistoriografie. Die sterk Europese
teenwoordigheid in hierdie historiografie skep ’n geleentheid om ’n vars perspektief te
kry in die analise van ’n nasionalistiese Afrikaneridentiteit. Die verskyning van drie
uitgebreide artikels wat handel oor Semitisme en Wes-Europese kuns in ’n tydskrif wat
spesifiek gemoeid is met Afrikaner- identiteit (sien weer Du Toit se redaksionele
inskrywing), dien om die diskoers van ’n homogene nasionalisme te ontwrig. Of die
redakteur se besluit om hierdie artikels te publiseer iets te make het met die
ooreenkoms tussen die wêreldperspektiewe van twee “uitverkore volke”, kan slegs
geraai word. Dog dit is Said wat ons herinner dat “[p]artly because of empire, all
cultures are involved in one another; none is single and pure, all are hybrid,
heterogeneous, extraordinarily differentiated, and unmonolithic” (1993:xxix). Soos Levi
skryf Bouws as ’n Europeër aan ’n Afrikaanse leserskring. Sonder direkte verwysing na
Afrikaanse kulturele aangeleenthede, bied hy ’n geskiedenis van kunsmusiek in
Nederland as ’n model van ’n volk wat onlangs ’n oplewing in hul musikale
ontwikkeling beleef het.
In 1918 het S.P.E. Boshoff reeds ’n tradisie van volksliedjies gedokumenteer. Maar selfs
hierdie “volkseie” kulturele beoefening kan nie losgemaak word van buite-invloede nie.
Boshoff skryf dat sommige van hierdie “piekniekliedjies” op “afrikaanse bodem gebore
is, terwijl andere, soos die meeste dinge in Suid-Afrika, van oor die see geïmporteer,
maar wat met die meeste dinge hier te lande nie gebeur nie, hier in die sonnige suide
genasionaliseer is” (Boshoff en Du Plessis 1918:16). Hierdie “piekniekliedjies” word
bykans glad nie genoem in die tydskrifte nie. Daar word eerder klem geplaas op
musiek as kunsvorm wat op Europese kunstradisies gebaseer word. Indien Bon se
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hoofstuk (waarmee hierdie artikel ingelei word) teruggelees word in die geskiedenis,
sou mens kon argumenteer dat die deurentydse verwysing na Europese kunstradisies
die basis vorm waarop Afrikaners met hul voorsate of hul herkomslande kon
identifiseer. Dog dit blyk uit die tekste wat in hierdie artikel bespreek word dat hierdie
Europese invloede wat Bon in 1950 identifiseer, nie slegs beskou kan word as ’n
natuurlike proses wat gebaseer is op ’n saamvloeiing en saamsmelting van genealogiese
lyne nie. Kultuurtydskrifte soos Die Brandwag en Die Nuwe Brandwag het ’n sekere soort
dryfveer geword deurdat hulle voorstanders was vir die toe-eiening van Europese
benaderings. Die vraag wat ontstaan, is wat die betekenis van hierdie soort agenda sou
wees. Bon skryf:
Ten slotte is dit die begeerte van elke Afrikaner dat die karakteristieke en
eiendomlike wat Afrikaans genoem kan word, ook universeel sal wees en
buitenslands gewaardeer sal word. Die erfenis wat saamgebring is deur die
blanke nedersetters is óf Hollands óf Engels óf Frans, met ’n tradisionele Duitse
invloed oor die algemeen, en die laaste in hoofsaak tegnies. (Bon 1950:494)
Daar bestaan ’n spanning tussen die plaaslike en globale kontekste in hierdie tekste. Vir
skrywers aan die begin van die twintigste eeu was dit belangrik dat Afrikaners se
kultuurprodukte beide eie moet wees en ook in internasionale kontekste geag moet kan
word. En daarom blyk hier ’n daadwerklike poging te wees om ’n Eurosentriese
kultuur te skep wat meedoen aan ’n imperialistiese minagting van Afrosentrisiteit.
Hierdeur kan dit geplaas word onder wat Said as “universelende diskoerse” tipeer:
Without significant exception the universalizing discourses of modern Europe
and the United States assume the silence, willing or otherwise, of the nonEuropean world. There is incorporation; there is inclusion; there is direct rule;
there is coercion. But there is only infrequently an acknowledgement that the
colonized people should be heard from, their ideas known. (Said 1993:58)
Die skep van ’n eie nasionale kuns, soos deur Celliers voorgestel, het ’n onderhandeling
van identiteit behels waarin die kunsvorm (welke kunsvorm ook al van belang is) en
die taal teenoor mekaar te staan kom. Muller het hierdie dualiteit in sy musiekkonteks
soos volg opgesom:
Faced with the dual challenge of fashioning an Afrikaner identity distinct from
Europe and at the same time claiming European cultural heritage as a crucial
political differential in Africa, the Afrikaner cultural establishment seems to
have decided early on to let the Afrikaans language engage in the former
struggle and the performing arts in the latter. (Muller 2000:40-1)
Hierdie verbintenis tussen die kultuurwêrelde van die Afrikaners en Wes-Europa is ’n
aspek van Afrikaneridentiteit wat in die Suid-Afrikaanse historiografie aangespreek
word, maar nie bevraagteken word nie. Dit is ook ’n aspek wat sterk na vore kom in die
musiekhistoriografie wat hier bespreek is. Die volgehoue blik na buite in die skep van
die eie word hier uitgewys as ’n integrale deel van die Afrikaneridentiteit van die vroeë
twintigste eeu. Hierdie ontvanklike benadering tot die ideële erfenis van Wes-Europa
het uiteindelik bygedra tot die legitimisering van wit solidariteit in Suid-Afrika.

Verwysings
Anoniem. 1921. Nasionaliteit en musiek. Die Brandwag, Desember, 13(9, 10):157-9.

124
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
Antonites. 1976. Preller, Gustav Schoeman. In De Kock (red.) 1976.
Beyers, C.J. (red.). 1981. Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek. Deel 4. Kaapstad:
Nasionale Boekhandel.
Beyers, C.J. en J.L. Basson. 1987. Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek. Deel 5. Pretoria:
Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.
Bon, G. 1929. Musiek in Suid-Afrika. Die Nuwe Brandwag, Februarie, 1(1):70-2.
—. 1929a. Kerkmusiek. Die Nuwe Brandwag, Mei, 1(2):155-8.
—. 1933. Richard Wagner as mens en digter. Die Nuwe Brandwag, Mei, 5(2):73-80.
—. 1950. Die musiekkuns van die Afrikaner. In Van den Heever en Pienaar (reds.) 1950.
Boshoff, S.P.E. en L.J. du Plessis. 1918. “Piekniekliedjies” (Ballade-poësie): Woorde met
toeligting. Pretoria: J.H. de Bussy.
Bouws, J. 1931. Nederlandse musiek. Die Nuwe Brandwag, November, 3(3):176-88.
—. 1946. Musieklewe in Suid-Afrika. Brugge: Voorland.
—. 1964. Maatgespeel: ’n Bundel musiekjoernalistiek. Kaapstad: Human & Rousseau.
Celliers, J.F.E. 1919. Kuns in verband met nasionaliteit en geskiedenis. Die Brandwag, 25
Januarie, 9(8):251-2.
Cillié, G.G. 1980. Afrikaanse kerk- en sendingmusiek. In Malan (red.) 1980.
De Kock, W.J. (red.). 1976. Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek. Deel 1. Kaapstad:
Nasionale Boekhandel.
—. 1910a. Door Bosman beantwoord – Revolusionere studie. Die Brandwag, 28 Junie,
1(3):81-2.
—. 1910b. Musiek: Voorspel – Reëndruppels. Die Brandwag, 1 Augustus, 1(5):136-7.
—. 1910c. Musiek, Chopin, Dodemars. Die Brandwag, 1 September, 1(7):196.
—. 1910d. Musiek: Chopin – Tussenspel. Die Brandwag, 1 Oktober, 1(9):283.
—. 1910e. Musiek: Chopin (Dodemars-Sonate) – Naspel. Die Brandwag, 15 Oktober,
1(10):303.
—. 1912. Griekse en Gregoriaanse kerkmusiek. Die Brandwag, 15 September, 3(8):232-6.
Deys-Draayer, S.H. 1912. Muziek en zang. Die Brandwag, 1 Augustus, 3(5):157.
—. 1912a. Muziek en zang. Die Brandwag, 15 Oktober, 3(10):308.
—. 1913. Muziek en zang. Die Brandwag, 15 Januarie, 3(16):519-20.
Di Ravelli, B. 1910. Door Bosman beantwoord – Fantasie: Chopin. Die Brandwag, 31 Mei,
1(1):11.
125
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
Du Plessis, H. 1960. Johann Sebastian Bach: ’n Biografie en agt opstelle. Kaapstad: Tafelberg.
Du Plessis, J.H.O. 1943. Die Afrikaanse pers: ’n Studie van die ontstaan, ontwikkeling en rol
van die Hollands-Afrikaanse pers as sosiale instelling.Ongepubliseerde DPhil-tesis,
Universiteit Stellenbosch.
Du Toit, M.L. 1922. Hoofartikel. Die Brandwag, Februarie, 13(12):1.
Du Toit, S.J. 1924. Suid-Afrikaanse volkspoësie: Bydrae tot die Suid-Afrikaanse volkskunde.
Amsterdam: Swets en Zeitlinger.
Fagan, J.J. 1931. Soos die windjie wat suis. Die Nuwe Brandwag, November, 3(4):240-3.
Gerson, J.M. 2001. In between states: National identity practices among German Jewish
Immigrants. Political Psychology, Maart, 22(1):189-98.
Giliomee, Hermann. 2003. The Afrikaners: A biography. Kaapstad: Tafelberg.
Hiemstra, V.G. 1981. Malherbe, William Mortimer Robertson. In Beyers (red.) 1981.
Hofmeyr, I. 1988. Popularizing history: The case of Gustav Preller. The Journal of African
History, 29(3):521-35.
Hoog, A. 1911. Stille Nacht! Heilige Nacht! Die Brandwag, 1 Desember 1911, 2(13,
14):486.
Hugo, M. 1993. Die kultuurhistoriese betekenis van Die Nuwe Brandwag (1929-1933).
Historia, 38(2):15-32.
Huskisson, Y. 1969. The bantu composers of Southern Africa. Johannesburg: SABC.
Kotzé, D.J. 1981. Nationalism: A comparative study. Kaapstad: Tafelberg.
Krikler, J. 2005. White rising: The 1922 insurrection and racial killing in South Africa.
Manchester: Manchester Universiteit.
Krüger, D.W. en C.J. Beyers (reds.) 1977. Suid-Afrikaanse woordeboek. Deel 3. Kaapstad:
Tafelberg.
Levi, N. 1920. Waardering van muziek. Die Brandwag, Mei, 10(12):336-8.
—. 1931a. Semietiese invloede op Wes-Europese kuns. Die Nuwe Brandwag, Mei, 3(2):929.
—. 1931b. Semietiese invloede op Wes-Europese kuns. Die Nuwe Brandwag, Augustus,
3(3):163-72.
—. 1931c. Semietiese invloede op Wes-Europese kuns. Die Nuwe Brandwag, November,
3(4):191-200.
Luijt, J. 1929. Waarom Suid-Afrika agter staan by ander lande. Die Nuwe Brandwag, Mei,
1(2):153-4.
Malan, J.H. 1911. Nieuwe wijsies: Ons Psalm- en Gezangboek. Die Brandwag, 1
November, 3(3):360-62.
126
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
Malan, J.P. 1980. Di Ravelli, Bosman. In Malan (red.) 1980.
Malan, J.P. (red.). 1980. Suid-Afrikaanse musiekensiklopedie. Deel 1. Kaapstad: Oxford
University Press .
Mayer, E. 1914. Oor die toekoms van ’n nasionale kuns in Suidafrika. Die Brandwag, 10
Desember, 5(14,15):409-14.
—. 1919. ’n Nasionale kuns in Suidafrika. Die Brandwag, 24 Desember, 10(7, 8):193-7.
Metrowich, F.R. 1977. Levi, Nathan. In Krüger en Beyers (reds.) 1977.
Muller, S.J.V.Z. 2000. Sounding margins: Musical representations of white South Africa.
Ongepubliseerde D.Phil.-tesis, Universiteit van Oxford.
—. 2008. Orientalizing Europe, Europeanizing Africa: The fantastical lives and tales of Jan
Gysbert Hugo (The Marquis) (Louis de) (Vere) Bosman di Ravelli, also known as Gian Bonzar.
Ongepubliseerde referaat aangebied by die kongres “(Auto)biography as a
Musicological Discourse”, Belgrade, 19-22 April 2008.
Nel, P.G. 1987. Du Toit, Marthinus Lourens. In Beyers en Basson (reds.) 1987.
Nienaber, P.J. 1943. ’n Beknopte geskiedenis van die Hollands-Afrikaanse drukpers in SuidAfrika. Bloemfontein: Nasionale Pers.
Nilant, F.G.E. 1977. Mayer, Ernst Karl Erich. In Krüger en Beyers (reds.) 1977.
Olwage, G. 2005. Black musicality in colonial South Africa: A discourse of alterities. In
Walton en Muller (reds.) 2005.
Preller, G.S. 1910. Hoofartikel. Die Brandwag, 31 Mei, 1(1):1.
—. 1929. Werda. Die Nuwe Brandwag, Februarie, 1(1):3.
Said, E. 1993. Culture and imperialism. New York: Vintage.
Schoonees, P.C. 1921. Kuns regeringsaak? Die Brandwag, Januarie, 11(8):236.
Steyn, M.T. 1910. Voorname opinies. Die Brandwag, 31 Mei, 1(1):3.
Vail, L. (red.). 1991. The creation of tribalism in southern Africa. Berkeley: Universiteit van
Kalifornië.
Vail, L. 1991a. Introduction: Ethnicity in Southern African history. In Vail (red.) 1991.
Van den Bos, W.H. 1933. Richard Wagner en Johannes Brahms. Die Nuwe Brandwag,
Junie, 5(3):145-50.
Van den Heever, C.M. en P. De V. Pienaar. 1950. Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner.
Deel 3. Kaapstad: Nasionale Boekhandel.
Vos, A.L. 1930. Aan Elektra. Die Nuwe Brandwag, Februarie, 2(1):76-7.
—. 1931. Helde Rus. Die Nuwe Brandwag, Februarie, 3(1):55-8.

127
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
Walton C. en S. Muller (reds.). 2005. Gender and sexuality in South African
music. Stellenbosch: Sun Press.

128
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010

Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu
(1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van
Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché
Joan-Mari Barendse
Nagraadse student
Departement Afrikaans en Nederlands
Universiteit Stellenbosch

Summary
Contemporary knights: A comparison between Die mugu (1959) by Etienne
Leroux and Die avonture van Pieter Francken (2005) by Jaco Fouché
Many critics have commented on the similarities between the work of Etienne Leroux and Jaco
Fouché. In this article a comparative study is undertaken of Die mugu (1959) byLeroux and
Die avonture van Pieter Francken (2005) by Fouché. The traditional definitions of
comparative literature focus on texts from different countries and languages and are not
suitable for this study. Fokkema (1977:343) develops a broader definition through which any
texts can be compared and Prawer (1973:99–100) identifies the literary representation of
literary types as a basis for comparison. In Die mugu and Die avonture van Pieter Francken
the literary types of the archetypal knight or hero, “black” knight, princess, clown and the
guide to the hero are identified and provide a basis for comparison. Since Van Coller
(1999:43) shows that textual and intertextual aspects of texts should not be compared in
isolation from contextual aspects, the sociopolitical contexts of the novels are also discussed.
Leroux and Fouché undermine, adapt and parody the traditional conventions of the romance
of chivalry in order to be relevant to their context. The portrayals of the literary types
identified above are unconventional, showing how Leroux and Fouché adapted these
traditional conventions to the times in which they wrote. Fouché’s novel was published more
than forty years after Leroux’s, but in both novels a space is depicted in which the eternal
truths and myths of the traditional romance of chivalry no longer exist.

Opsomming
Die ooreenkomste tussen die werk van Jaco Fouché en Etienne Leroux is reeds deur
verskeie kritici uitgewys. In hierdie artikel word ’n vergelykende studie onderneem van
Die mugu (1959) deurLeroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Fouché. Die
tradisionele definisies van vergelykende literatuurstudie fokus op die vergelyking van
tekste uit verskillende tale en lande en is nie geskik vir hierdie ondersoek nie. Fokkema
(1977:343) ontwikkel egter ’n meer omvattende definisie aan die hand waarvan enige
tekste met mekaar vergelyk kan word en Prawer (1973:99–100) dui ook die literêre
representasie van tipes as ’n vergelykingsbasis aan. In Die mugu en Die avonture van
Pieter Francken kan die literêre tipes van die argetipiese held of ridder, “swart” ridder,
prinses, nar en die held se gids geïdentifiseer word en dien dit as ’n basis van
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vergelyking. Van Coller (1999:43) wys egter daarop dat nie slegs tekstuele en
intertekstuele aspekte van tekste vergelyk moet word nie, maar dat daar ook na
kontekstuele aspekte gekyk moet word. Die sosiopolitiese konteks in die werk van
Leroux en Fouché word daarom ook by die studie betrek en daar word gewys hoe beide
skrywers die tradisionele konvensies van die ridderroman ondermyn, aanpas en
parodieer om by hulle eietydse konteks aan te pas. Die uitbeelding van die literêre tipes
hier bo genoem, is ook telkens onkonvensioneel en dui verder op die wyse waarop
Leroux en Fouché tradisionele gegewens aanpas by die tye waarin hulle skryf.
Alhoewel Fouché se roman meer as veertig jaar later as Leroux se roman verskyn het,
word daar in beide romans ’n ruimte uitgebeeld waarin die ewige waarhede en mites
van die tradisionele ridderverhale nie meer bestaan nie.

1.

Inleiding

Reeds met Jaco Fouché se debuutroman, Die ryk van die rawe (1996), word daar ’n
verband getrek tussen hom en Etienne Leroux (Hatting 1996:8; Viljoen 1996; Van Coller
1999:42). Fouché se kortverhaalbundel, Paartie by Jakes (1997), word weer eens met die
werk van Leroux vergelyk (Van Coller 1997:6).
In 2005 verskyn Fouché se tweede roman, Die avonture van Pieter Francken,1 en die
resensente vergelyk ook hierdie boek met die werk van Leroux. Volgens Viljoen (2005:4)
kan Pieter Francken, soos die werk van Leroux, op ’n psigoanalitiese vlak gelees word en
is die verhaal ’n individuasiereis waarop Francken en sy vrou, Santie, nuwe aspekte van
hulleself ontdek. Burger (2005:13) wys ook op die ooreenkoms tussen die karakters van
Pieter Francken en Leroux se Die mugu:2
Francken se lang dwaaltog deur die nag herinner aan Gysbrecht Edelhart in
Etienne Leroux se Die mugu. Francken loop herhaaldelik sekere karakters raak.
Hy kry dit egter nooit reg om aan enigeen te verduidelik wat hy daar doen, hoe
hy daar verdwaal het óf om hulp te vra om daar weg te kom nie, terwyl sy
motiewe telkens deur ander mense verkeerd geïnterpreteer word.
Die gegewe van die dwaaltog sluit aan by Van Coller (1999:43) se beskrywing van Die
mugu as ’n “soekverhaal [wat] neig na die (hoofse) ridderroman”. Ook in Pieter Francken
word die ridderverhaal reeds opgeroep deur die titel en die gebruik van die
Middeleeuse lettertipe op die titelblad.3

1

Vervolgens sal die titel verkort word na Pieter Francken.
Die mugu verskyn oorspronklik in 1959. Alle verwysings uit Die mugu kom egter uit die saamgestelde
weergawe van drie van Leroux se romans, Die eerste lewe van Colet, Hilaria en Die mugu, wat verskyn het onder
die titel Die eerste siklus. Die rede hiervoor is dat dit moeilik is om die oorspronklike weergawes van die tekste
in die hande te kry en dat daar soveel weergawes van die onderskeie boeke bestaan. Die uitgawe uit 1992
word gebruik, alhoewel die eerste uitgawe van Die eerste siklus reeds in 1986 verskyn het. In die geval van
Fouché word die oorspronklike uitgawe van Pieter Francken, wat in 2005 verskyn het, gebruik.
3
In ’n onderhoud met Jaco Jacobs in Insig van 30 April 2005 kom dit ter sprake dat Fouché nog altyd
daarin belanggestel het om oor die ridders van die ou dae te skryf. Fouché sê in dieselfde onderhoud dat hy
uit Leroux se werk die “meeste van Die mugu” hou, omdat dit die storie vertel van “op ’n quest gaan; die
avontuurverhaal.”
2
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In hierdie artikel word ’n vergelykende studie onderneem van Die mugu, wat
oorspronklik in 1959 gepubliseer is, en Pieter Francken, wat in 2005 verskyn het. Deur
gebruik te maak van die teorie van vergelykende literatuurstudie en Van Coller
(1999:42) se uitspraak dat vergelykende literatuurstudie moet fokus op “literatuur as ’n
histories-ingebedde sisteem”, word daar gekyk na die wyse waarop Leroux en Fouché
die konvensies van die tradisionele ridderroman aanpas, ondermyn en parodieer in die
onderskeie tye waarin hulle skryf. Die romans word vergelyk op basis van karakter (die
argetipiese ridder- of heldefiguur, die “swart” ridder, die prinses, die nar en die gids of
raadgewer) en die sosiopolitiese konteks van die romans. Die doelwit is om vas te stel
of die motief van die ridderroman steeds relevant is in die tye waarin die skrywers
skryf en hoe dit aangewend word binne hulle eietydse konteks.

2.

Teoretiese begronding

2.1 Vergelykende literatuurstudie
Die term vergelykende literatuurstudie is waarskynlik vir die eerste keer in 1816 in
Frankryk gebruik toe ’n reeks antologieë, getiteld Cours de littérature compareé,
gepubliseer is (Bassnett 1993:12). In Duitsland word dit vir die eerste keer gebruik in ’n
boek deur Moriz Carrière in 1854 en in Engeland was dit Matthew Arnold wat die
eerste keer daarna verwys het in ’n brief in 1848. Wellek (1970:21) toon egter aan dat die
Romeine reeds in die antieke tyd vergelykend met die literatuur van die Grieke
omgegaan het.
In die laat 19de eeu en vroeë 20ste eeu ontwikkel daar twee strominge vergelykende
literatuurstudie. “Old World comparative literature” ontstaan in Europa, waar die
ontwikkeling van vergelykende literatuurstudie hand aan hand gaan met sosiopolitiese
veranderinge in lande soos Duitsland, Frankryk, Italië en Hongarye. Bassnett (1993:34)
omskryf dan ook “Old World comparative literature” as ’n veld waar daar gekyk is na
hoe tekste oor kulturele en linguistiese grense gelees kon word ten einde die kulturele
basis van ’n nasionale bewussyn te skep. “New World comparative literature” ontstaan
in die Verenigde State van Amerika en Nieu-Seeland. Dit is nie gemoeid daarmee om ’n
nasionale karakter te definieer nie, maar wil eerder die mens se werke oor tyd, ruimte
en dissiplines heen bestudeer. Dit is dus nie heeltemal ahistories nie, maar wel bevry
van die gevoel van partydigheid wat deur nasionalisme teweeg gebring word (Bassnett
1993:34–5).
Daar bestaan verskeie omskrywings van wat vergelykende literatuurstudie in die
hedendaagse sin behels. Aldridge (1969:1) en Bassnett (1993:1) omskryf dit as die studie
van literatuur uit verskillende lande en kulture. Hulle beskou albei ook die veld as
interdissiplinêr. Wellek (1970:19) sluit hierby aan deurdat hy beweer dat literatuur
vanuit ’n internasionale perspektief bekyk moet word en dat daar gefokus moet word
op die eenheid van alle literatuur. Prawer (1973:8–9) plaas weer die klem op die
vergelyking van literatuur uit verskillende tale.
Die bogenoemde definisies kan egter nie van toepassing gemaak word op hierdie
spesifieke studie nie, aangesien die romans wat hier met mekaar vergelyk word, in
dieselfde taal geskryf is en uit dieselfde land en kultuur kom.
Fokkema (1977:343) beskryf ’n breër vergelykingsbasis en wys daarop dat die
verhouding tussen ’n bepaalde teks en alle tekste van dieselfde skrywer vergelyk kan
word. Werke van ’n spesifieke literêre periode, genre, nasionale literatuur en kulturele
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tradisie kan ook vergelyk word (Fokkema 1977:343). Ook Van Vuuren (1992:228) wys
op die moontlikheid om “verwante temas” in tekste te vergelyk om “só bewus [te]
word van tiperende konvensies in die teks wat andersins nie sou opgeval het nie”. As
voorbeeld noem Van Vuuren (1992:228) hoe daar binne die genre van Suid-Afrikaanse
tronkpoësie na die tema van eensame opsluiting gekyk kan word.
Prawer sluit by bogenoemde uitgangspunte aan deurdat hy herhalende motiewe wat in
die literatuur en volksoorleweringe voorkom, as ’n vergelykingsbasis beskou.
Herhalende situasies, en die manier waarop dit deur verskillende skrywers behandel
word, word as ’n verdere vergelykingsbasis deur Prawer (1973:99–100) uitgewys. Hy
toon ook aan dat die literêre representasie van tipes, byvoorbeeld professionele
groeperinge, sosiale klasse, rasse en figure wat ’n sekere houding teenoor die lewe en
die samelewing beliggaam (die ridder, die reisiger, die stads- of plaaswerker, die rebel,
die misdadiger, die konformis, die onheroïese soldaat en die oorbodige man) as ’n
suksesvolle vergelykingsbasis gebruik kan word binne vergelykende literatuurstudie.
Na aanleiding van Fokkema, Van Vuuren en Prawer se aanduiding van onderskeidelik
genre en die vergelyking van literêre tipes as ’n vergelykingsbasis, kan die aanpassing
van die genre van die ridderroman en die uitbeelding van literêre tipes soos die ridder,
prinses, ensovoorts in Leroux en Fouché se werk dus met mekaar vergelyk word. Die
vraag ontstaan egter wat die sinvolheid van so ’n vergelyking is.
Tötösy de Zepetnek (1998:14, 33) en Fokkema (1977:337) wys daarop dat vergelykende
literatuurstudie die afgelope jare toenemend onder druk geplaas is en dat die nut
daarvan in twyfel getrek is. Volgens Fokkema (1977:337) lewer die “incidentele
vergelijking van vermeende literaire feiten – zonder toelichting binnen welk algemener
kader deze vergelijking plaatsvindt” nie veel op nie. Ook Van Coller (1999:42) beweer
dat die “gewilde literêre ‘onderneming’ om literêre werke uit twee verskillende
tydperke (en veral ook taalgebiede) met mekaar te vergelyk” oor die algemeen nie veel
beteken vir die literatuurwetenskap nie, omdat tekstuele en intertekstuele aspekte in
isolasie bespreek word.
Volgens Tötösy de Zepetnek (1998:14–5) is daar egter steeds ’n plek vir vergelykende
literatuurstudie en is die veld net besig om te stagneer in die tradisionele sentra,
naamlik Frankryk, Duitsland en die Verenigde State van Amerika. In lande soos China,
Taiwan, Brasilië, Spanje, Griekeland en ander lande waar dit nie voorheen baie sterk
was nie, is daar die afgelope tyd ’n opbloei in die veld (1998:14–5). Hy is egter van
mening dat die veld verander het om steeds relevant te wees en kom met ’n nuwe
benadering na vore wat hy ’n “New Comparative Literature” noem (1998:33–4). Hierdie
benadering behels dat daar in vergelykende literatuurstudie, en literatuurstudie oor die
algemeen, gebruik gemaak word van ’n sistematiese en empiriese benadering waardeur
literatuur bestudeer word as ’n sosiale sisteem (1998:34). Van Coller (1999:42) wys ook
daarop dat vergelykende literatuurstudie steeds sinvol kan wees, maar dat die klem
eerder moet val op kontekstuele aspekte, op “literatuur as ’n histories-ingebedde
sisteem”.
Alhoewel tekstuele en intertekstuele aspekte van tekste in hierdie artikel vergelyk word
deurdat daar verwys word na die genre van die ridderroman en literêre tipes, word dit
binne die konteks geplaas van die tye waarin Leroux en Fouché geskryf het. Van Coller
(1999:39) beskou reeds Die mugu en Die ryk van die rawe as “ingebed in vergelykbare
historiese tydsnitte” deurdat die karakters hulle bevind in “tydperke van uiterste
saaiheid en negatiwiteit”. In hierdie bespreking word daar spesifiek gekyk na die wyse
waarop die genre van die tradisionele ridderroman aangepas word om relevant te wees
in die onderskeie tye waarin die twee skrywers skryf.
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Vervolgens gaan die agtergrond, kenmerke en konvensies van die tradisionele
ridderroman bespreek word, asook die wyse waarop die genre mettertyd aangepas en
geparodieer is.

2.2 Die genre van die ridderroman
In die hedendaagse konteks word die term romance geassosieer met liefdesverhale en
die liefde oor die algemeen, maar in die Middeleeue het die term ’n ander betekenis
gehad (Barron 1987:1; Fellows 1993:vii). Barron (1987:1) wys daarop dat die woord
Romanz aanvanklik gebruik is om die “vulgêre” vorm van Latyn, wat as streektaal
ontstaan het in die weste van die Romeinse Ryk, te onderskei van klassieke Latyn.
Daarna is die woord gebruik om te verwys na sekulêre tekste in Romanz, en daarna om
te verwys na ’n spesifieke tipe literatuur wat deur sekere lede van die aristokrasie
verkies is. Die vroegste tekste in Romanz was anonieme didaktiese werke, preke en die
verhale van heiliges se lewe wat vertaal of aangepas is uit klassieke Latynse tekste. Die
sukses van hierdie tekste het daartoe gelei dat daar ook ander genres ontwikkel is om as
vermaak te dien, maar dit was eers teen die einde van die 11de eeu dat Franse literatuur
werklik meer geword het as slegs ’n aanpassing van die literatuur van die Kerk,
deurdat die epiek en liriek verskyn het (Barron 1987:13).
Een van die bekendste voorbeelde van die epiek is die Chanson de Roland (ca. 1100), wat
ook tot die genre van die chansons de geste behoort (Barron 1987:13, 16). Die chansons de
geste was liedere wat heldedade, gewoonlik in die vorm van militêre gevegte,
uitgebeeld het en bewaarde voorbeelde van hierdie vorm dateer uit die 11de en 12de
eeue (Barber 1995:47; Barron 1987:13). Van Gorp, Delabastita, Flamend en Ghesquiere
(1998:81) wys daarop dat die chansons de geste se ouer benaming “‘voorhoofse romans’”
is en dat die rol van vrouens gewoonlik as ondergeskik uitgebeeld is in hierdie romans.
In die chansons de geste is die fokus op die uitbeelding van feodale waardes soos eer,
trou, moed en krag (Van Gorp e.a. 1998:81). In Spanje ontwikkel ’n soortgelyke vorm in
die Cantar de Mio Cid en in Duitsland in die Duitse heroïese verhaal, die Nibelungenlied,
in die 13de eeu (Barber 1995:47).
Volgens Barber (1995:105) en Barron (1987:19) was die epiek, liriek, oorlogsverhale,
liefdesliedere en chansons de geste slegs die voorgangers van die ware ridderroman of
“romance of chivalry” en het hierdie nuwe genre eers teen die middel van die 12de eeu
sekulêre skryfwerk in Frankryk gedomineer. Van Gorp e.a. (1998:206) beskryf hierdie
romans as “‘hoofse romans’” waarin “hoofsheid als beschavingsideaal” na vore kom en
’n geïdealiseerde beeld van die liefde weergegee word. Na die Normandiese
oorwinning word die Franse tradisie van die ridderroman na Engeland oorgedra en
baie van die Franse verhale word ook oorgeneem (Barron 1987:8). Die Middelengelse
King Horn (ca. 1225) is byvoorbeeld gebaseer op die Anglo-Normandiese Romance of
Horn deur Thomas van die 12de eeu (Fellows 1993:viii). Fellows wys daarop dat
alhoewel temas soos die liefde en die huwelik voorgekom het in die ridderromans, die
doel hiervan was om die hooftema van die held se ridderlikheid te ondersteun: “More
central to the Middle English romances than love are chivalry and the qualities
associated with it: martial prowess, honour, trouthe and devotion to Christian ideals”
(1993:vii).
Daar het egter ’n teenstrydigheid bestaan tussen die stereotiepe beeld van ridders wat
in die literatuur uitgebeeld word en die werklike Middeleeuse ridder. Volgens Hunt
(1981:6–7) word die leefstyl van die ridders geïdealiseer in die ridderromans. Die
hedendaagse mens se idee oor wat ’n ridder is, is afkomstig uit verhale eerder as uit die
geskiedkundige werklikheid. Die ridder van die verhale is ’n aantreklike man op ’n wit
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perd, kompleet met wapenrusting, skild en banier. Die ridders in die verhale tree altyd
volgens ’n streng sosiale kode op: ’n ridder red altyd ’n weerlose dame en vermy ook
nie ’n geveg wat hy moontlik kan verloor nie. ’n Middeleeuse ridder word in die
verhale ook uitgebeeld as iemand wat nie net opgelei is om te veg nie, maar ’n intense
begeerte vir eerbaarheid het:
The concept of chivalry developed, within a fairly brief period, from a simple
warrior’s code to a sophisticated system of values in which the principles of
personal integrity, the duty to defend the weak from oppression, and the
practice of knightly virtues, such as largesse (generosity), pité (compassion),
franchise (a free and frank spirit) and courtoisie (courtliness, especially to
women), combined with the more traditional virtues of loyalty and prowess.
(Hopkins 1990:8)
Die ridder, soos in die verhale uitgebeeld, het altyd deelgeneem aan avonture in
vreemde lande en was omring deur kastele en prinsesse (Keen 1987:1–2). Keen maak dit
duidelik dat die literatuur eintlik ’n vals beeld van werklike ridders gegee het:
[O]utside literature, chivalry really was no more than a polite veneer, a thing of
forms and words and ceremonies which provided a means whereby the wellborn could relieve the bloodiness of life by decking their activities with a tinsel
gloss borrowed from romance. (Keen 1987:2–3)
Die ridders soos in die literatuur uitgebeeld het die meeste van hulle tyd daaraan bestee
om hulle ridderlikheid te bewys deur op togte te gaan en vrouens te beïndruk eerder as
om te veg. Regte ridders was egter verplig om op kort kennisgewing op die slagveld te
wees. As ’n ridder gevange geneem is, moes hy ’n groot losprys betaal en is sy perd en
wapenrusting van hom afgeneem (Hopkins 1990:10).
Die Middeleeuse gemeenskap het sekere verwagtinge gehad van wat die werklike
ridder se rol was, maar die ridders het nie altyd aan hierdie verwagtinge voldoen nie. In
Europa was daar in die Middeleeue drie klasse wat in wisselwerking met mekaar was:
die geestelikes (kerk), die werkers (landbouers) en die vegters (ridders). Die ridder se
doel was dus om tot die voordeel van die hele gemeenskap te werk: hy moes die kerk
beskerm, asook die swakkes wat nie hulleself kon verdedig nie. In werklikheid het
sommige ridders die kerk beroof, armes besteel en slegs gewerk om hulleself te verryk
(Hopkins 1990:30–1). Daar het ook “swart” ridders bestaan. Hierdie “swart” ridders
was bekend daarvoor dat hulle armes geteister, vrouens onteer en kerke ontheilig het
(Hopkins 1990:9). Die gemeenskap se idee oor die ridder was dus ook vals en het meer
verband gehou met die ridderbeeld wat in verhale aan hulle voorgehou is as met die
werklikheid. In die ridderromans het hierdie “swart” ridders ook soms voorgekom,
maar hulle het slegs gedien as teenstanders van die edele ridder wat die held van die
verhaal was (Hopkins 1990:9).
Die tradisionele konvensies van die ridderroman is egter, veral in latere werke, nie
altyd getrou toegepas nie. Dubrow (1982:23) en Barron (1987:166) noem as ’n voorbeeld
hiervan die verhaal van Sir Gawain and the Green Knight uit die laat 14de eeu wat in
sekere aspekte getrou bly aan die tradisionele ridderroman deurdat ’n held uitgedaag
word deur ’n vyand en sodoende op ’n heroïese tog gaan. Sir Gawain se gevegte word
egter net terloops genoem en dit is asof die spot gedryf word met die heroïese dade wat
gewoonlik die kern van die tradisionele ridderroman vorm (Dubrow 1982:23). Volgens
Barron (1981:93) word ironie in Sir Gawain and the Green Knight aangewend om die
ridderlike ideaal te ondermyn. Dubrow (1982:23) wys ook daarop dat die manier
waarop die onbekende skrywer die tradisionele konvensies verdraai, dui op die
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bedenkinge wat hy het oor die etiese waardes wat deur die genre beliggaam word.
Volgens Dubrow (1982:24) ken die skrywer ’n nuwe waarde aan Sir Gawain toe deurdat
Sir Gawain teen sy eie foute en beperkinge te staan kom en sodoende in ’n geveg
gewikkel is wat net so braaf is soos die geveg van meer tradisionele helde. In die geval
van Sir Gawain and the Green Knight leer die leser net soveel as die held van die verhaal
deurdat die leser se verwagtinge van die konvensionele ridderroman omvergewerp
word. Sodoende word die leser geforseer om die waardes van die tradisionele
ridderroman te herevalueer (Dubrow 1982:37).
Alhoewel Van Gorp e.a. (1998:379) daarop wys dat ridderromans steeds voorgekom het
in die laat 15de eeu (met uitsondering van die Amadis-romans, wat nog in die 17de eeu
gewild was), het dit volgens Barber (1995:130) teen die einde van die 14de eeu in
gewildheid begin afneem: “With Chaucer and his successors we are already into the
first stirrings of the new humanist world which was to replace the knightly ways of
thought, and beyond the point at which original romances were being written” (Barber
1995:130). Volgens Van Gorp e.a. (1998:378) parodieer Chaucer die ridderroman in sy
Tale of Sir Topaz (ca. 1390) en Cervantes “bracht het genre de genadeslag toe” met Don
Quijote (1605–1615).4
’n Ander genre wat deur Van Coller (1980) en Botha (1987, 1989)5 in verband gebring
word met Leroux se werk en ook as ’n reaksie op die tradisionele ridderroman beskou
kan word, is die pikareske roman. Botha (1989:114) verwys na Alter se beskrywing van
die pikareske roman as ’n literêre vorm wat aan die einde van die 16de eeu en die begin
van die 17de eeu in Spanje gefloreer het en daarna ook in Frankryk, Engeland,
Duitsland en Nederland gewild geraak het. Die kenmerke van die pikareske roman is
dat dit die avontuurverhaal van ’n skelm (“rogue”) se lewe is en gewoonlik ’n
eerstepersoonsvertelling is. Dit is episodies van aard en beeld die hoofkarakter se
omswerwinge, teëspoed en rolspel uit, terwyl dit ook ’n satiriese uitkyk op die
samelewing bied. Die pikareske roman word deur Van Gorp (1977:223) as ’n
“realistiese” verhaaltipe beskou en is daardeur dikwels ’n “parodie op de ’n ormale’
epische literatuur van die tijd, de heroïsch-galante roman”. Van Gorp (1977:224) toon
verder aan dat die verhaalkode van die klassieke helderoman, waarin elke voorwerp ’n
vaste betekenis het en niks toevallig is nie, deur die pikareske roman omvergewerp
word deurdat die pikareske roman van skyntekens gebruik maak. Hy toon aan dat daar
in die pikareske roman ook gebruik gemaak word van skyn-eer, “het type van de ‘kale
jonker’ die ten koste van wat ook een schijn van eer tracht op te houden”, en hierdeur in
teenstelling is met die tradisionele heldeverhaal waar daar ’n geïdealiseerde opvatting
oor eer en plig bestaan (1977:220).
Dubrow (1982:24) is van mening dat daar in ’n parodie van ’n genre steeds ’n
belangstelling is in vorige skrywers se werk en ’n betrokkenheid is met die waardes wat
deur die tradisionele genre beliggaam word. Bawarshi (2000:341)6 wys op die
verhouding tussen tekste en hoe een teks aanleiding gee tot ’n reaksie van ’n volgende
teks binne ’n spesifieke konteks. Hierdeur word die skrywer se intensie gevorm deur
die voorafgaande genre en die tradisionele ideologie wat deur die genre beliggaam
word (Bawarshi 2000:342). Die bestaande genre word egter aangepas om te reageer op
die eise van ’n nuwe situasie (Bawarshi 2000:340).
4

In Afrikaans parodieer Chris Pelser op sy beurt weer vir Don Quijote met sy roman Don de Ridder (1990).
Botha (1987 en 1989) gee ’n volledige bespreking van die toepassing van die pikareske grondpatroon in
die werk van Leroux en dit gaan nie hier herhaal word nie. Die pikareske grondpatroon sou ook op die werk
van Fouché toegepas kon word, maar dit sal ’n bespreking op sy eie verg en word nie in hierdie artikel
aangepak nie.
6
Bawarshi gebruik die term genre om veel meer as net literêre genres te beskryf. Vir die doeleindes van
hierdie artikel word haar teorie egter slegs op literêre genres van toepassing gemaak.
5
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Volgens Bawarshi (2000:335) het die rol van genre sedert die tagtigerjare van die 20ste
eeu verskuif van ’n deskriptiewe rol na ’n verklarende rol. Die aanduiding van genre
help die leser om die teks op ’n sekere manier te interpreteer (Bawarshi 2000:342). Na
aanleiding van Dubrow (1982:1) se teorie dat ’n leser anders gaan reageer op dieselfde
paragraaf uit ’n roman getiteld Murder at Marplethorpe (wat dui op ’n speurverhaal) as
’n roman getiteld The personal history of David Marplethorpe (wat dui op ’n
Bildungsroman), wys Bawarshi (2000:342) daarop dat sekere beelde in die teks simbolies
en op ’n sekere manier geïnterpreteer word deurdat die leser weet aan watter genre die
teks gekoppel is. Dit lei nie slegs daartoe dat ons sekere elemente op ’n sekere manier
lees nie, maar ook dat ons sekere rolle aan die karakters toeskryf (Bawarshi 2000:343).
Alhoewel genre sekere leidrade aan die leser kan verskaf, kan dit egter nie die absolute
betekenis van ’n teks weergee nie: “[T]hey provide one interpretation of the meaning of
the text, they direct our attention to the parts of it that are especially significant, but
they do not and they cannot offer an infallible key to its meaning (Dubrow 1982:106).
Een van die mees geslaagde maniere waarop ’n skrywer genre kan gebruik, is juis om
nie te voldoen aan die leser se verwagtinge van ’n spesifieke genre nie en eerder die
konvensies van die genre om te keer (Dubrow 1982:37). Soos reeds bespreek, is die
konvensies van die ridderroman aangepas en omgekeer om by veranderende tye en
kontekste aan te pas en om die leser te dwing om die tradisionele genre te herevalueer.
In haar studie oor die pikareske genre in die werk van Leroux gebruik Botha (1989:121)
ook die gegewe dat genres aangepas word as uitgangspunt deurdat sy aantoon dat
Leroux “nie slaafs gebruik maak” van die pikareske genre nie, maar “die pikaro uit sy
tradisionele historiese konteks haal en transponeer na die moderne Suid-Afrika”.
In die volgende afdeling word die motief van die tradisionele genre van die
ridderroman in Die mugu en Pieter Francken op vergelykende wyse bespreek met
spesifieke fokus op die vergelyking van literêre tipes wat verband hou met die genre
van die ridderroman. Daar word ook gefokus op die wyse waarop die genre aangepas
word om relevant te wees vir die sosiopolitiese konteks van die onderskeie tye waarin
Leroux en Fouché skryf.

3.

Die elemente van die ridderroman in Die mugu en
Pieter Francken

In Die mugu en Pieter Francken kom daar verskeie karakters voor wat geassosieer kan
word met die genre van die ridderroman. In Die mugu is die held of ridder Gysbrecht
Edelhart, met die beeldskone Lolita Jones as sy prinses en die waansinnige Juliana
Doepels as sy gids. Gysbrecht se teenstanders is die “swart” ridders in die vorm van die
eendsterte, en ook hulle het “skone dames” aan hulle sy. Pieter Francken is die held van
Pieter Francken en hy moet die prinses, Eartha, beskerm. Pieter doen dit met die hulp
van sy raadgewer of gids, Dorothea, en veg teen die bendelede van die Kaapse Vlakte
wat in Pieter Francken die rol van die “swart” ridders speel.
Hierdie mitiese karakters hou egter nie slegs verband met die ridderroman nie en kan
ook verbind word aan Jung (1991:5–6) se teorie oor argetipes en Campbell (1973:4) se
standpunt dat mites uit verskillende tye en kulture dieselfde oorsprong het. Volgens
Jung (1966:93–4) dra die moderne mens steeds die beelde van demone, towenaars en
ander mitiese figure in hulle as gevolg van die kollektiewe onbewuste. Jung (1991:42–3)
definieer die kollektiewe onbewuste as dié deel van die psige wat onderskei kan word
van die persoonlike onbewuste deurdat dit nie verkry word deur persoonlike ervaring
nie. Die kollektiewe onbewuste is ’n tweede psigiese sisteem van die mens wat
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universeel en onpersoonlik is. Dit is identies in alle individue en word oorgeërf van
geslag tot geslag. Nog ’n verskil tussen die persoonlike onbewuste en die kollektiewe
onbewuste is dat die persoonlike onbewuste uit komplekse bestaan, terwyl die
kollektiewe onbewuste uit argetipes bestaan. Die argetipes word deur Jung (1991:5–6)
beskryf as oertipes of universele beelde wat van die vroegste tye reeds bestaan. Die
argetipes uit die kollektiewe onbewuste verander egter ietwat van kultuur tot kultuur
as dit in die bewuste geïnterpreteer word. Die moderne mens deel die kollektiewe
onbewuste deurdat die figure van die kollektiewe onbewuste, naamlik die argetipes,
deur die geslagte, byvoorbeeld deur sprokies en volksverhale, na die mens oorgedra
word. Dit is dus nie iets wat uit die mens se persoonlike onbewuste kom nie. Die
primitiewe mens het nie ’n onderskeid getref tussen die persoonlike onbewuste en
kollektiewe onbewuste nie en het ook nie die beelde van die argetipes as psigiese
projeksies (deel van die onbewuste) gesien nie, maar as realiteit. In die tydperk van die
Verligting het die mens nie meer geglo dat hierdie wesens regtig bestaan nie, maar die
ooreenstemmende psigologiese funksie van die figure het steeds voortbestaan in die
kollektiewe onbewuste van die mens. Die kollektiewe onbewuste is dus teenwoordig in
die mens van alle tye (Jung 1966:93–4). Campbell (1973:4) wys ook daarop dat die
mitologie van verskillende kulture en in verskillende tye, ten spyte van verskillende
variasies, onderliggend dieselfde is: “For the symbols of mythology are not
manufactured; they cannot be ordered, invented, or permanently suppressed. They are
spontaneous productions of the psyche, and each bears within it, undamaged, the germ
power of its source” (Campbell 1973:4).
Hierdie tipe figure is dus teenwoordig in die mens van alle tye en daarom steeds
relevant in 1959 en 2005, die tye waarin Leroux en Fouché se onderskeie werke verskyn.
In Die mugu en Pieter Francken word hierdie karakters egter binne die eietydse konteks
geplaas. Alhoewel die karakters herinner aan karakters uit ridderromans, gaan daar in
die bespreking wat volg, gewys word hoe die tradisionele held, prinses en gids telkens
’n onkonvensionele rol aanneem. Die tradisionele ridderroman word ook ondermyn
deur die karakter van die nar wat sy verskyning maak. Hierdie karakter is veral
prominent in Pieter Francken, maar ook in Die mugu word daar verwys na die tema van
die karnaval wat met die karakter van die nar verband hou. Na aanleiding van Bakhtin
(1984:5) se teorie oor die rol van die nar in die Middeleeuse karnaval en die wyse
waarop die nar die tradisionele riddergegewe ondermyn, gaan hierdie aspek ook
kortliks bespreek word. Daar gaan verder verwys word na die sosiopolitiese konteks
van Die mugu en Pieter Francken.

3.1 Die mugu
Van Coller (1980:93) toon aan dat die tyd waarin Die mugu afspeel, afgelei kan word van
die verwysing na Michael Todd se vliegtuigongeluk (289). Die datum van hierdie
gebeurtenis is Saterdag 22 Maart 1958 en die gebeure van Die mugu speel dus rondom
hierdie tyd af.
In Die mugu is die ridder en held die karakter Gysbrecht Edelhart wat eintlik net sy
loterykaartjie by Mamma se kroegie wil gaan haal, maar meegesleur word in ’n
avontuur wat hy nie beplan het nie. Campbell (1973:51) wys daarop dat die tradisionele
held se avontuur dikwels as gevolg van ’n fout of sonder dat dit beplan word, begin: “A
blunder – apparently the merest chance – reveals an unsuspected world, and the
individual is drawn into a relationship with forces that are not rightly understood.”
Volgens hom (1973:51) kan hierdie tipe reis die betrokke persoon se roeping aan hom
openbaar.
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Die reisende held ontmoet dikwels ’n gids of ’n helper om hom op sy reis te begelei
(Campbell 1973:55, 69). Hierdie helper kan in die manlike vorm byvoorbeeld ’n
towenaar of ’n skaapwagter wees; in die vroulike vorm is dit dikwels ’n goeie fee of ’n
ou vrou (Campbell 1973:71–2). In Die mugu is die fortuinverteller, Juliana Doepels, so ’n
figuur, en die persoon wat deur Gysbrecht besoek word as hy uitvind dat hy die lotery
gewen het (263). Juliana is nie ’n tradisionele gids nie en dit is nie eers duidelik of sy
werklik ’n vrou is nie, deurdat sy eerder soos ’n man lyk wat soos ’n vrou vermom is
(263). Haar naam herinner ook aan een van Leroux se karakters uit die vorige roman in
die siklus, naamlik Johny Doepels in Hilaria (1957), en daar is aanduidings dat hulle
dieselfde persoon is.
Die karakter Gysbrecht word deur sy gids, Juliana Doepels, soos volg beskryf:
“Gysbrecht Edelhart. Die held van die twintigste eeu. Die verheerliking van swakheid,
die ophemeling van eenvoud, die verlustiging in negatiwiteit, die veredeling van
selfbejammering” (351). Hierdeur word Gysbrecht voorgestel as ’n travestie van die
edele held soos uitgebeeld in ridderverhale. Alhoewel die held in Die mugu ’n ridderlike
naam het, lok dit eerder spot as eer uit. Die naam Gysbrecht Edelhart word beskryf as
“anachronisties” (320): dit pas nie by die tyd nie en ook nie by die karakter van
Gysbrecht nie. Daar word verder spot daarmee gedryf as Gysbrecht gearresteer word
en die polisie bespiegel oor hoe snaaks die naam in die koerant sal lyk (343).
Gysbrecht se gids het ook nie veel vertroue in die held wat sy moet lei nie: “Jy het nie
die vermoë nie. Sorg liewers vir jouself. Die stad sal lank na jou bestaan terwyl jy heilig
in jou graffie vrot” (263–4). Dit is asof Juliana hierdeur sê dat Gysbrecht nie die rol van
ridder en held moet aanneem en ander mense probeer red nie, maar eerder net na
homself moet kyk. Net hierna kom dit egter voor asof Juliana hom uitdaag om wel die
rol van ridder te vervul: “Dink jy jy kan die gevolge dra, mannetjie? Sien jy werklik
kans?” (275). Later in die roman dink Gysbrecht ook daaraan dat alhoewel daar niks
aan Juliana is wat hom “gerusstel” nie, “wek sy by hom ’n verlange” en dink hy terug
aan die tyd toe hy vir die eerste keer stad toe getrek het (351). Juliana maak dus die
avontuurlus in Gysbrecht wakker en kan beskou word as ’n gids wat die ridder
aanspoor om sy reis te begin.
Na sy ontmoeting met Juliana besoek Gysbrecht die kafee van George Ghiberti (265).
Dit is hier waar hy vir die eerste keer in aanraking kom met die eendsterte, wat hom
later ontvoer, en waar hy ook die prinses van die verhaal, Lolita Jones, teëkom. Lolita is
“onbeskryflik mooi, in die sonlig verhelder tot ’n lewende voorblad Film Showskoonheid” (328). Die illusie van Lolita as prinses word egter vernietig as Gysbrecht
agterkom dat sy kruppel is (328). Gysbrecht oorweeg om die ridderlike ding te doen,
die weerlose dame te help en te betaal vir die rubberbene waarmee sy haar gebrek kan
verbloem met van die geld wat hy in die lotery gewen het (268–9). Lolita nooi hom vir
ete om sy aanbod te “bespreek” en hy daag nie op nie. Dit is nie die aksie van ’n edele
ridder nie. As sy hom die volgende dag in die straat sien, val sy uit ontsteltenis en daar
is “geen ridder om haar te wreek nie” (328). Gysbrecht probeer om haar te help, maar
word beskou as die booswig en nie die redder nie en word deur ’n omstander geslaan.
Weer eens word hy uitgebeeld as die mislukte held ofantiheld deurdat hy nie daarin
slaag om die prinses te red nie. Dit is sy gids, Juliana, wat hom troos en die bloed van sy
gesig afvee as sy ridderlike poging om Lolita te red, misluk (328–9).
Die naam Lolita roep die roman deur Vladimir Nabokov, ook getiteld Lolita (1955, 1958
in die VSA), op waarin die seksuele verhouding tussen ’n middeljarige man en 12-jarige
meisie beskryf word. Na aanleiding van Nabokov se roman het die naam die betekenis
gekry van ’n baie jong seksueel losbandige meisie (Compact Oxford English Dictionary
2010:aanlyn). Dit is dus ironies dat die prinses in Die mugu hierdie naam het, omdat die
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assosiasie daarvan heeltemal die teenoorgestelde is van die beeld van ’n skone, reine
prinses. In Die mugu word ook die eendstertmeisies deur Gysbrecht in verband gebring
met “Nabokov se duiwelskind” (292–3). Hierdie meisies, wat as prinsesse van die
“swart” ridders beskou kan word, het egter nie die “maagdelike voorkoms, die geheim
van haar onweerstaanbare aantrekkingskrag nie”, en daarom is die “illusie vernietig”
vir Gysbrecht (293).
Lolita is ook die tipe prinses wat “enigiets” sal doen vir iemand wat bereid is om haar te
help om rubberbene te bekostig (269); haar eer het dus ’n prys. Lolita word beskryf as ’n
“priesteres” (268) met ’n “hekselig in haar oë” (285) wat beskik oor ’n “hekseskoonheid”
(328). Hierdeur is sy ook nie die tradisionele prinses nie en kan ook verbind word aan
die tipiese karakters uit sprokies, byvoorbeeld die sneeukoningin, wat hulleself as goed
voordoen, maar eintlik boos is.
Gysbrecht wen die lotery onder die naam Gargantua en hierdeur word verwys na die
reus uit Rabelais se werk, The history of Gargantua and Pantagruel. Volgens Botha
(1987:33) word die ironiese heldefiguur Gysbrecht in teenstelling geplaas met die “ware
helde-aard” van Gargantua deur die volgende aanhaling uit Die mugu:
GARGANTUA beteken groter as die omgewing, groter as die berg, groter as
die see, groter as die wêreld van Smogville in Filmnews, en die wêreld
vereenvoudig in die rubrieke van Time en die hele History of human endeavour in
life – GARGANTUA beteken die verlange na totale ontvlugting.
GARGANTUA beteken ook Gysbrecht Edelhart, middeljarigheid, £1 000 per jaar, ’n
uitkeerpolis, ’n meisie met uitstaande voortande genaamd Lena Ohlson, lidmaatskap
van ’n klub, die Plaza Saterdagaande en voorsitter van ’n leserskring (257).
Die uitbeelding van Gysbrecht in die tweede gedeelte van die aanhaling vertoon sterk
ooreenkomste met Johl (1992:13) se beskrywing van die figuur van die antiheld deurdat
Gysbrecht se lewe as kleinburgerlik, vervelig en middelmatig voorgestel word. Dit is
glad nie die opwindende lewe van ’n ridder of held nie. Die figuur van die antiheld
word soos volg deur Johl (1992:13) beskryf:
Die betekenis van die begrip antiheld lê in meer as net ’n teenstelling tot die
held. Anti benoem hier eerder iets t.o.v. die statuur van die (eertydse) held, d.i.
peuterig, petieterig, klein en onbenullig, onbeholpe, meer as menslik in sy foute
en feile, kleinburgerlik; dit ontluister verder die heroïese aktief of indirek by
wyse van geïmpliseerde kontras.
Die eerste gedeelte van die aanhaling uit Die mugu verwys na die groot en magtige
gestalte van die reus, maar dit verwys ook na die moontlikhede wat die wen van die
lotery inhou. Botha (1987:34) beskryf dit as Gysbrecht se kans om ’n reus te word,
naamlik ’n “materiële reus”. Die kaartjie bied dus die moontlikheid om hom uit sy saai
bestaan te verlos.
Van Coller (1990:27) wys daarop dat die verband tussen Gysbrecht en Gargantua verder
gaan as net die ironiese waardeur “die reus van ouds getransponeer [word] as die
niksbeduidende klein middelklasmens van die moderne era”. ’n Belangriker
verbintenis is volgens hom (1990:27) die reismotief wat betrek word: “Net soos die
moderne Gysbrecht, onderneem Gargantua ’n reis na ’n stad, in dié geval Parys, waar
hy ’n hele nuwe opvoeding ‘ondergaan’.” Hierdie gegewe hou ook verband met
Campbell (1973:51) se beskrywing van die held wat deur middel van die reis sy roeping
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vind. Die groei wat Gysbrecht as gevolg van sy reis ondergaan, word later verder
bespreek.
Die verwysing na Rabelais se reus, Gargantua, roep egter ook Bakhtin (1984:4) se
bespreking oor Rabelais se gebruik van die tema van die karnaval en die karakters van
narre, dwase, reuse en dwerge wat daarmee gepaard gaan, op. Volgens hom (1984:5) is
statige rituele soos toekenningseremonies van die oorwinnaars van toernooie of die
inisiasie van ridders tydens die Middeleeuse karnaval op komiese wys deur die narre
en dwase nagemaak. Daar is dus ’n parodie van hierdie rituele gemaak.
Die nar-figuur en die tema van die karnaval kom in Die mugu voor deurdat Gysbrecht
bereid is om die eendsterte se “hofnar” te wees net om deel van hulle te wees (302). ’n
Verdere gegewe wat aansluit by Bakhtin se teorie is ’n prent in ’n kunswinkel waarna
Gysbrecht kyk wat ’n “karnaval en dansende narre, half-klaar” (355) uitbeeld. Die
beskrywing van die prent as “half-gebore bewegings” herinner aan Rabelais se gebruik
van groteske beelde wat volgens Bakhtin (1984:25) die teenoorgestelde is van die
klassieke beelde van die voltooide, perfekte mens. Die kontras van Lolita se gesonde
been teenoor haar verminkte been kan ook by die groteske aansluit (269). Ook Juliana
Doepels se anargisme en oënskynlike waansin kan in verband gebring word met
Bakhtin (1984:49) se bespreking van hoe die groteske realisme die tema van waansin
gebruik om van die valse waarheid van die wêreld te ontsnap en om sodoende met
nuwe oë na die wêreld te kyk. Doepels wil dan ook die “vals orde vernietig” en die
“ware simbole” vind (342). Leroux se werk kan in veel meer besonderhede bespreek
word aan die hand van Bakhtin se teorie, maar vir die doeleindes van hierdie artikel is
die uitbeelding van die held as “hofnar” die belangrikste aspek, deurdat dit wys op die
ondermyning van die tradisionele ridderfiguur.
Die ridder, Gysbrecht, verdedig homself nie teen die “swart” ridders as hulle hom
ontvoer nie, maar probeer eerder om deur hulle aanvaar te word (291). Hy dink dat hy
deur ’n tipe inlywingsritueel gaan as die eendsterte hom skop en slaan en uiteindelik
vir hom ’n trui met die woorde “GO, MAN, GO!” daarop aantrek, maar eintlik gebruik
hulle hom net om hulleself mee te vermaak (299). Hy word vergete deur hulle
agtergelaat nadat daar ’n geveg uitbreek tussen die Boss, die huidige leier van die
eendsterte, en die Terrible Kid, ’n jonger lid van die groep wat met die Boss meeding
om die leierskap (306). In tipiese ridderstyl veg die eendsterte om leierskap (305):
Buitekant, onder die ligte, het die Boss en die Terrible Kid besluit om die eeuoue geskil van leierskap behoorlik af te maak. Alleen die amateurs bly oor op
die vloer; die bende het ’n kring om die twee gemaak waar hulle ’n ballet van
hulle eie uitvoer. Die lang messe lyk lomp in hulle hande ten spyte van die
behendigheid waarmee hulle skerm. Kleurryk in hul patetiese uniformpies soos
twee seuns wat in hul eie verbeeldingswêreld met rubbermesse die misteriespel
van goed en kwaad herlei tot cops-and-robbers.
Die beskrywing van die eendsterte as ridders is, soos die beskrywing van Gysbrecht,
ironies. Die eendsterte word uitgebeeld as kinders wat ridder-ridder speel en nie as
werklike ridders nie. Die antiheld in die vorm van Gysbrecht kan homself egter nie
verdedig teen die speel-speel “swart” ridders nie en wil eerder deur hulle aanvaar word
(302).
Dit is wanneer Gysbrecht agtergelaat word deur die eendsterte en halfbewusteloos
langs ’n vullisdrom lê dat hy werklik begin om die opvoeding te ondergaan waarna
Van Coller (1990:27) verwys. Hy begin na te dink oor die verband tussen die liggaam en
die gees (309) en die posisie van die mens in die moderne samelewing en kom tot
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sekere insigte omtrent sy bestaan (310). Gysbrecht word dan deur ’n “barmhartige
samaritaan” opgelaai en na die persoon se huis geneem (313). Die “barmhartige
samaritaan”, wat ironies genoeg die Boss se pa is, dring daarop aan dat Gysbrecht sy
storie vir hom vertel. Hy glo egter nie wat Gysbrecht sê nie en Gysbrecht word weer
langs die vullisblik afgelaai (321). Gysbrecht keer terug na sy woonstel, maar hy voel
vreemd in sy eie woning (326). Iets het in Gysbrecht verander tydens sy reis en die
woorde op sy trui, “GO, MAN, GO!”, pas nie in by die res van die “tuiste van die mugu
nie” (326). Gysbrecht dink aan sy middelklasbestaan met “sekuriteit” en “volslae
ekologiese aanpassing” (326). In sy gedagtes breek hy egter die koppie wat op die
tafeltjie staan en besluit dat hy dringend die kaartjie by Mamma se kroegie moet gaan
haal (327). Gysbrecht vind die loterykaartjie, dit wat sy reis aanvanklik aan die gang
gesit het en wat die belofte van verandering, vryheid en opwinding inhou (364). Hy sê
vir Mamma dat hy klaar besluit het wat hy met die geld gaan doen (366), maar sê nooit
vir haar wat hierdie besluit is nie. Tog “brand” die letters “GO, MAN, GO!” op sy bors
(366) en die vraag ontstaan of Gysbrecht gaan “GO” en uit sy saai bestaan ontsnap.
Daar kan egter geargumenteer word dat selfs al besluit Gysbrecht om terug te keer na
sy alledaagse bestaan, hy deur die tydelike ontsnapping daarvan en die avontuur wat
hy meegemaak het, tot nuwe insigte gekom het omtrent die lewe.
Gysbrecht se reis is egter nog nie op ’n einde nie en hy loop weer in die “swart” ridders
vas as hy Mamma se kroegie verlaat en deur die Terrible Kid omgery word (368).
Gysbrecht bevind hom huilend in ’n patetiese hopie in die straat: “Hy huil oor homself,
oor die hele wêreld, oor die aard van die menslike lot. Maar meestendeels huil hy oor
die vernietiging van sy illusies” (368). Hy besef reeds voordat hy hom in bogenoemde
posisie bevind dat daar geen helde is nie (356). Tog staan Gysbrecht op aan die einde
van die roman, hervat sy reis en sê: “VIVA! VIVA! MUGU!” (368).
Alhoewel Gysbrecht sy reis voortsit as mugu en nie as die edele ridder nie, is dit tog die
aksie van ’n held om nie moed op te gee nie en op te staan (368). Hierdie aksie van
Gysbrecht word deur Van Coller (1999:51) beskryf as “dalk die grootste heldedaad van
alles”.

3.2 Pieter Francken
Pieter Francken speel af in postapartheid-Suid-Afrika met ’n demokrasie wat al vir
ongeveer tien jaar bestaan. Die held, Pieter Francken, het egter grootgeword in die
apartheidsera en daar kom verskeie verwysings na hierdie tyd voor (29–30, 35).
Francken kan beskou word as ’n tipiese voorbeeld van iemand wat bevoordeel was
deur apartheid en wat steeds in ’n posisie van mag is deurdat hy ’n bestuurder is by ’n
maatskappy (49).
Soos in die geval van Die mugu begin die held se reis toevallig. Hierdeur toon Francken
se reis dus ook ’n tipiese kenmerk van die tradisionele held se reis soos deur Campbell
(1973:51) uitgewys. Francken is aanvanklik teensinnig om op sy reis te gaan, omdat dit
beteken dat hy laat gaan wees vir ’n Vrydagaand se braaivleis met “langbroodjies” (10).
Francken is verder ongelukkig met die idee van die reis, omdat hy nie omgee om
“reënboë [te] span by die werk” nie, maar “ná werk wil ’n mens met jou eie mense
meng” (11). Hy pak tog die reis aan om sy bruin kollega, Daniël Cupido, by Cupido se
woning in Koningsdal op die Kaapse Vlakte te gaan soek as gevolg van sy “pligsbesef”
(10). Francken raak ietwat meer geïnteresseerd in sy reis as hy dink dat dit goeie
gespreksmateriaal rondom die braaivleisvuur gaan wees vir die aand; hy dink selfs
daaraan dat die “uittoggie nou ’n avontuur geword het” (12–3).
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Francken vind Cupido se lyk in sy huis, bel die polisie en dink sy reis is nou op ’n einde
en dat hy sy ridderlike plig nagekom het. As hy egter vir Eartha, die swanger meisie
wat hy in Cupido se huis vind, weer raakloop, wil hy net wegkom en is hy “vies om
betrokke te raak” (26). In hierdie stadium is hy as hedendaagse ridder beroof van sy
perd, in die vorm van sy Mazda (24), en sy selfoon, waarvan die “leerhouertjie soos ’n
leë swaardskede aan sy sy sit” (26). Dit is egter op hierdie oomblik dat Francken se
avontuur werklik eers begin. Alhoewel Die mugu en Pieter Francken albei in die
omgewing van die Kaap afspeel, is Gysbrecht redelik vertroud met die ruimte waarin
hy beweeg, terwyl Francken hom as “enigste wit man” (34) in die vreemde omgewing
van die Kaapse Vlakte bevind.
Francken gaan soek hulp om homself uit Koningsdal te kry en die verantwoordelikheid
vir Eartha word op die teensinnige Francken afgedwing deur Dorothea, die
maatskaplike werkster (52). Dit is Dorothea wat die rol van ridderlikheid op Francken
plaas en sy kan daarom as die gids van die held beskou word. Francken probeer
aanvanklik om sy verantwoordelikheid en vir Dorothea te ontwyk (92), maar tog word
hy telkens teruggelei na Eartha en die baba en kan hy nie anders as om betrokke te raak
nie (111). In die ruimte van Koningsdal beteken “die maatskappy-embleem op sy bors”
niks nie en het hy haar raad nodig (49).
Soos Gysbrecht Edelhart in Die mugu, word ook Francken uitgebeeld as ’n karakter wat
as ’n antiheld beskou kan word. Francken beskou homself as iemand wat “altyd
apologeties en ’n bietjie dwaas sal voorkom” (6). Hy is ’n bestuurder by die
maatskappy, maar het geen beheer oor sy kollegas nie. As hy vir James van Blerk, een
van sy kollegas wat ’n laer posisie as hy beklee, vra om vir Cupido te gaan soek, sê Van
Blerk bloot dat hy dit nie gaan doen nie, terwyl hy opstaan en ’n halwe kop langer as
Francken staan (8). Francken se werklike posisie in die maatskappy word verder
gesuggereer deurdat sy naam op sy lessenaar in kleinletters aangebring is (9).
Pieter Francken is nie die enigste karakter wat in terme van die ridder beskryf word nie.
Cupido is die een wat aanvanklik na die swanger prinses, Eartha, omsien en ook sy
lewe verloor as gevolg van sy betrokkenheid by haar (141). Henderson (1978:101) skryf
oor die teorieë van Jung en wys daarop dat die argetipe van die held ’n universele
patroon toon deurdat die held gewoonlik ’n wonderbaarlike en nederige geboorte het,
vroeg reeds tekens van bomenslike krag vertoon, ’n snelle opkoms tot mag en
prominensie het, teen die magte van die bose stry, en omkom óf deur iemand wat hom
verraai óf deur ’n opoffering wat hom sy lewe kos. Cupido het ’n nederige geboorte en
ook ’n nederige bestaan deurdat hy in die arm buurt van Koningsdal woon. Hy veg
teen die magte van die bose deurdat hy teen die bendes baklei, en hy sterf deurdat hy ’n
opoffering maak deur na Eartha om te sien. Die uitbeelding van Cupido hou ook
verband met die edele uitbeeldings van ridders in die tradisionele ridderromans. Saam
met Cupido sterf die beeld van die edele ridder uit die ou verhale en bly net die
antiheld in die vorm van Francken oor. By die maatskappy is Francken baas oor
Cupido, maar die rolle word omgeruil deurdat Cupido as meer van ’n ridder as
Francken uitgebeeld word.
Die prinses in Pieter Francken is “jonk en bruin en mooi” (18) en hoogswanger met die
kind van ’n “swart” ridder en dus nie die konvensionele prinses nie. Daar is ook reeds
’n legende in die gemeenskap rondom Eartha en haar kind: “Allerhande legendes word
reeds rondom die kind vertel. As hy in Koningsdal gebore word, word hy die volgende
leier van ’n plaaslike bende. As hy buite die buurt gebore word, sal sy ma se mense
instaan vir ’n opvoeding aan ’n privaatskool onder die berg” (107).
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Eartha se skoolprojek oor die geskiedenis van Jacques de Lalaing bring ’n verdere
ridderfiguur na vore in Pieter Francken. Hy was ’n ridder uit die 15de eeu, wat veral
bekend was vir sy sukses in die pas d’armes van daardie tyd. Tydens ’n pas d’armes het ’n
ridder aangekondig dat hy ’n pad of brug teen enige teenstanders gaan beskerm. Dit het
’n gewilde sport geword waardeur ridders ’n goeie reputasie kon opbou (Hopkins
1990:165). Eartha plaas haar vertroue in Francken en gee die skoolprojek oor Jacques de
Lalaing vir hom. Francken dink dat Jacques de Lalaing die “soort mens [was] vir wie
[hy] skrikkerig is” (96).
Die gegewe van die ridderverhaal word verder weerspieël in die name van die
woonbuurt, die bendes en die bendelede. Hulle woon almal in Koningsdal, ’n naam wat
’n Middeleeuse sisteem van koninklikes en ridders oproep. Die koning van Koningsdal
is King John, die leier van ’n berugte bende. Koningsdal se koning is dus iemand wat
roof, moor en verkrag. Sy ridders is die Crusaders wat, anders as die kruisvaarders van
ouds, nie op soek is na die heilige graal nie, maar bekend staan as “die opsigtelikste
belhamels in Koningsdal, die inbrekers, die teisteraars, die aankopers van gesteelde
goedere [en] die verspreiders van dwelmmiddels” (42). Hulle is dus die “swart” ridders
van die verhaal.
Die verhouding tussen die gemeenskap en die bendes is egter kompleks. Dorothea as
gids is die een wat aan Francken, wat reeds vroeg besef dat hy nie een van die
“ingelyfdes” is by die sosiale omstandighede van Koningsdal nie (40), verduidelik dat
die grens tussen goed en kwaad nie altyd duidelik is nie en dat hy naïef is om te dink
dat slegs edele ridders, en nie “swart” ridders nie, ’n plek het in Koningsdal (138). Sy
wys vir Francken daarop dat die bendes die huur betaal vir sommige gesinne. Hulle
doen dit meestal omdat hulle ’n plek soek om hulle dwelms en wapens te stoor, “maar
soms ook omdat hulle die community in ag neem” (138). King John het ook al sy
bendelede gestuur vir beenmurgtoetse toe een van die kinders van Koningsdal ’n
beenmurgoorplanting nodig gehad het (138–9). As Francken geskok is dat niemand vir
King John aangekla het nadat hy vir Eartha verkrag het nie, vertel Dorothea vir hom dat
“die misdaad sit soos ’n tumour in hierdie community vasgegroei en jy kan dit nie
uithaal sonder om skade aan te rig nie” (138). Die bendes word gevrees, maar die
gemeenskap is ook afhanklik van hulle.
Die Crusaders se teenstanders is die Army of the Dark Moon. Hulle wil Eartha se baba
steel en hom ’n lid van hulle bende maak. Die oorwinning vir hulle lê daarin dat die pa
van die kind, King John, die leier van hulle vyande en die sterkste bende in Koningsdal
is. Die Army of the Dark Moon dink dat as hulle die legendariese kind by hulle kan
grootmaak, hulle die nuwe leiers van Koningsdal sal wees. Hierdeur word Eartha se
baba dus die mitiese held wat deur die bendelede as die uitkoms vir hulle probleme
beskou word. Dit is net ’n hulpelose baba, maar vir hulle is hy die volgende held en
verlosser wat hulle gaan lei.
Die ridder, Francken, het dus geen insig in die gemeenskap waarin hy beweeg nie en sy
poging om held te speel op ’n aand wat deur die inwoners van Koningsdal beskryf
word as “die verkeerdste aand van die jaar om op straat te wees” (47), kan ook
bevraagteken word. Moet hy nie eerder die heldedade los vir mense soos Cupido of
inspekteur Tansley wat hom ook dan daarop wys dat dit ’n “bruin kwessie” (67) is nie?
Francken word egter deur Dorothea aangewys as die ridder wat vir Eartha en die baba
teen die Army of the Dark Moon moet beskerm. Alhoewel hy geen mag in Koningsdal
het nie, weet Dorothea dat hy as wit man wel meer mag buite Koningsdal het en ’n
beter kans het om vir Eartha uit die kliniek uit Koningsdal te kry, selfs al kan hy haar
net tot by die provinsiale hospitaal neem (53). Francken se aksies gaan dus bepaal of die
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kind ’n goeie ridder gaan word, soos Jacques de Lalaing, na wie die baba vernoem
word, of ’n “swart” ridder wat deel van die bendes in Koningsdal gaan word. Die kind
word egter in die kliniek in Koningsdal gebore en volgens die legende (107) beteken dit
dat hy deel van die bendes gaan word. Pieter besef ook dat die kans dat die kind ’n
goeie ridder gaan word, maar skraal is (142):
Hy kyk af na die boek op sy skoot, maar in stede van die kind in maliekolder,
onder ’n tuniek met ’n kruis op sy bors, trots en regop, sien hy hom in toiings,
kop omlaag, met slegte postuur, in gemene onderdanigheid, aan’t grynslag
met al die
stom woede van die wêreld suid van die spoorlyn.
Die baba word na die hospitaal buite Koningsdal geneem as dit te gevaarlik raak vir
hom in die kliniek. Weer eens is daar verwysings na die ridderverhaal deurdat die
hospitaal beskryf word as ’n “Middeleeuse vesting” (164). Die Army of the Dark Moon
volg egter vir Francken en Eartha en vind hulle weg tot in die hospitaal. Dit is hier waar
Francken se ridderlikheid uiteindelik na vore kom. Hy raak betrokke in ’n geveg met
een van die lede van die Army of the Dark Moon. Dit neem die vorm aan van ’n
tweegeveg waarin hulle fietsspeke in plaas van swaarde gebruik (183) en Francken wen
die geveg, red die baba en slaag tog in sy ridderlike plig.
Te midde van al die ridderlike beelde en name is daar ’n nar “in rooi en blou en wit en
met ’n hooftooisel waaraan klokkies hang” en heers daar ’n “karnavalatmosfeer” op die
aand wat Francken hom in Koningsdal bevind (64). Soos reeds genoem in die
bespreking van Die mugu, wys Bakhtin (1984:5) op die manier waarop die nar die
tradisionele riddergegewe parodieer. Daar word verder op die ironie van die naam
Koningsdal gewys as die karakter van die nar ’n figuur naboots wat geskiet word (64):
“Die oorwegende wit gesigverf en die grimmige donker gelaatstrekke wat aangebring
is, dra by tot die illusie dat die figuur morsdood is” (64). Koningsdal word deur
misdaad geteister en daar is nie edele ridders om die inwoners te beskerm nie – in
Koningsdal is die “swart” ridders in beheer. Die teenstelling van die “wit gesigverf” op
die nar se donker vel dui ook op rassekwessies in die Nuwe Suid-Afrika.
Die nar parodieer ook die held van die verhaal, Pieter Francken, as hy Pieter se vrou,
Santie, ontmoet en Francken se “gunsteling wagtende liggaamshouding aan[neem],
hande agter die rug, skouers vooroor, kop aan die beweeg soos hy rondkyk” (125). Daar
is ook iets spottend in die nar se houding teenoor Francken as die nar by die kliniek
aankom met ’n gesteelde bakkie en Francken vir hom vra om vir Eartha na die hospitaal
te neem (157).
Pieter Francken kan beskou word as ’n antiheld wat probeer ridder speel in die
verwronge koninkryk van Koningsdal. Hy behaal ’n klein oorwinning deurdat hy die
baba red, maar die bendes is steeds dié wat oor die area regeer. Die baba se toekoms lyk
ook duister en daar is ’n goeie kans dat hy, ten spyte van sy naam, by die “swart”
ridders sal aansluit as hy ouer is.
Soos in die geval van Gysbrecht in Die mugu, lei ook Francken se avontuur daartoe dat
hy tot sekere insigte omtrent sy lewe kom. Hy kry insig in die gemeenskap van
Koningsdal en besef aan die einde van die aand dat “hy ménse leer ken” (113).
Alhoewel hierdie insig gebaseer is op die ervaringe van een aand en dus beperk is, sien
hy nie meer die inwoners van Koningsdal as die ander, die “hulle wat jou woonbuurte
[gaan] begin betree” (11), nie. Terwyl dit nie duidelik is wat Gysbrecht in die toekoms
gaan doen nie, vind Francken werklik sy roeping soos die tradisionele held wat deur
Campbell (1973:51) beskryf word. Francken is al ’n geruime tyd ongelukkig met sy
posisie as bestuurder en het al daaraan gedink om vir Neil vir ’n demosie te vra (12). Dit
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is egter sy avontuur wat hom die moed gee om dit aan Santie te noem en ook vir haar te
sê dat hy wil terugtrek Goodwood toe (87), na ’n kleiner huis sonder ’n swembad (119).
Francken lig ook deur die loop van die aand vir Neil in van sy voornemens, en as Neil
’n ultimatum stel, óf hy behou sy posisie as bestuurder óf hy verlaat die maatskappy,
kies Francken die opsie om die maatskappy te verlaat (119). Francken is dapper deurdat
hy bereid is om die sekuriteit van sy werk en sy gemaklike lewe prys te gee om sy
roeping in die lewe te volg. Francken beskou dit as sy roeping om ’n vreemde soort
kollege te begin van sy huis af. Eartha se projek word as handboek gebruik in die
kollege en saam met die verhaal van Jacques de Lalaing word die storie van Daniël
Cupido behandel, en sodoende plaas Francken vir Cupido in die ridderklas (199).
Neil stem later in om vir Francken sy ou posisie terug te gee (196), maar Francken streef
steeds na ’n onkonvensionele lewe en dink dat hy oor ’n jaar voltyds met sy kollege kan
begin en sy werk kan los (202). Hierdie vooruitsig is vir Francken “soos om lucky te
raak, as lucky raak jou ding is” (202).
Aan die einde van die roman vind ons die karakter Pieter Francken waar hy meer insig
het in homself en meer tevrede is met sy lot. Dit is in teenstelling met die Francken van
vroeër wat in “voortdurende despair” verkeer het “wat ’n mens tydelik kan besweer
met dagtake, met die aanskoue van jou bankstaat, met die lyf van jou vrou, met die paar
biere na muurbal saam met Neil” (162).

3.3

’n Vergelyking van die elemente van die ridderroman in Die
mugu en Pieter Francken

In Die mugu en Pieter Francken vertoon die karakters van Gysbrecht en Francken beide
kenmerke van die antiheld deurdat hulle vaal, middelklas mannetjies is. Hulle vertoon
egter ook kenmerke van die tradisionele held deurdat hulle avontuur nie beplan is nie
en hulle op hulle reis deur gidse gelei word. Gysbrecht is ’n mislukte ridder deurdat hy
nie vir Lolita kan red nie en ook nie homself kan verdedig teen die “swart” ridders nie.
Francken se geveg teen die “swart” ridders van Koningsdal is ietwat meer geslaagd as
hy Eartha se baba red, maar hy doen nie veel om die situasie in Koningsdal te verander
nie en die “swart” ridders beheer steeds die koninkryk. Albei se avonture is nie
heeltemal tevergeefs nie, omdat hulle tydelik uit die saaiheid van hulle alledaagse
bestaan ontsnap en dit daartoe lei dat hulle tot nuwe insigte omtrent die lewe kom.
Gysbrecht vertoon dapperheid as hy nie moed opgee nie en sy reis hervat, al doen hy
dit as mugu en nie as edele held nie. Francken besluit om sy lewe drasties te verander
en sy kollege op die been te bring.
In beide romans is daar prinsesse wat in die nood is, en die helde probeer dan ook om
hulle te red. Die prinsesse is egter onkonvensioneel deurdat Die mugu se prinses, Lolita,
gebreklik is en Pieter Francken se prinses, Eartha, uit ’n arm gemeenskap kom en
swanger is met die kind van ’n bendelid. Eartha is ook bruin en lyk anders as die
tradisionele prinses met ’n melkwit vel. Eartha is ’n onskuldige skoolmeisie wat
swanger is omdat King John haar verkrag het. Sy het geen beheer oor haar
omstandighede nie en kan as ’n slagoffer, en dus werklik as ’n weerlose dame, beskou
word. Alhoewel Lolita ook ’n slagoffer is, deurdat sy haar been vermink het in ’n
ongeluk, is sy veel meer ervare as Eartha en weet sy hoe om ridders te verlei en te
manipuleer om te kry wat sy wil hê. Sy word dan ook op meer as een plek in die roman
in verband gebring met die bose karakters van sprokies en ridderverhale, die hekse en
towenaresse.
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Dorothea as gids is streng en ongeduldig met die held Francken. Sy beskik wel oor die
wysheid om hom deur sy reis te begelei, aangesien Francken geen mag het in
Koningsdal nie. Juliana wyk heeltemal af van die tradisionele beeld van die goeie fee en
daar is nie eers sekerheid of sy wel ’n vrou is nie. Juliana bring haarself en ook die held
wat sy moet lei, in gevaar (342) en stel glad nie vir Gysbrecht gerus nie (351). Sy kan
egter as ’n gids beskou word deurdat sy daar is as Gysbrecht val en hom tog aanmoedig
om voort te gaan met sy reis.
In Die mugu kan die eendsterte beskou word as die “swart” ridders en in Pieter Francken
is dit die bendelede wat hierdie rol vervul. Die rol van die eendsterte van die
vyftigerjare in Suid-Afrika het heelwat verskil van dié van die bendes in postapartheidSuid-Afrika. Daar was twee tipes eendsterte, waarvan die een groep slegs die eendstertmode nagevolg het deur die regte klere te dra. Die ander groep het hulle egter skuldig
gemaak aan vandalisme, aanranding, diefstal en ander misdaad (Mooney 1998:754).
Soos die bendes was sommige groepe eendsterte dus ook betrokke by onwettige
aktiwiteite, maar hulle het dit gedoen uit verveling en om die samelewing te treiter,
soos gesien word as hulle Gysbrecht ontvoer om hom as vermaak in te span (296).
Mooney (1998:757) skryf dat alhoewel die eendsterte in verset was teen die destydse
gesag, hulle rassisme, homofobie en objektivering van vrouens heeltemal in pas was
met die gemiddelde wit, manlike waardes van die tyd. Die eendsterte word in Die mugu
beskryf as “kinders”, die “vakbond van die jeug” met “verbeeldinglose uniformpies”
(274). Hierdeur word die beeld geskep van rebelse tieners wat deur ’n sekere fase van
hulle lewe gaan.
Die bendes is ook ’n produk van hulle tyd, deurdat die opkoms van bendes een van die
vorme van misdaad is wat tydens politieke oorgangsfases ontstaan, soos in die geval
van Suid-Afrika ná 1994 (Kinnes 2000:1–2). Die bendes gaan egter nie slegs deur ’n
rebelse fase soos die eendsterte nie, maar word in ’n spesifieke sosiale struktuur gebore.
As jy in Koningsdal gebore word en grootword, is jou kanse goed om ’n bendelid te
word, soos wat Francken vrees met Eartha se baba gaan gebeur (142). ’n Ander verskil
tussen die bendes en die eendsterte is dat die misdaad wat die bendes pleeg, nie slegs
vir vermaak en in verset is nie, maar die manier is waarop hulle ’n lewe maak. Die
gemeenskap word deur die bendes getreiter, maar kan ook nie sonder hulle bestaan nie,
deurdat sommige gesinne geldelike hulp van hulle kry (138). Die eendsterte, aan die
ander kant, speel slegs ’n antagonistiese rol in die samelewing en dra op geen manier
daartoe by nie. Die eendsterte kan beskou word as ’n rebelse groep van die vyftigerjare,
terwyl die bendes se “mode” nie sommer verby sal gaan nie en ingebed is in die sosiale
omstandighede van die gemeenskap.
Die uitbeelding van die “swart” ridders in Leroux en Fouché se werk dui dus alreeds
op die kontekstuele verskille tussen hulle werk. Die mugu speel af in die apartheidsera
en daar word verwys na protesaksies teen apartheid (276) en die ANC wat ongemerk
rondry met ’n 1948-Ford (273). Ironies genoeg kom die motor uit die jaar waarin
apartheid formeel ingestel is. Die vernederende wyse waarop ’n netjies-geklede swart
Fort Hare-student deur ’n busbestuurder behandel word (280), beeld die destydse
rassediskriminasie uit, en so ook die verwysing na ’n “Blankes Alleen”-kennisgewing
(334). Die rol van die polisie tydens apartheid kom ook ter sprake in die gedeelte waar
Gysbrecht gearresteer word nadat een van Juliana Doepels se publieke toesprake in
chaos eindig (345). Pieter Francken speel af in die ruimte van die postapartheidsera. Die
Nuwe Suid-Afrika is egter steeds ’n verdeelde land waar jy armoede en vooruitgang
binne ’n paar kilometer van mekaar af vind en rassediskriminasie steeds voorkom (57).
In Die mugu is die rassekwessies egter net op die agtergrond, terwyl die karakters in
Pieter Francken direk daarmee gekonfronteer word.
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Ten spyte van die verskil in tye is daar ook ooreenkomste tussen die ruimtes waarin
Leroux en Fouché se karakters beweeg. In beide Leroux en Fouché se werk word SuidAfrika uitgebeeld as ’n land wat in ’n verbruikerskultuur verval het. In Die mugu is daar
“advertensies vir vals borste, vals kuite en vals wimpers” (361). Die lewenstyl en
produkte van die “saamgehoopte mensdom” (273) word goedkoop en afgesaag en bied
slegs tydelike bevrediging, soos wat Gysbrecht agterkom as hy na Julius Johnson se
massiewe advertensiebord kyk (275):
Al die kleure, die plastiese materiaal, die netwerk van meganiese vaardigheid
prikkel sy belangstelling. Hy kyk lank daarna met die grootste bewondering –
en meteens word dit saai; saaier as enigiets wat hy nog gesien het; die gevoel
van saaiheid wat jy kry by die aanskouing van bioskoopadvertensies, die
aanhoor van reklameliedjies op Springbokradio, by die aanblik van daardie
chroomstoeltjies in ’n kafee, die blêrkaste, die koffiemasjiene, die netjies
afgewerkte krulletjies en draaitjies ...
In Pieter Francken gaan hierdie verbruikerskultuur steeds voort deurdat Francken se
werksomgewing een is waar daar “’n plastiekboom [is] wat blare verloor en ’n drukker
wat in bystandmodus gons” (7). Selfs die armoede word ’n kommoditeit en deel van die
verbruikerskultuur met Tim en Tanya’s suburban adventures (63–4) en die mense wat die
minder gegoede bevolking van Suid-Afrika as “sights worth seeing” (127) beskou.
In Pieter Francken word die verbruikerskultuur ook uitgebeeld deur die kommersiële
Filippa-tegniek wat as die oplossing vir jou probleme aangebied word (19). Burger
(2005:13) het die volgende mening oor die Filippa-tegniek: “Die opvattings van ons
samelewing, soos dat elkeen geluk kan vind (sommer by ’n franchise of deur die
toepassing van ’n tegniek) sluit ook aan by die roman se kritiese blik op die moderne
samelewing.” Francken se samelewing word wel as “modern” deur Burger (2005:13)
beskryf, maar dit kan eerder beskou word as postmodern. Francken is ’n tipiese
karakter wat volgens die beginsels van die postmodernisme nie meer die
metanarratiewe of mites van die moderne era aanvaar nie (Hutcheon 1988:6), maar sy
eie “mite” skep om vir homself sin te maak in die lewe. Die Filippa-tegniek kan dan
beskou word as net nog ’n metode, saam met talle ander, wat gebruik word om jou eie
persoonlike geluk te probeer vind. Die Filippa-tegniek kan ook beskou word as ’n
poging van die postmoderne mens om sin te probeer skep.
Francken se kollege, waar hy die geskiedenis van Jacques de Lalaing, ’n ridder uit die
15de eeu, saam met die storie van Francken se vermoorde kollega, Daniël Cupido, en
die storie van Rosalind Franklin, “die X-straalkundige”, en figure soos Emily Hobhouse
en Olive Schreiner bestudeer (199), kan as ’n verdere kenmerk van die postmoderne
samelewing beskou word. Bertens en D’haen (1988:93) toon aan dat in die verskynsel
van die postmodernisme, geskiedskrywing nie meer as die weergee van feite beskou
word nie, maar as interpretasie. Die leser is vry om uit die fragmente wat aan hom
gegee word, sy eie verbande te trek en sy eie betekenis te skep (Bertens en D’haen
1988:121). Die kursus wat by Francken se kollege aangebied word, bestaan uit brokkies
van die “geskiedenis” van mense uit verskillende tye. Die betekenis daarvan kan dus
op verskeie maniere geïnterpreteer word. Waar die modernisme gesoek het na stabiele,
universele waardes, aanvaar die postmodernisme nie meer die metanarratiewe in die
vorm van mites nie (Hutcheon 1988:6). Die lyne tussen literêre genres en feit en fiksie,
kuns en die werklikheid, vervaag ook (Hutcheon 1988:9–10). En dit is die uitgangspunt
van Francken se kollege. Burger (2005:13) skryf dat Francken deur die stigting van die
kollege “’n eie plig, ’n eie verantwoordelikheid, ’n eie moraliteit” skep. Daar bestaan
dus nie meer ’n ewige waarheid nie, maar die postmoderne mens bevind hom in ’n
posisie waar hy sy eie betekenis moet skep en sy eie “mite” moet vorm. Die
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postmoderne mens se “mite” is dus nie universeel nie, maar eerder persoonlik. Volgens
Viljoen (2005:4) gaan Francken en sy vrou, Santie, deur ’n individuasieproses en kan dit
gekoppel word aan die hedendaagse mens wat “hom uiteindelik versoen met die
absurditeit van die lewe deur daaruit ’n bepaalde soort sin vir homself te kry”.
Francken se besluit om sy vonds, in die vorm van Eartha se projek, te kopieer en as
boek uit te gee (94–5), hou ook verband met die postmodernisme: “The nonrepresentational nature of postmodern culture is underscored by its technology (the
computer, the television set and other ‘machines of reproduction rather than of
production” (Bertens 1997:107). Francken se massaproduksie van die boek wys daarop
dat daar in die hedendaagse tyd nie meer ’n heilige graal is waarna gesoek word nie,
maar slegs goedkoop namaaksels van ’n oorspronklike voorwerp. Hierdie gegewe kom
ook voor in Die mugu deurdat jy “masjiengefabriseerde namaaksels van handgewerkte
curio’s met allerhande Boesman- en ander inheemse motiewe daarop aangebring” (332)
vir jou kan aanskaf.
Van Rensburg (1972:17) beskou Leroux se werk as “’n saga van die moderne tyd” en
Van Coller (1990:19) toon ook aan dat die manier waarop Leroux in sy werk “gestalte”
gee aan die teorieë van Jung, impliseer dat “daar vir die moderne mens tog ’n uitweg is,
’n moontlike terugkeer na die oorspronklike gevoel van eenheid met die lewe”. Van
Coller (1990:19) beskryf dit as “’n terugkeer na die verlore paradys”. Die
veronderstelling is dus dat daar sulke ewige simbole is en dat hulle een of ander tyd te
voorskyn moet kom. Hierdeur word Leroux se werk in verband gebring met die soeke
na die stabiele, universele waardes van die modernisme soos wat dit deur Hutcheon
(1988:6) beskryf word. Hier bo is egter aangetoon dat Leroux se werk reeds kenmerke
van die postmodernisme toon, en volgens Bertens (1997:117) is die onderskeid tussen
die modernisme en die postmodernisme nie so duidelik nie. Brink (1997:484) wys ook
daarop dat alhoewel die tekste in die tyd waarin Leroux geskryf het, oorwegend
modernisties was, skrywers soos Leroux tog beïnvloed is deur skrywers soos Jorge Luis
Borges, Saul Bellow en Vladimir Nabokov, en dat postmodernistiese praktyke wel in
werke van hierdie tyd voorkom.
In Die mugu word daar wel telkens verwys na “die ware simbole” (342) en “die ewige
mite” (255) wat gevind moet word. Die karakter Juliana Doepels neem die rol aan van
die “nuwe profeet” en wys ook daarop dat die “vals orde vernietig” en die “ware
simbole” gevind moet word (342). Hierdie simbole moet egter “herbore” word deur
middel van ’n “skeppende proses” (342). In hierdie opsig kan dit in ’n mate vergelyk
word met die poging van Pieter Francken se karakters om self nuwe betekenis (en mites)
te skep. In Pieter Francken is die karakters egter bereid om iets so oppervlakkig soos die
Filippa-tegniek of Francken se vreemde kursus te gebruik om vir hulleself betekenis te
skep, terwyl Juliana tog na iets met waarde soek. Die waarheid waarna Juliana soek, is
egter nie slegs ’n terugkeer na die ou mites soos deur Van Coller (1990:19) beskryf word
nie, maar die skep van ’n nuwe waarheid. Volgens Juliana kan die mugu slegs vernietig
word as die mens ’n ewige simbool of mite vind (255). As die mugu aan die einde van
die roman opstaan, word dit duidelik dat die mugu altyd sal bestaan en daar dus nooit
sulke ewige simbole of mites sal wees nie (368).
In beide Die mugu en Pieter Francken kan die karakters dus nie meer die ewige mites
soos die ridders van ouds navolg nie. Die helde van Pieter Francken en Die mugu is albei
op soek na sin in die lewe en moet dit self skep. Die karakter van Francken skep dit vir
homself deur sy kollege te begin en gebruik die ou legendes van die ridders op tipiese
postmoderne wyse deur hulle saam met ander figure uit die geskiedenis te behandel. In
Die mugu besef Gysbrecht dat daar nie meer ewige waarhede bestaan nie en word sy
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illusies vernietig (368). Sy reis is egter nog nie op ’n einde nie en hy staan op en aanvaar
sy status as mugu (368).

4.

Gevolgtrekking

Die ooreenkomste wat deur kritici uitgewys word tussen die werk van Leroux en
Fouché vra as’t ware vir ’n vergelykende studie van hulle werk. Deur gebruik te maak
van Fokkema (1977:337), Van Coller (1999:42) en Tötösy de Zepetnek (1998:34) se
uitgangspunte oor vergelykende literatuurstudie, is daar aangetoon dat die motief van
die ridderroman en die vergelykbare literêre tipes egter nie buite die konteks van die
sosiopolitiese konteks van die onderskeie romans bespreek kan word nie.
Bawarshi (2000:340) wys daarop dat bestaande genres aangepas word om op die eise
van ’n nuwe situasie te reageer. In hierdie bespreking is gewys hoe beide Leroux en
Fouché die genre van die ridderroman se konvensies aanpas en parodieer om by die
onderskeie tye te pas waarin hulle skryf. In Pieter Francken en Die mugu is die
hoofkarakters en helde van die verhale telkens antihelde, alhoewel hulle aan die einde
van die romans persoonlike oorwinnings behaal. In die geval van Pieter Francken kan
selfs die “swart” ridders in die vorm van die bendes op ’n manier as helde van hulle
gemeenskap beskou word, en in die tyd waarin Fouché se werk verskyn, is die
onderskeid tussen wie “swart” ridder is en wie edele held, nie so duidelik nie. In beide
romans is ook die prinsesse en die gidse onkonvensioneel, en bevind die karakters hulle
in ’n wêreld waar die ewige waarhede en mites van die tradisionele ridderromans nie
meer bestaan nie.
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Die familiesage as volksverhaal:
Afrikanernasionalisme en die politiek van
reproduksie in Marlene van Niekerk se Agaat1
Irma du Plessis
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Universiteit van die Witwatersrand

Summary
Family sagas: Afrikaner nationalism and the politics of reproduction in
Marlene van Niekerk’s Agaat
What is the relationship between “novel” and “nation” staged in Marlene van Niekerk’s Agaat?
What is at stake in a “political” reading of Agaat in the particularist terms of Afrikaner
nationalism? What conception of the political is engendered by the novel’s form – a family
saga? And what are the ethical positions and moral horizons that may be opened up by such
an interpretation?
This article considers these questions through the conceptual lens of reproduction, thus
bringing into focus the relationship between reproduction and inheritance. In one sense at
least, the term reproduction is conventionally understood as designating a feminine domain.
Traditionally, the site of biological and cultural reproduction is the household. As a result of
feminisation of the domestic sphere, the domain of reproduction is understood as a terrain
beyond production proper – and therefore as removed from the “political”. However,
reproduction is also a concept closely related to the story form. That is, reproduction can be
understood as the act of retelling, as well as, more concretely, the technique of copying made
1
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possible by print capitalism. In this second sense the term reproduction is understood to be
closely associated with the “political”. By drawing together these two conceptual
understandings of reproduction, this article constitutes an attempt at answering the opening
questions by examining (1) Agaat’s textual politics; (2) the representation in historiography of
Afrikaner women and the domestic sphere, with special reference to Hermann Giliomee’s Die
Afrikaners; (3) Milla de Wet’s actions as an agent of history; and (4) the reading strategies
deployed by Jakkie de Wet and the implications thereof for the act of retelling. With reference
to the work of, amongst others, Benedict Anderson, Anne McClintock, Charles Taylor and
Emmanuel Levinas, it is argued that Agaat enables a conversation concerning the articulation
between textual, biological and cultural reproduction that both extends and deepens our
understanding of the terrain of the “political”.

Key words
Agaat; Marlene van Niekerk; Afrikaans literature; volksverhaal; Hermann Giliomee;
historiography; Afrikaner nationalism; reproduction; inheritance; Afrikaner women;
representation; Emmanuel Levinas; Charles Taylor; Benedict Anderson; Anne McClintock;
texts; political domain; domestic sphere; facetoface relationship; imagined community;
social imaginary.

Opsomming
Wat is die verhouding tussen “roman” en “nasie” wat in Marlene van Niekerk se Agaat
aan die orde gestel word? Wat is op die spel in ’n “politieke” ontleding van Agaat en
wel in die partikularistiese terme van Afrikanernasionalisme? Watter begrip van die
“politieke” word deur die spesifieke romanvorm – ’n familiesage – gegenereer? En
watter soort etiese beskouing en morele horison kan deur só ŉ interpretasie ontsluit
word? Hierdie artikel verken dié vrae deur die term reproduksie as ’n konseptuele lens in
te span en daardeur die verband tussen reproduksie en erfenis in fokus te bring. In
minstens een betekenissin dui die term reproduksie op ’n vervroulikte domein.
Biologiese en kulturele reproduksie vind in die eerste instansie binne die huishouding
plaas. Omdat hierdie ruimte tradisioneel as “vroulik” gereken word, word dit
terselfdertyd beskou as ’n terrein wat buite die grense van produksie – en dus ook
“politiek” – lê. In ’n tweede betekenissin is reproduksie egter ’n sleutelaspek van die
verhaalvorm. Reproduksie kan dus ook begryp word as die handeling van oorvertelling
en, op ’n meer konkrete wyse, as rolpersreproduksie binne drukperskapitalisme. Só
gesien, en in navolging van Benedict Anderson, is reproduksie uiteraard nou verwant
aan “politiek”. Deur dié twee betekenismoontlikhede bymekaar te trek, word daar
gepoog om die openingsvrae te beantwoord deur ’n ondersoek na (1) die tekstuele
politiek van Agaat; (2) die representasie van Afrikanervroue en die huishoudelike
ruimte in historiografie, met besondere verwysing na Hermann Giliomee se Die
Afrikaners; (3) Milla de Wet se handelinge as agent van die geskiedenis; en (4) Jakkie de
Wet se leesstrategie en die implikasies hiervan vir die oorvertelling van die verhaal.
Met verwysing na werk van onder meer Benedict Anderson, Anne McClintock, Charles
Taylor en Emmanuel Levinas, word hier aangevoer dat Agaat ’n gesprek oor die
verhouding tussen tekstuele, kulturele en biologiese reproduksie moontlik maak wat
die begrip van die “politieke” uitbrei en verdiep.

Trefwoorde
Agaat; Marlene van Niekerk; Afrikaanse letterkunde; Hermann Giliomee;
geskiedskrywing; Afrikanernasionalisme; reproduksie; erfenis; Afrikanervroue;
representasie; Emmanuel Levinas; Charles Taylor; Anne McClintock; Benedict
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Anderson; teks; politieke domein; huishouding; aangesig-tot-aangesig-verhouding;
sosiale verbeelding; verbeelde gemeenskap.

Die wêreld, die is baie groot; dit weet die aap se stert,
En oral kry jy meisies wat ’n hele boel is werd.
Maar hoe jou frikkadel te braai [e]n hoe te kook jou sop
Daar kom [hul] by die hak nie van die Afrikaanse pop.
As jy graag ’n vrou wil hê wat ook jou kous kan stop
Vry dat dit kraak, O boetie na ’n Afrikaanse pop.
Laat ander sê wat ander wil maar hierso staan ek by:
Jy kan g’n beter wyfie in die hele wêreld kry:
Gesond, beskeie, sag en soet en vlytig nog boonop
Om skouer aan die wiel te sit [is] die Afrikaanse pop
“Die Afrikaanse Pop”
Nuwe FAK-sangbundel
When did we become “a people”?
When did we stop being one?
Or are we in a process of becoming one?
What do these big questions have to do with
our intimate relations with each other and with others?
Nation and narration
Homi Bhabha

1.

Inleiding

Wat is die verhouding tussen “roman” en “nasie” wat in Marlene van Niekerk se Agaat
aan die orde gestel word?2 Wat is op die spel in ’n “politieke” ontleding van Agaat en
wel in die partikularistiese terme van Afrikanernasionalisme? Watter begrip van die
“politieke” word deur die spesifieke romanvorm – ŉ familiesage – gegenereer? En
watter soort etiese beskouing en morele horison kan deur só ŉ interpretasie ontsluit
word?
Hierdie artikel verken dié vrae deur die term reproduksie as ’n konseptuele lens in te
span en daardeur die verband tussen reproduksie en erfenis in fokus te bring. In minstens
een betekenissin dui die term reproduksie op ’n vervroulikte domein. Biologiese en
kulturele reproduksie vind in die eerste instansie binne die huishouding plaas. Omdat
hierdie ruimte tradisioneel as “vroulik” gereken word, word dit terselfdertyd beskou as
’n terrein wat buite die grense van produksie – en dus ook “politiek” – lê. In ’n tweede
betekenissin is reproduksie egter ’n sleutelaspek van die verhaalvorm. Reproduksie kan
dus ook begryp word as die handeling van oorvertelling, en, op ’n meer konkrete wyse,
2

In hierdie artikel word daar soms gebruik gemaak van die woord volk – wat veral opduik met verwysing
na die politieke gemeenskap wat opgeroep word in verband met Afrikanernasionalisme. Ander kere verwys
ek weer na nasie, wat te make het met Afrikanernasionalisme se territoriale gebiedseis en staatsbeheer en die
dubbelbasis van apartheid as ’n wit orde: die kombinasie van ras en etnisiteit. Die terrein tussen die twee
konsepte is uiteraard ongelyk en stamperig en die een vergly soms in die ander, soos wat ras en politieke
eenheid met tye oorvleuel en dan weer nie. Daarom gebruik ek ook soms die dubbelvorm nasie/volk. Die
dubbelvorm is in sigself soms produktief, omdat dit die moontlikheid ooplaat dat dieselfde materiaal meer as
een betekenismoontlikheid het. In die periode na 1994 verwys die woord nasie na die postapartheid-begrip
van die konsep en het ook volksverhaal ’n wyer strekking en betekenis.
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as rolpersreproduksie binne drukperskapitalisme. Só gesien, en in navolging van
Anderson (1991), is reproduksie uiteraard nou verwant aan “politiek”. Dit is dus juis
die produktiewe spanningsveld wat onstaan wanneer dié twee betekenismoontlikhede
aan mekaar gekoppel word wat die ondersoekterrein van hierdie artikel uitstip.
Die vraag oor die politieke toekoms van Afrikaners was die onderwerp van die
aanvangspolemiek wat ontstaan het met die publikasie van Agaat. Rossouw (2005) het
Van Niekerk se roman beskryf as ’n Gesammtkunstwerk, maar ook ’n meedoënlose
kritiek van Afrikanernasionalisme, apartheid en die wyse waarop Afrikaners van 1948
tot 1994 met politieke mag omgegaan het. Met só ’n diagnose het Rossouw die weg
gebaan vir ’n politieke interpretasie – wat hier begryp word as ’n ontleding van die
roman as polities betekenisvol en rigtinggewend, asook ’n toeskrywing van sekere
sosiale kragte aan die roman – gebaseer op ’n letterlike transponering van die roman na
die teenswoordige Suid-Afrikaanse landskap. Deur sy vraagstelling in te bed in die taal
van groep-affiliasie en politieke welsyn, het Rossouw Agaat gelees as ’n antwoord op
die vraag: Waarheen moet Afrikaners hulle wend vir hul politieke redding in die era na
apartheid? Agaat, aldus Rossouw, skets en verdedig ’n posisie wat ’n mandaat verskaf
vir Afrikanerselfvernietiging. Die argument wat Rossouw voorhou, word vernaamlik
gerugsteun deur die aksies van Jakkie, een van die vier protagoniste.
In ’n sarsie openbare meningsverskille op die internetforum LitNet is Rossouw oor die
vingers getik vir sy “politieke lesing” van Agaat, wat allerweë as ’n reduksionistiese
interpretasie van die roman beskou is.3 Daar is uiteraard ’n hele aantal redes waarom
die teenswoordige gekenmerk word deur ’n huiwering om literêre tekste binne ’n
politieke ontledingskader te plaas. Die besorgdheid oor die verskraling van die literêre,
die nalatenskap van die oproep tot betrokke literatuur gedurende die apartheidsera en
die daaropvolgende behoefte om terug te keer na vorme van resepsie wat die estetiese
vooropstel, die gedeeltelike rehabilitasie – in skolastiese kringe hier en elders – van ’n
meer gestroopte en beskeie universalisme en humanisme, en ’n postapartheid-viering
van die bydrae van Afrikaanse tekste tot die wêreldletterkunde kom alles hier op die
spel. Sodanige beweegredes, hoewel wel-oorwoë, vra egter ook om keurige en
versigtige ondersoek. Gegewe die duidelik polemiese en selfs ietwat opportunistiese
aard van Rossouw se analise, is die kritiek wat daarop gevolg het, volkome
geregverdig. Dit is egter nietemin van groot belang om vrae te stel oor die politieke
vergesigte van Agaat, en om nie te huiwer om sodanige vrae direk met
Afrikanernasionalisme en die nalatenskap (en toekoms) van hierdie tradisie in verband
te bring nie.4

3

Anton van Niekerk (2005) het toegegee dat ’n politieke lesing van Agaat moontlik is, maar beskou dit nie
as die primêre vlak waarop die roman geïnterpreteer moet word nie. Hy meen dat so ’n interpretasie
noodwendig ’n verskraling van betekenis en impak meebring. Vir Van Niekerk behoort die kern van die
roman nie tot die gebied van die politiek en Afrikaners se politieke identiteit nie, maar tot “die kompleksiteit
van individuele interpersoonlike verhoudings” (Van Niekerk 2005, my beklemtoning). Visagie (2005) was dit
met Rossouw (2005) eens oor die sentrale rol wat Afrikanernasionalisme in die vertelling speel, maar het
krities gestaan teenoor die oorbeklemtoning van Jakkie in Rossouw se analise, asook teenoor sy beweerde
mislees van die teksstrategieë wat vir Jakkie in ’n onsimpatieke lig stel en twyfel wek oor sy betroubaarheid
as ’n kommentator. Visagie (2005) het ook gewys op Rossouw se onderbeklemtoning van die nougesette en
moeisame taak van bewaring (van taal en kulturele erfenis) wat Van Niekerk in Agaat onderneem, en wat
lynreg ingaan teen ’n eng verdediging van selfvernietiging. Burger (2005) het gewaarsku dat ’n debat oor die
politieke toekoms van die Afrikaner en/of Afrikaans maklik kan oorslaan na ’n buitetekstuele gesprek
waarby die roman slegs dien as ’n vertrekpunt, ’n rookskerm vir ’n bepaalde politieke agenda. Enige analise
van die roman sou egter verarm word indien die analise uitsluitlik op die verhaallyn afgestem is, het Burger
beweer. Deur sy eie gelaagde en tematiese lesing van die roman wou Burger demonstreer dat ’n historiespolitieke interpretasie meer genuanseerd behoort te wees as die analise wat deur Rossouw aangebied word.
4
Knap analises van Agaat deur onder meer Wessels (2006) en Sanders (2008) het belig hoe hierdie vrae
benader kan word. Sanders identifiseer in sy lesing van die roman ’n maniese regstellende weergawe van ’n
Kleiniaanse vereenselwigingsfantasie van “goedmaak”. In die materiële en simboliese oordrag wat in Agaat
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Die vraag is egter wat presies ’n politieke ontleding behels? Die reikwydte van die
politieke sfeer of domein is immers nie van kontroversie ontdaan nie. ’n
Sleutelvertrekpunt van hierdie ondersoek is dat die politieke ingebed is in intimiteit,5 en
dat die wyse waarop Agaat biologiese, kulturele en tekstuele reproduksie met mekaar in
verband bring, die begrip van die politieke kan uitbrei en verdiep.
Die huishouding – die setel van die gesin of die familie – word tradisioneel beskou as ’n
vroulike domein. Dis die ruimte van reproduksie in meer as een sin van die woord.
Hierdie verkenning van die politieke dimensies van Agaat met betrekking tot die
toekoms van “die Afrikaner” plaas om daardie rede sowel Afrikanervroue as die
historiese terrein van “die vroulike” op die voorgrond.
Die posisie van vroue binne nasionalisme is reeds deeglik verken: vgl. o.m. Eley en
Suny (1996); Yuval-Davis en Anthias (1989); Blom en Hagemann (2000); Cock (1980),
McClintock (1995); Du Toit (2003); Brink (1990); Vincent (1999 en 2000); Kruger (1991);
Bradford (2000); Giliomee (2003). McClintock (1995:352) se vertrekpunt is: “All
nationalisms are gendered.” Volgens haar word vroue gewoonlik in die ontstaanstories
van volke en nasies getipeer as draers van tradisie – “backward-looking”, “existing in a
permanently anterior time” – terwyl mans optree as “progressive agent[s] of national
modernity” (McClintock 1995:359). In hierdie opsig is Afrikanernasionalisme geen
uitsondering nie, hoewel hierdie ondersoek ’n poging is om die spesifieke vorm van
Afrikanernasionalisme se genderpatroon duideliker te maak.
Genderpatroonmatigheid is ongelukkig nie beperk tot nasionalisme nie, maar is
uiteindelik ook kenmerkend van die bestudering van die fenomeen. Afrikanervroue is
onderverteenwoordig in die geskiedskrywing, en uit die historiografie oor die
ontstaansjare van Afrikanernasionalisme blyk dit dat Afrikanervroue se rol deeglik
vasgelê is: “[W]omen have most often been identified as consumers rather than
producers of Afrikaner culture and are seen as confined to the (albeit politicised)
domestic sphere” (Du Toit 2003:155).
Daar is ’n koste verbonde aan so ’n afskaduwing van vroue en “die vroulike” wat wyer
strek as ’n (nietemin belangrike) punt oor genderongelykheid. Met verwysing na Agaat
word hier aangevoer dat verruimende politieke horisonne ontsluit word wanneer Milla
in die posisie geplaas word van agent van die geskiedenis, eerder as haar seun Jakkie,
plaasvind, met Agaat wat voorgestel word as die erfgenaam nie alleen van Grootmoedersdrift nie, maar ook
van die tradisies en die kultuur van Afrikanerskap, herken Sanders ’n fantasie waarvolgens die Afrikaan tot
Afrikaner gemaak word, sodat die Afrikaner ’n Afrikaan kan word. Hierdie fantasie spruit uit die begeerte
om te ontkom aan retribusie vir die oorspronklike skade wat aangerig is. Hierdie dinamika is egter manies,
omdat die werking daarvan self skadelik is. So ’n lesing van Agaat bring die werking van die bepaalde
dinamika na vore, en dien as prikkel om opnuut te kyk na ’n hele tradisie van vereenselwigingsdiskoers en metafore – insluitende dié wat geproduseer is deur prominente en progressiewe Afrikaanse intellektuele soos
Breyten Breytenbach. Nietemin wys Sanders daarop dat so ’n diagnose die ontleder nie vrywaar teen ’n
verstrengeling in die dinamika van selfheerskappy, die behoefte aan sluiting en ontsnapping nie. Volgens
Sanders ontkom Agaat aan sy eie valstrik in hierdie Derridiaanse aporia, danksy die wyse waarop die genre
van die sprokie (Agaat se storie aan die einde van die roman) verhoog word tot metatekstuele kommentaar,
wat twyfel laat ontstaan omtrent die vermoë van die roman as geheel om sluitende oplossings te bied.
Wessels (2006) plaas Agaat in verhouding tot die Ierse tradisie van die Big House-roman. Die gebruik van
hierdie tradisie as ’n interpretatiewe raamwerk maak ’n politieke lesing van die roman moontlik wat gebaseer
is op ’n veronderstelde verband tussen die persoonlike narratief en ’n groter, belangriker politieke konteks of
geskiedenis, selfs wanneer (of juis omdat) die ruimer konteks selde tussenbeide tree. In die Big House-tradisie
is die byna onsigbare breër politieke konteks – ook ’n geskiedenis van grondonteiening – altyd die raamwerk
waarbinne die narratief ingeklee en verstaan moet word. Wessels vind ’n duidelike parallel tussen ’n AngloIerse heersersklas – wat inheemse bevolkings van hul grond ontneem, van hulle bediendes maak, die
landskap met indrukwekkende herehuise versier, hulle grond verloor wanneer die ondergeskikte klasse
politieke mag bekom, en gevolglik die land verlaat – en die geskiedenis van Afrikanernasionalisme.
5
Sien hier onder meer die werk van die Indiese historikus Nandy (2009).
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soos wat in Rossouw se analise die geval is. Die ontvangs van Elsa Joubert se Die
swerfjare van Poppie Nongena, ’n belangrike intertekstuele verwysingspunt in Agaat, is
hier ter sake.6 In eersgenoemde roman word “politiek” (wat ook verstaan kan word as
die vraag oor die toekoms) vir baie lesers die duidelikste beliggaam deur Poppie se
“aangenome” seun, Jakkie, en sy besluit om oor die Suid-Afrikaanse grens te vlug,
waarskynlik om by die destydse bevrydingsmagte aan te sluit. Insgelyks, in Rossouw se
analise van Agaat is Milla se seun Jakkie, wat homself uiteindelik permanent in Kanada
vestig en ’n etnomusikologiese belangstelling in Suid-Afrika behou, die man van aksie,
die agent van Afrikanergeskiedenis.7
Maar om “politiek”, en dus by implikasie die verlede en toekoms van politieke projekte,
af te lees uit dit wat buite die huishoudelike ruimte gebeur, versluier soveel as wat dit
sigbaar maak. Daarom is dit nie verrassend nie dat die publikasie van Die swerfjare van
Poppie Nongena gelei het tot ’n debat oor of die roman hoegenaamd oor politiek handel.
Volgens minstens een kommentator is die debat wat met die publikasie van Poppie
onstaan het, gekenmerk deur ’n breë konsensus rondom die idee dat “die boek geen
politiek bevat nie, universeel is en oor familiekwessies handel, en gevolglik buite die
politiek en die werklike geskiedenis staan” (McClintock 1995:303; vry vertaal).
Die reproduktiewe ruimte van die huishouding is egter ook by uitstek die speelruimte
van die verhaal – oorvertel en geërf. En die verband tussen teksproduksie en vertelling
is een wat wel meer algemeen binne ’n politieke ontledingskader geplaas word.
Daarom skop die argument af met ’n oorsig oor die politieke dimensies van stories en
van vertelling.
Die argument wat hier voorgehou word, bestaan uit ses dele. Die eerste deel, “Die
produktiewe politiek van tekstualiteit”, ondersoek Agaat se tekstuele politiek gegewe
die berekende plasing van die roman binne die Afrikanernasionalistiese tekstradisie.
Die tweede deel, “Familiesages: Biologiese en kulturele reproduksie”, ondersoek die
spanning tussen die familie en gesin as metafoor vir die volk/nasie en as beliggaamde
praktyk. Die derde gedeelte, “Volksmoeder-fiksie”, trek die historiese voorstelling van
Afrikanervroue in geskiedskrywing na, met spesifieke verwysing na Giliomee se The
6

Die ooreenkomste tussen Poppie en Agaat is talryk. Poppie, ’n verhaal van ’n familie se stryd om ’n
bestaan te maak tussen die paswette, is, soos Agaat, ’n familiesage. Dit het in 1978 in Afrikaans verskyn, slegs
twee jaar ná die 1976-studente-onluste en ’n jaar ná die dood van Steve Biko, ten tyde van brutale
onderdrukking binne die apartheidstelsel. Albei is familiesages waarin vroulike genealogieë prominent aan
bod kom. Albei is gemoeid met vrae oor gebied, grond en eiendomsreg. In albei gevalle is die skrywer ’n
vrou, en fungeer vrouefigure as vertellers. Daarby dra albei romans die naam van ’n swart protagonis,
naamlik dié van ’n “huiswerker” met ’n “aangenome” seun genaamd Jakkie. Poppie se Jakkie is haar
halfbroer, vir wie sy grootgemaak en liefgehad het soos haar eie seun (Joubert 1985:48). Agaat se Jakkie is
Milla en Jak se biologiese seun wat deur Agaat grootgemaak is en vir wie sy liefhet soos ’n seun en broer.
Poppie se slot veronderstel dat haar Jakkie besluit om die land te verlaat en by die bevrydingsmagte aan te
sluit in die gewapende stryd teen apartheid. Agaat eindig waar haar Jakkie, wat voorheen in die SAW gedien
het en daarna politieke asiel in Kanada ontvang het, die familieplaas erf, maar besluit om dit aan Agaat oor te
dra. Hy keer terug na Kanada, maar toon ’n voortgesette belangstelling in Suid-Afrika as ’n bron vir sy
etnomusikologiese navorsing. Die besluite wat deur dié twee Jakkies geneem word, dra op verskillende
maniere by tot die verbrokkeling van hulle gesinne. Waar albei romans ’n vlugtige blik op die toekoms bied
en nogtans ’n sekere oopheid veronderstel, word die toekoms die duidelikste beliggaam in die handelings
van die twee Jakkie-figure as historiese agente. Vanselfsprekend is Agaat ook ’n erfgenaam van die toekoms.
Tog, anders as met die twee Jakkies, bly haar presiese voornemens onduidelik omlyn.
7
Argumentshalwe sou dit onmoontlik wees om die toekoms van “die Afrikaner” in Rossouw (2005) se
terme te oorweeg sonder om rekenskap te gee van die plek en rol van Agaat Lourier, met inbegrip van haar
handelinge en identifikasies. Agaat, as ’n swart vroulike deelgenoot/buitestander en erfgenaam van
Grootmoedersdrift, versteur die genealogiese metafoor van die gesin/familie deur die bevraagtekening van
die genealogiese bevoorregting van die manlike lyn asook van die verwantskap tussen bloed, familie, nasie en
erfenis. Anders gestel, die verhouding tussen Agaat en Jakkie belig die inherente spanning tussen konsepte
soos bloed/familie, nasie/grondgebied en Volk/volk. Die definisie wat gebruik word om te bepaal presies
wie se toekoms ter sake is, is daarom minder vanselfsprekend.
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Afrikaners – Biography of a people. Dit word gevolg deur ’n ontleding van Milla as
historiese subjek en agent van die geskiedenis, “Die subjek van (intieme) geskiedenis”.
Die laaste gedeelte, “Erfenis, interpretasie en oorlewering”, fokus op die wyse waarop
Jakkie die verlede lees, asook die breër implikasies van sy leesstrategie.

2.

Die produktiewe politiek van tekstualiteit

’n Opvallende kenmerk van Agaat is die roman se uitdruklike bemoeienis met
tekstualiteit. Dit blyk uit herhaaldelike verwysings in die roman na boeke,8 na die
materialiteit van tekste, na die referensialiteit van tekste, na die wyses waarop tekste
werk, en na die verskillende ordes van waarheid wat hulle verteenwoordig. Hierdeur
word ’n brug geslaan tussen tekstuele produksie en die produksie en reproduksie van
identiteit en van gemeenskap.
Agaat se ryk en oorwoë tekstuele argief suggereer daarom ten eerste ’n verhouding
tussen die vertel van stories en persoonlike en sosiale identiteit. Die roman ontgin die
manier waarop individuele lewens deur ’n narratief verstaan en gestruktureer word.
Ons leef immers ons eie stories. Hierbenewens speel die roman ook in op die verband
tussen die leeshandeling en subjektiwiteit. Dis ten dele omdat ons weet wat Milla,
Jakkie, Agaat en Jak lees dat ons as lesers iets van hulle begryp. Agaat dramatiseer
daarom ook die wyse waarop tekste vorme van sosialisering in die hand werk en as’t
ware klein en groot verstaansgemeenskappe tot stand bring. Die interaksie tussen die
vier protagoniste in die roman en die terme waarin hulle dit uitdruk, veronderstel,
minstens ten dele, hul toegang tot ’n grootliks gemeenskaplike “kanon”. En die
spesifieke seleksie van tekste waarna in Agaat verwys word, veral sleuteltekste met ’n
Afrikanernasionalistiese inslag, soos die FAK-volksangbundel, dui op die feit dat tekste
ook breër, kollektiewe identiteite tot stand bring – en dat verstaansgemeenskappe soms
saamval met sterk vorme van sodanige identiteite en selfs medeprodusente daarvan
word.
Anderson (1991) en Bhabha (1990) het aan ons begrip van die reproduktiewe
verhouding tussen tekstualiteit en die kategorie van die nasie beslag gee. Anderson
argumenteer dat die daarstelling van ’n lesersgemeenskap en -mark in ’n plaaslike taal
histories gekoppel kan word aan die ontstaan van ’n intieme en familiale
samehorigheidsgevoel tussen mense wat mekaar nog nooit ontmoet het nie. Só ’n
verbeelde gemeenskap maak, volgens Anderson, die nasie of volk moontlik. In die geval
van Afrikanernasionalisme bestaan daar ’n noue verband tussen die politieke projek en
die ontwikkeling van die Afrikaanse drukperskapitalisme. Hofmeyr het in haar
seminale essay “Building a nation from words” (1987) aangetoon dat teksproduksie in
Afrikaans, in sowel die literêre as die populêre vorm, deurslaggewend was vir die
konstruksie van ’n “Afrikaner”-identiteit gedurende die eerste drie dekades van die
vorige eeu.
8

Tekste wat in Agaat aangehaal word, wissel van tydskrifte soos Landbouweekblad, Sarie en Fair Lady, en
literêre romans in Afrikaans tot naslaanwerke wat oorspronklik aan Milla se vader behoort het, Jakkie se
etnomusikologiese publikasies en Milla se dagboeke. Elkeen van die karakters het hulle eie tekstuele
geskiedenis. Milla besluit om die digbundels, romans en dramas wat uit haar universiteitsjare dateer, asook
haar vader se naslaanwerke, vir die huis op Grootmoedersdrift te bewaar. Sy besit ook die bladmusiek van
haar gunsteling Duitse “Lieder”. As kind lees Agaat ’n verskeidenheid fiksiewerke, meestal in Afrikaans,
waaronder Groen koring, Alleen op die wêreld en die Skarlaken Pimpernel. Wanneer sy uit die huis na die
buitekamer verskuif word, ontvang sy van Milla, as ’n vertekende inisiasieritueel, vyf tekste om haar in te lyf
in volwassenheid en diensbaarheid. Jak toon ’n belangstelling in aksieromans, veral dié van Ian Fleming en
Louis L’Amour. Hy maak ook ’n deeglike studie van katalogusse met plaasimplemente en masjinerie. Ná sy
dood skenk Milla die regsboeke uit sy studentedae, asook sy sport- en avontuurtydskrifte en fotoboeke van
sporthelde, aan die plaaslike biblioteek. Jakkie het ’n besondere waardering vir die poësie van Philip Larkin.
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Die “kanon” wat deur Agaat opgeroep word, vertoon ’n diepliggende patroon. Dit is ’n
versameling tekste wat in menige “gewone” middelklas Afrikaner-huishoudings van
die betrokke periode sou voorgekom het. So ’n kanon gee ’n aanduiding van die
kruispunt tussen sosiale stand en kulturele identiteit. Tog is die kanon wat in Agaat
vooropgestel word, nie die hoofletter Afrikaanse Kanon nie. Dit is tegelyk ’n
gendergeoriënteerde en uitgebreide kanon – waarin Kook en geniet en Sarie te staan kom
naas literêre werke en eksplisiet nasionalistiese tekste. Hierdie erkenning van die
saambestaan van populêre, literêre en niefiksiewerke, in ooreenstemming met Hofmeyr
se benadering tot die verband tussen teks en gemeenskap, is seldsaam in denke oor
Afrikanernasionalisme en -literatuur. Agaat se boekery is ook ’n deurdringbare kanon
wat gevorm is deur familiegeskiedenisse en persoonlike belangstellings, benewens ’n
kollektiewe identifisering ten opsigte van godsdiens, kultuur en sosiale stand. Hierdie
kanon is gevolglik nóg netjies omskryfbaar, nóg uitsluitlik Afrikaans, maar vertoon
nietemin ’n besliste “Afrikaanse” gevoelswaarde.
Hoewel die verwysing na so ’n kanon dus in een opsig dui op die belangrikheid van ’n
drukperskultuur om aan Afrikaneridentiteit beslag te gee en as bronnemateriaal te dien
vir ’n breër Suid-Afrikaanse identifisering, staan die roman die eng voorstelling dat die
individu naatloos met die kollektiewe saamval, teë. ’n Kanon, of kanons, soos dié van
Agaat kan eenvoudig nie suiwer ideologies geïnterpreteer word nie.
Maar die produktiewe mag van tekste lê nie in die eerste instansie in hul ideologiese
toonaard nie. Dit sou ’n misrekening wees om, soos Norval (1996), slegs suiwer
ideologiese werke uit te sonder as die brontekste vir Afrikaneridentifikasie. Dis die
alledaagse omgang met tekste wat mettertyd ’n verwysingsveld vorm. Individuele en
geïnstitusionaliseerde leespraktyke baan die weg vir persoonlike identiteit om aan te
sluit by ’n oorkoepelende politieke projek. Dat ’n affektiewe verhouding met ’n
verbeelde gemeenskap deur tekste gemedieer word, is juis Anderson se punt. Daar
bestaan ’n sekere mate van intimiteit, van familiariteit, tussen die leser en sy of haar
“kanon”. Dis dan ook dié terme waarin Milla haar verhouding met haar
boekversameling uitdruk: “Soos ou bekendes het al die titels geklink [...], na die name
van familie” (16).
Met inbegrip van hierdie genuanseerdheid, dus, word die ideologiese projek van
Afrikanernasionalisme en die krag van so ’n kanon wel prominent deur Agaat
opgeroep. Motto’s ontleen aan drie tekste, Borduur só, die Hulpboek vir boere in SuidAfrika, en die FAK-volksangbundel, en aanhalings uit hierdie tekste, word dikwels en
oordeelkundig aangewend as aanwysers dat Agaat politieke kommentaar lewer op
nasionalisme, juis aangesien die tekste waaruit dit stam, so onteenseglik in die
Afrikanernasionalisme gewortel is. Tesame met die Bybelen Kook en geniet,die ander
twee tekste op Milla se lys vir Agaat se kamer, vorm hierdie Afrikanernasionalistiese
werke die “grondtekste” van die roman.9
’n Eenduidige interpretasie van die motto’s se tekenwaarde sou egter tot ’n
verontagsaming van die produktiewe politiek van literêre referensialiteit lei. Drie
aspekte van die motto’s is hier ter sake, waardeur ’n meer komplekse en selfbewuste
verwantskap tussen Agaat en die Andersoniaanse begrip van die politiek van
drukperskapitalisme belig word. Eerstens, en ongewoon by die gebruik van motto’s,
word elk van die motto’s gevolg deur uitgebreide publikasiebesonderhede. Tweedens
word die materialiteit van die teks – as boek-gegewe – telkens op ’n selfreferensiële wyse
beklemtoon (vgl. bv. hierdie nuwe uitgawe, hierdie boek, hierdie Handboek). Derdens is elk
9

Die vraagteken ná die titel van Kook en geniet op die lys laat dit lyk asof Milla nog nie heeltemal seker
was of sy die boek vir Agaat moes gee of nie.
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van die motto’s afkomstig uit inleidings tot die werke, dus telkens die gedeelte van die
teks waar daar verduidelik word wat die doel van die teks is, wat die betrokke teks
beoog om te doen. (Let byvoorbeeld op die werkwoorde wat in die motto’s verskyn:
interpreteer, inspireer, die weg aanwys na ...)
Die eerste twee aspekte kan beskou word as tekstuele strategieë wat die aandag op die
sistemiese en strukturele aspekte van die boekemark vestig, met inbegrip van die
prosesse van kulturele produksie, reproduksie en sirkulasie. Agaat as ’n geskrewe
romanteks, en daarby ’n oorspronklik Afrikaanse teks, kan nie los gesien word van die
uitgewerye, verspreidingskanale en ’n mark wat Afrikaanse boeke ondersteun en wat
met die produksie van ’n “Afrikaner”-gemeenskap geassosieer word nie. Gevolglik is
Agaat diep ingebed in juis daardie prosesse en tradisies wat deur die roman onder die
soeklig geplaas word. Die medium, die tekstualiteit en die wyse waarop die roman
sirkuleer, behels ook dat dit nie buite daardie instansies kan bestaan nie.
Nogtans kan Agaat se verhouding tot die Afrikaanse drukperskapitalisme en die
geskiedenis daarvan nie bloot tot ’n strukturele posisionering gereduseer word nie. Die
aktiewe werkwoorde in die motto’s beklemtoon die feit dat tekste nie passief of
neutraal is nie; hulle doen iets, hulle werk op ’n spesifieke manier, hulle is performatief.
Daarom kan die motto’s in Agaat ook gelees word as tegelykertyd ’n ironiese
beklemtoning van die intensionele produktiewe mag van die tekste van
Afrikanernasionalisme en ’n self-ironiserende kommentaar op dit wat Agaat, en dus die
implisiete skrywer, beoog om te doen. Buite hul oorspronklike konteks funksioneer die
motto’s dus metatekstueel gesproke opnuut as inleidings – maar dié slag tot Agaat. Let
byvoorbeeld op ’n reël uit mev. Betsie Verwoerd se inleiding tot die borduurboek: “Dit
is die mooie, die waardevolle van hierdie boek: dat dit uit liefde gebore is en tot liefde
inspireer; daaraan kan niemand twyfel nie.”10 En uit die Hulpboek vir boere: “Ek sou
graag wil sien dat hierdie Hulpboek sy weg tot elke boerewoning vind en in besit kom
van elke persoon wat boer en belangstel in landbousake, omdat dit ’n ryke myn is van
nuttige informasie.” Laastens, uit die FAK-volksangbundel: “Hierdie nuwe bundel wil die
volksiel se wasdom, drang en sy uitbreiding vertolk.”11
Só gesien, is dit moontlik om Agaat te lees as ’n kragtige hervertelling van die storie van
’n “volk” of ’n “nasie”, eerder as bloot ’n growwe veroordeling van
Afrikanernasionalisme. Gegewe die plasing van Agaat binne die Afrikaanse literêre
sisteem en die gevestigde reputasie van die skrywer as Afrikaanse skrywer, is die
roman se produktiewe mag struktureel gebaseer op dieselfde basis en familiariteit as
waarteen daar ingeskryf word. Daarom is dit bykans onmoontlik om die roman te
ontdaan van die tradisie, die aspirasie en die produktiewe mag van die teks en die
gevare hieraan verbonde. Agaat sien hierdie dilemma heel duidelik raak: “Wie skryf
kry opdraand”! (16). Agaat is boonop binne die Afrikaanse plaasromantradisie
gesitueer, wat ’n vertelling rondom grondbesit en identiteit bykans outomaties verbind
aan ’n breër politieke projek en tekstradisie (Coetzee 2000:14).
Teen hierdie soort aandadigheid bied die vertelwyse dus die enigste verweer. Agaat
maak sin van hierdie geskiedenis – die geskiedenis van die borduurboek, die hulpboek
en die sangboek – by wyse van die storieboek. Die teks self tree op as ’n metafoor vir
hierdie komplekse verhouding tussen die verlede, die voorstelling of vertelling van
daardie verlede, en die medium of genre wat vir die voorstelling aangewend word. Die
spesifieke vorm en aard van hervertelling, van representasie, wat in Agaat ter sprake is,
10

Sien Sanders (2008) insake die performatiwiteit van tekste.
Die woorde “Hierdie nuwe bundel wil die volksiel se wasdom, drang en sy uitbreiding vertolk” is
belangrik. Drang hou verband met passie, maar is ook ’n sinoniem vir drif. Hierdeur ontstaan ’n woordspel
tussen passie, drif en die naam van die plaas, Grootmoedersdrift.
11
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word vasgevang in die spesifieke komponente van die tablo wat in die spieël in Milla se
kamer weerkaats word.
Milla wou hê dat Agaat vir haar die kaarte van Grootmoedersdrift moes bring, sodat sy
haar eie grondgebied en verlede kon “sien”. Sy het gehoop dat Agaat haar bedoeling
sou snap as sy aan haar kon uitwys hoe die tuin in die spieël weerkaats (138–9):
Die skerwe groen in die spieël is ’n weergawe, ’n herhaling op ’n ander plan,
volgens ’n ander formaat. Soos ’n kaart is van ’n plek. As ek haar kan kry om
die analogie te snap. Spieël, kaart, afbeelding, herhaling.
Maar die beeld in die spieël is nie slegs dié van die tuin – die gebied van
Grootmoedersdrift en Milla se spreekwoordelike Tuin van Eden – nie. Milla merk ’n
afskaduwing van haarself in die spieël (24). Boonop het Agaat die hulpboek, die
volksangbundel en die borduurboek op die spieëltafel geplaas, sodat ook hierdie tekste
in die spieël weerkaats word (464). Ook Agaat se refleksie word in die spieël vasgevang.
Uiteindelik is dit in die spieël se weerkaatsing waar Agaat en Milla se oë deur die
voorstelling van die tuin en die tekste ontmoet en Agaat Milla se oë vashou (14).12 Die
spieël is dus die medium waarin representasies van die narratiewe elemente in die
storie van Grootmoedersdrift saamval, maar op nuwe maniere gereflekteer word en
met mekaar in gesprek tree. Wat hier, in Agaat, tot stand kom, is “’n [s]torie in ’n spieël,
tweedehands. Oor wat was en wat moet word” (170).
Agaat se genrevorm, as fiksie, is daarom van belang, aangesien ’n interpretasie van die
motto’s as metanarratief, tesame met die spieëlanalogie, ’n verhouding daarstel tussen
die roman en ander vorme waarin die verhaal van volke en nasies vertel of gereflekteer
word. Benewens die brontekste van die roman self – alledaagse kulturele vorme soos
kookboeke en pragmatiese tekste soos boerderyhandleidings – is die standaardvorme
van sulke vertellings onder meer historiografie en biografie, asook ander vorme waarin
staatsnarratiewe uitgedruk word, soos wette, kaarte, sensusse, en museums.13
Daar is in die oorspronklike Afrikaanse teks ’n eiesoortige selfreflektiwiteit omtrent die
genrevorm wat in die Engelse vertaling van Agaat opvallend afwesig is.14 Op die
Afrikaanse titelblad word die titel Agaat gevolg deur die merker “Roman”, en die
stelling “Agaat is fiksie” word in ’n prominente posisie op die skutblad geplaas. Só
benoem die Afrikaanse teks sy “spieël” as die romanvorm; die genre as fiksie.
Genre-merkers dien as aanduiding van sowel konvensies as ordes van waarheid. Die
noodsaak tot kritiese nadenke oor albei hierdie aspekte word aanwesig gestel deur die
prominensie van Bakhtiniaanse dialogisme in Agaat. Die protagoniste in Agaat gebruik
intertekstuele verwysings as ’n meganisme om skerp, dog indirekte, sosiale
kommentaar te lewer. Maar die effek van hierdie tegniek strek verder. Die
oormatigheid van intertekstuele verwysings in Agaat kan gelees word as ’n berekende
poging tot sigbaarmaking, ’n ironiese meta-aanwyser of “meta-cue” soos Hutcheon dit
stel (1995:154). Hierdie verwysings veroorsaak ’n deurbreking van die roman se
werklikheidsillusie, waardeur die aandag gevestig word op sowel Agaat se eie
tekstualiteit en die wyse waarop hierdie tekstualiteit werk, as die bestaan van ’n
lesersgemeenskap buite die teks.

12

Jak het die middelpaneel gebreek toe hy agterkom dat Milla hom en haar in die spieël dophou.
Oor die belang van die drie kategorieë, sien Anderson (1991).
14
Een van die redes vir die duidelike merker mag te doen hê met die hewige debat wat ontstaan het oor
die posisie van die skrywer as biograaf na aanleiding van Joubert se publikasie van Poppie Nongena op grond
van in-diepte onderhoude met die vrou op wie se lewensverhaal die roman gebaseer is.
13
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Jak verwys byvoorbeeld na Poppie Nongena en Ons wag op die kaptein as sleutelintertekste in die storie wat hy vir en oor Agaat opdis, asof dit in die Afrikaanse
Sondagkoerant Rapport gaan verskyn. Hier demonstreer Jak sy eie selfreflektiwiteit wat
berus op ’n vermoë om sy eie verhaal te interpreteer en boonop kommentaar te lewer
op hoe dit deur ander gelees sal word. Agaat lees weer vir Milla voor uit The seed is
mine, ’n indirekte kommentaar op die ontmagtiging van dieOkkenel-deelsaaiers op
Grootmoedersdrift. Agaat “lees” haar eie geskiedenis, in romanvorm, deur opgemaakte
romantitels wat sy al lesende staanmaak tussen die ander boeke op Milla se rak: Die
vroedvrou van Tradouw, Drie en veertig jaar by die De Wets. So herinner sy vir Milla (en die
leser) dat sy die skrywer van haar eie storie mag wees én haarself as ’n storie herken.15
Tussen die romans wat Agaat vir Milla se kamer uitsoek, is daar plaasromans, romans
oor die ouderdom en die dood, en romans oor rassepaternalisme, meestal in Afrikaans,
maar met enkele Engelstalige Suid-Afrikaanse tekste daarby. Agaat se seleksie
funksioneer natuurlik as kommentaar op die omstandighede waarin Milla haar bevind,
maar is daarin nie so onskuldig nie: dit dui voortdurend op die mag wat Agaat as
(voor)leser het; die magsposisie wat die leser beklee as interpreteerder van Milla se
“storie”.
Dus paradeer die teks Agaat sy mag oor die leser, terwyl die beperkinge van die teks en
van tekstualiteit terselfdertyd blootgelê en tekste se mag gerelativeer word. Lesers vind
in die roman verwysings na ’n hele rits ander tekste waarmee Agaat in gesprek tree
enas’t ware vra of gebied om teen gelees te word. Terselfdertyd lyk dit of Jak sy lesers
altyd ’n paar treë vooruit is: nie alleen dui hy aan hoe Agaat Lourier se biografiese
gegewe gefiksionaliseer of vertel gaan word nie – met inbegrip van die geweld wat die
“ware verhaal” aangedoen sal word ter wille van groter bemarkbaarheid – maar hy
spring ook moontlike kritiek voor op sy eie “karakter” in die “roman”. Agaat se
weergawe van haar eie “verhaal” in romanvorm skep die indruk dat Agaat, die roman,
reeds ’n plek verdien tussen die ander boeke in die kanon op Milla se boekrak. Terwyl
Jak wonder of Agaat se storie waarheidsgetrou vertel kan word, is Agaat reeds, en slegs,
’n teks, en fiksie. Om die waarheid te sê, die roman se tekstualiteit word letterlik
bevestig: belangrike sleutels vir die interpretasie van die teks kan slegs uit die geskrewe
drukvorm afgelei word, wat beteken dat dit vir lesers toeganklik is, maar nie altyd vir
al die protagoniste – wat immers net tekstueel bestaan – nie.16
Agaat keer herhaaldelik terug na die grense van tekstualiteit: die onbetroubaarheid van
die geskrewe woord; die onvermoë om die volle rekord vas te vang (24, 678); die
beperkte “waarheid” van fiksie; die gevaar om die prooi van ’n verhaal te word; die
storie se dissiplinerende effek en logika (678); die veelvuldigheid van interpretasies; die
invloed van subjektiwiteit en konteks op die vertelwyse en betekenistoekenning; die
genadelose instrument wat taal is (453); en die probleem, miskien die onmoontlikheid,
om die juiste woorde te vind (464–5). Agaat belig ook die grense van diskoers en
tekstualiteit deur ’n sentrale rol toe te ken aan beliggaamde praktyke, aan die “taal” van
vroue-arbeid, aan meer beskeie kreatiewe werksaamhede soos borduurwerk en
kookkuns.

15

Hier is De Kock (2007) se opmerkings oor die verskille tussen die oorspronklike Afrikaanse teks en die
Engelse vertaling belangrik. Die Engelse vertaling verwys na ’n ander “kanon” van tekste en die
intertekstuele verwysings kom uit ’n ietwat anderse versameling tekste. De Kock (2007) verduidelik dit soos
volg: “[It] extends the range of literary allusion”, “but is also a definite alteration in the novel’s machinery of
meaning”.
16
Sien byvoorbeeld Agaat se eerste verwysing na die grafskrif (16) teenoor die hoofletter van die woord
Goed in die werklike grafskrif.

162
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
’n “Politieke” lesing van Agaat, binne die kader van Afrikanernasionalisme, is dus
moontlik in die sin dat die roman ’n lesing as volksverhaal nie teenstaan nie, ’n geruime
aantal merkstene uitlê wat só ’n analise rugsteun, en bewustelik (in die oorspronklike,
Afrikaanse vorm) gesitueer is binne ’n sisteem wat berus op en afhanklik is van ’n
verstaansgemeenskap en ’n uitgewersbedryf wat grootliks deur Afrikanernasionalisme
geproduseer is. Die roman is alreeds aandadig aan hierdie geskiedenis waarteen daar
ingeskryf word, al is dit dan slegs weens die roman se geworteldheid in ’n spesifieke
tradisie waarvan dit ’n uitloper is. Tog is daar ook in die roman sprake van ’n
komplekse geneentheid vir en ’n verbondenheid aan hierdie wêreld. Daar is iets van
Anderson se begrip van die soort liefde of deernis – terselfdertyd ’n vorm van
besmetting – wat by uitstek deur die tekstuele gemeenskap gevoed word. Moontlik juis
om hierdie rede is die implikasie van Agaat se doelbewuste blootlegging van die
politiek van tekstualiteit dat dit die roman se eie gesag terselfdertyd beperk en
ondermyn. Die verantwoordelikheid om betekenis te skep word na lesers verwys.
Daarom ontlok Agaat seselfreflektiwiteit met betrekking tot tekstualiteit nie slegs vrae
omtrent die politiek van die roman en die waarheidsaansprake van fiksie nie, maar ook
vrae omtrent die leespraktyk. Wie word aangespreek in Agaat? Wat word vertel en
watter aanspraak maak hierdie verhaal op “waarheid”? Hoe sal diegene wat die
verhaal aanhoor dit verstaan, wat sal hulle daarmee doen, en hoe sal hulle die verhaal
oorvertel? Op dié manier verwys Agaat doelbewus die vraag oor die toekoms.

3.

Familieproduksie as dubbelerfenis

Vormgewys is Agaat ’n familiesage (677). Agaat sou dus beskryf kon word as ’n verhaal
oor intimiteit en mag in ’n (spesifieke) kerngesin. Families en gesinne is konkrete
entiteite wat as wesenlike onderdele van die nasie funksioneer. Die kerngesin is egter
die kleinste politieke eenheid van die nasie/volk, en beskik dus oor beperkte
verklarende of verhelderende vermoëns wat betref die groter eenheid van die
nasie/volk. Boonop word die gesin ideologies geposisioneer as “buite” die politiek.17 Só
beskou is die analitiese skakel tussen die (fiktiewe) De Wet-gesin en “die
Afrikanervolk” ten beste maar dun.
Tog is die idee van die familie of gesin terselfdertyd die metaforiese beliggaming van
die nasie of volk: “Nations are symbolically figured as domestic genealogies [...]; the
family as metaphor offer[s] a single genesis narrative for national history [...]
(McClintock 1995:35).18 Hierbenewens is die familie of die gesin, in welke vorm dan ook
17

Die familie of gesin is ook aan bepaalde vorme van politieke beheer en regulering deur die staat
onderworpe (Eley en Suny 1996:259). Die punt waar die staat se soewereine mag ophou en die private ruimte
van die gesin begin, was reeds die onderwerp van fel kritiek deur feministe, gerugsteun deur die kernspreuk
dat die domein van die private ook die domein van die politieke is. So gesien, is die probleem dat die gesin as
sodanig (volgens konvensie ’n private, vervroulikte ruimte) geag word as ’n instelling en ’n ruimte wat buite
die politiek staan (McClintock 1995:360). So ’n stand van sake het nie alleen implikasies vir feministiese kritiek
van magsverhoudinge en werksverdeling binne die gesinsopset nie, maar dui ook daarop dat die beginsel
waarvolgens die ruimte van die gesin hermeties afgesluit word van die apparatuur (die politieke en
ekonomiese bestel) waarvan dit ’n noodsaaklike onderdeel vorm, ideologies gelaai is.
18
Metaforiese verwysings na die familie en die liggaam maak dit moontlik om skakels tussen mense
konkreet te verbeeld en wel op ’n wyse wat die idee van die organiese groep tot stand bring en bepaalde
magsverhoudinge belig en legitimeer (sien bv. McClintock 1995; Herzfield 1997; Du Plessis 2004). Gevolglik is
metafore wat die liggaam en die familie betrek, ’n algemene verskynsel binne nasionalistiese diskoers –
dikwels word nasieskap of volksbestaan juis in terme hiervan uitgedruk. Dit is ook so in die geval van
Afrikanernasionalisme (Du Plessis 2004). Die trope van die liggaam en die gesin word nie slegs in verhouding
tot volk- en nasieskap aangewend nie, maar word ook meer algemeen, en selfs universeel, gebruik vanweë
hulle onmiddellike beskikbaarheid en beeldende waarde om sin te maak van groter entiteite, of dit simbolies
voor te stel (Herzfield 1997:5).

163
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
al, amper uitsluitlik die domein waar “die nasie” biologies geproduseer word. En die
gesin is ’n ruimte van intimiteit en intersubjektiwiteit. Die feit dat familiale metafore so
vrylik benut word om die nasie/volk in die geheue te roep, moet dus ook gesien word
as ’n aanduiding dat die nasiestaat minstens op een vlak uit intimiteit gekonstrueer
word (Herzfield 1997:13). Só gesien, is die instelling van die gesin of familie intiem
verweef met die groter entiteit van die volk/nasie.
Juis daarom bring die fokus wat in Agaat op die instansie van die gesin geplaas word –
en dit binne ’n teksruimte wat, soos reeds aangedui, ooglopend en opsetlik by die
terrein van Afrikanernasionalisme aanknoping vind – die dubbele erfenis van “die
familie” – as metaforiese tekenwaarde en beliggaamde praktyk – in die spel, en wel op
’n wyse wat nadruklik vereis dat dié twee aspekte met mekaar in verband gebring
word. Die afstand tussen die twee betekenisse is egter onoorbrugbaar en staan in
voortdurende spanning tot mekaar: die een kan nie tot die ander gereduseer word nie.
Nietemin, soos Bhabha (1990) ons herinner, is die familie as analitiese objek onverwags
produktief, aangesien dit ’n lesing van die nasie as kulturele-tekenwaarde aktiveer en
ondersoek van die “politieke” na die “sosiale” bestel verskuif. Want ten spyte van die
sentrale posisie wat die familie of gesin in die metaforiese repertorium van
nasionalisme beklee, is daar tot dusver betreklik min aandag geskenk aan vroue en
kinders in studies oor nasionalisme, in die besonder Afrikanernasionalisme. Hierdie
stand van sake kan nie slegs aan die eensydigheid van bestaande studies en die
algemene onderverteenwoordiging van vroue in geskiedskrywing toegeskryf word nie.
Dis in die eerste plek ’n uitloper van die posisie wat vroue binne die nasionalisme en
ander patriargale sosiale instellings beklee. Soos McClintock (1995:354)
opmerk:“Excluded from direct action as national citizens, women are subsumed into
the body politic as its boundary and metaphoric limit.” Hoewel vroue binne ’n
nasionalistiese opset ’n groot mate van simboliese sigbaarheid geniet, bly hulle in wese
onsigbaar, omdat hulle bydrae beperk word tot die huislike sfeer – die domein van
reproduksie.
Dit beteken nie dat die familie of gesin allerweë as apolities beskou word nie. Die gesin
word gesien as verpolitiseerd, maar wel in terme van oordrag en reproduksie. Met ander
woorde, die klem val op die manier waarop kinders binne die gesinsopset in kulturele
repertoriums19 en politieke denkwyses ingelyf word en sodoende ’n sekere habitus
ontwikkel. Dit is ook die geval met betrekking tot Afrikanernasionalisme (sien o.m.
Hofmeyr 1987; Du Toit 2003). Binne hierdie raamwerk is die gesin, en dan meer
spesifiek die moeder van die gesin, gemoeid met ’n kulturele opvoedingstaak, terwyl
politieke praktyk buitekant gebeur. Die gesin is die ruimte van politieke reproduksie –
politieke produksie vind daarbuite plaas.
Dit is om hierdie rede dat ’n aanspraak wat in die motto uit Borduur só gemaak word,
naamlik dat “[d]ie gebied wat in hierdie boek betree word,[ ...] ’n spesifiek vroulike
[is]”, op ’n besondere impetus in Agaat dui wanneer dit metatekstueel gelees word.
Want in Agaat word grondgebied (of domein) en geskiedenis heel letterlik as vroulik
gemerk. Die naam van die plaas, Grootmoedersdrift, tesame met die vroulike
erflatingspraktyk wat met die plaas verband hou, vervroulik hierdie familiesage van
meet af aan. Boonop word die familiegrond in die roman binne in ’n groter vroulike
19

Die term repertorium word hier gebruik as “a medium of embodying cultural and political
consciousness, and their frequent intersection with one another” (Clingman 1991). Hyslop (1991:85) het
hierdie gebruik van die konsep uit die werk van Tilly (1982) oorgeneem en ontwikkel. Hyslop (1991:85)
beskryf dit soos volg: “Forms of social action are not chosen on a strictly rational basis from all the other
possible alternatives. Rather, a tradition develops within a particular class, class segment or sub-culture of
acting in a certain way around certain issues.”
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ruimte geplaas, met dié dat Grootmoedersdrift in die Tradouw geleë is – die weg van
die vroue.20 In Agaat se weergawe van diefamiliesage – en dus, soos hier bo uiteengesit,
in hierdie artikel beskou as ’n hervertelling van die “volksverhaal” – staan die vroulikingeklede domein van die huishouding en die plek van vroue in die huishouding
sentraal. Agaat bied dus ’n historiese korrektief, ofskoon fiktief en gefiksionaliseerd, op
’n spesifieke leemte wat ten opsigte van die representasie van vroue bestaan. Maar dis
’n andersoortige, kompenserende revisionisme dié, want die roman belig nie bloot die
vroulike binneruimte nie – in hierdie familiesage is Milla ook die grondbesitter; is sy ’n
maghebber.
Agaat is dus ontvanklik vir ’n lesing as ’n opgaaf van setlaar-moderniteit en
Afrikanernasionalisme, voorgestel deur en beliggaam in die intieme verhoudinge wat
binne een gesin afspeel. Die romanvorm – ’n familiesage – asook die tekstuele inkleding
vroeër uiteengesit, en die historiese betekenis van datumgewing in die roman, maak so
’n ontleding moontlik. Terselfdertyd bied Agaat ’n historiese korrektief op die bekende
trant van die volksverhaal. In hierdie oorvertelling is nie slegs die klemverskuiwing in
Agaat na vroulike domein van belang nie, maar ook die wyse waarop die genre van die
vertelling – fiksie en die romanvorm – dit hoegenaamd moontlik maak om hierdie
domein te betree. Die besondere aard van die revisionisme wat hier ter sprake is, word
duideliker omlyn wanneer Agaat vergelyk word met ’n belangrike historiografiese werk
oor Afrikanernasionalisme wat omtrent dieselfde tyd verskyn het – en wat ook die
familiesage in herinnering roep!21

4.

Volksmoeder-fiksie

In The Afrikaners – Biography of a people, lui Giliomee sy oorsig van geskiedskrywing oor
Afrikaners in met ’n verwysing na die onderbeklemtoning van Afrikanervroue se rol in
die bestaande historiografie van Afrikanernasionalisme as een van die belangrike
leemtes in die veld.22 Maar die sterk-bewoorde taal waarmee Giliomee stem gee aan
hierdie stilte, is sprekend:
So, too, the role of Afrikaner women, who enjoyed more independence than
their counterparts in most other European colonies, has been underplayed.
Afrikaner women, the most determined participants of the Great Trek, urged their
menfolk to fight to the bitter end in the war against Britain in 1880-81 and again
in 1899-1902. In the aftermath of the war they took the lead in the rehabilitation of
the Afrikaner poor and in Johannesburg and neighbouring towns they were
amongst the most militant of the working class. But after the Afrikaner
nationalists won power in the mid-1920s the political militancy of women
dwindled and they played almost no role in agitation for the franchise of
women. (Giliomee 2003:xvi–xvii, my kursivering)
Dit is nie moeilik om in hierdie woorde ’n mate van oorbeklemtoning, oordrywing en
mitologisering te identifiseer nie. Sterk verwysings na Afrikanervroue se mag,
kragdadigheid en vasberadenheid duik telkens op wanneer Giliomee na
Afrikanervroue verwys. Dis asof die besliste dade en kragtige sentimente wat aan
Afrikanervroue toegeskryf word gedurende die periode wat Afrikanernasionalisme
20

Dit is dan ook die titel van een van die vertalings van Agaat.
Giliomee se lywige boek beskryf die longue durée van Afrikanergeskiedenis, in teenstelling met die
vyftig jaar van Afrikanernasionalisme (1946–96) wat direk in Agaat ter sprake is.
22
Alle verwysings in die teks word gehaal uit die eerste, Engelse weergawe, omdat dit die standaardwerk
is. Die Afrikaanse weergawe is ’n verkorte weergawe sonder die uitvoerige eindnotas.
21
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voorafgegaan het, ’n korrektief moet bied vir Afrikanervroue se politieke afwesigheid
ná die nasionalistiese oorwinning.
By nadere beskouing is dit egter ook duidelik dat hierdie skerp onderskeid ’n verdere
stilte in die teks verhul. In ’n boek wat altesaam 673 bladsye beslaan, word slegs ’n paar
paragrawe aan Afrikanervroue afgestaan; die aantal vroue wat in die indeks vermeld
word, is net meer as ’n outydse dosyn. Gegewe hierdie algemene afwesigheid, is dit
moontlik om Giliomee se sterk taalgebruik te sien as ’n tegniek om vroue se
teenwoordigheid te beklemtoon waar hulle wel in die historiese rekord opduik, en dien
die sterk vorm van die verwysings ook as simboliese regstelling en vergoeding vir hulle
algemene afwesigheid. Hierbenewens dui ’n sistematiese ontleding van Giliomee se
verslag oor vroue en hul posisionering binne die “volksverhaal” op ’n bepaalde logika
aan die werk in die teks, wat ek kortliks hier onder bespreek.
Giliomee argumenteer dat Hollandse vroue aan die Kaap ’n hoër status geniet het en
meer mag gehad het as vele van hul Europese lotgenote. Dit is die gevolg van die
Romeins-Hollandse Reg en die gepaardgaande praktyk van gemeenskaplike erfreg,
asook die reg op gesamentlike besluitneming in sake-aangeleenthede. Hy beskryf die
domein en omvang van vroulike mag as gesitueer binne familieverband, waar vroue
kon verhoed dat hulle seuns buite die Europese samelewingsverband in die huwelik
tree, of dat hulle mans ongehude kinders van gemengde afkoms in die familie inbring
(Giliomee 2003:38). Só gesien, kan ’n mens sê dat Giliomee die Hollandse vroue aan die
Kaap se mag en beheer verstaan as gesetel op die kruispunt tussen ras en reproduksie.
Die ironie strek egter verder. Volgens Giliomee was ’n kernkomponent van hierdie mag
gesetel in die verhouding tussen die slawevrou en haar vroulike eienaar. In baie sterk
terme beskryf Giliomee hierdie historiese verbintenis as die mees standhoudende vorm
van paternalisme in die Suid-Afrikaanse geskiedenis! Die belangrikheid van hierdie
verhouding, en die wyse waarop hierdie verhouding met tye Afrikanervroue se
politieke bewussyn onderlê en daarin neerslag vind, kom onder meer na vore waar
Giliomee Anna Steenkamp, Piet Retief se susterskind, aan die woord stel oor haar redes
waarom sy die Kaapkolonie verlaat het:
Her principal objection was that slaves had been “placed on an equal footing
with Christians, contrary to the laws of God and the natural distinction of race
and religion … wherefore we rather withdraw in order to preserve our
doctrines in purity”.23 (Giliomee 2003:152)
Giliomee se eerste verwysing na Afrikaans-Hollandse vroue se buitengewone
vasberadenheid haal hy uit ’n Britse setlaar se verslag oor burgers wat steeds dieper na
die binneland beweeg: “They fancy they are under a divine impulse”; “the women
seem more bent on it than the men” (Giliomee 2003:169). Hy beklemtoon die feit dat
hierdie vroue nie bloot verlengstukke van hulle mans was nie: hulle het besluite help
neem en dissipline oor bediendes uitgeoefen (Giliomee 2003:169, my kursivering). Giliomee
haal ook Susanna Smit se beroemde uitspraak aan dat “they [the Dutch Boer women]
would walk out the Draaksberg [Drakensberg] barefooted, to die in freedom, as death
was dearer to them than the loss of liberty” (Giliomee 2003:169).24 Met betrekking tot
die anneksasie van Natal deur Britse magte verwys Giliomee na die bevelvoerder wat
daaroor verslag gedoen het dat “opposition to British rule was particularly strong
among Afrikaner women” – in so ’n mate dat “if any of the men began to droop or lose

23

Giliomee verduidelik dat Steenkamp in alle waarskynlikheid verwys het na amptelike klagtes wat
slawe teen hulle werkgewers gelê het en die feit dat slawe in die Kaapkolonie toegelaat is om in die hof teen
hulle werkgewers te getuig (Giliomee 2003:151–2).
24
Giliomee merk egter op dat Susanna Smit nooit die trek meegemaak het nie.
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courage, they urged him on to fresh exertions and kept alive the spirit of resistance in
him” (Giliomee 2003:169).
Vir sy verslag oor Hollandssprekende vroue se rol in die politieke weerstand teen die
Britte teen die einde van die 19de eeu in die Noorde verlaat Giliomee hom op Olive
Schreiner se beskrywing:
The Transvaal war of 1881 was largely a women’s war; it was from the armchair
besides the coffee-table that the voice went out for conflict and no surrender. Even in
the [Cape] Colony at the distance of many hundred miles Boer women urged
sons and husbands to go to the aid of their northern kindred, while a martial
ardour often far exceeding that of males seemed to fill them. (Schreiner soos
aangehaal in Giliomee 2003:231, my kursivering)
“Married life on an insecure and isolated frontier further strengthened the position of
women,” vervolg die teks, en dan:
[Women] bred and fed the children, made their clothes, taught them the
religion and traditions of the culture in which they were born, and faced death
side by side with their men when attacked by indigenous people or wild beasts.
(Giliomee 2003:231–2, waar hy Schreiner se woorde parafraseer)
Nogmaals is dit dus met betrekking tot huishoudelike werk, kulturele en biologiese
reproduksie en die rasseskim dat vroue se “mag” figureer. Tot aan die einde van die
19de eeu is die dominante, maar skraal, voorstelling van Afrikanervroue se rol in
Giliomee se “volksverhaal” dié van politieke opstoker en voorstander van kragdadige
optrede (insluitend oorlog en migrasie), gesant binne die huishouding wat haar mag
oor bediendes en kinders uitoefen, arbiter van rassesuiwerheid binne die
familieverband en huiswerker.
In Giliomee se opgaaf vind Afrikanervroue se buitengewone krag
deursettingsvermoë die hoogste uitdrukking ten tyde van die Anglo-Boereoorlog:

en

The indomitable resistance of the Boer women was the decisive factor in the War,
as Olive Schreiner had predicted. The great suffering and privation that they were
prepared to endure baffled men, both Boer and British. (Giliomee 2003:256, my
kursivering)
Na afloop van die oorlog verkry Giliomee se voorstelling van vroue en hulle rol in die
geskiedenis ’n klasdimensie. Middelklas Afrikanervroue, en hul welsyns- en
verenigingswerk, geniet in die besonder aandag. In Giliomee se verslag het hierdie
inisiatiewe ’n politieke dimensie, maar die klem val op ’n baie spesifieke vorm van
produktiewe bydrae.25 Hierdie voorstellings is getem en verhuislik – grootliks ontdaan
van die strydlustigheid en kragdadigheid van vroeëre voorstellings. Dus tree die figuur
van die Afrikanervrou in haar organisatoriese rol na vore, waar sy haar take in die
kombuis verrig – nie meer uitsluitlik ten behoewe van die gesin nie, maar in diens van
die volk – die familie van die nasie.
Giliomee volstaan met slegs twee verdere voorbeelde van Afrikanervroue wat politieke
mag uitoefen en ’n militante politieke rol in die openbaar vervul. In albei gevalle is die
werkersklasposisie van hierdie vroue belangrik, aangesien wit vroue se vermoë om
25

Byvoorbeeld, een van slegs enkele verwysings na Afrikanervroue maak melding van kermisse, basaars,
konserte en etes wat vroue in talle dorpe gereël het as deel van die Helpmekaarvereniging se aktiwiteite om
fondse in te samel vir die Boererebelle van die 1914-rebellie (Giliomee 2003:386).
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geld te verdien ’n sleutelrol gespeel het in die lewensonderhoud van die wit
werkersklas en lumpen proletariaat, maar terselfdertyd tot ’n genderkrisis in arm
huishoudings gelei het. In die eerste plek verwys Giliomee na die radikalisering van
Afrikanervroue gedurende die witmynwerkerstaking in 1922, waar ook (wit)
Afrikanervroue na bewering ’n aktiewe rol gespeel het in aanvalle op roofarbeiders.
Ten tweede verwys hy na die Transvaal-gebaseerde militante wit Afrikaanssprekende
vakbondlede in die Klerewerkersunie.26
Die belangrike rol wat Afrikaner-vrouewelsynsorganisasies soos die Afrikaanse
Christelike Vrouevereniging (ACVV) gedurende die 1930’s in die opheffing van wit
armoede gespeel het, word aangestip. Giliomee wys ook op hierdie organisasies se
direkte steun vir en besorgdheid oor die handhawing van rassesuiwerheid. Soos tevore,
is dit in hierdie verband dat hy melding maak van die politieke bewussyn van die lede.
Maar verder as dit het Afrikanervroue nie deelgeneem aan die politiek nie, beweer hy.
Afrikanervroue het ook geen noemenswaardige rol gespeel in die politieke agitasie vir
vrouestemreg nie. Ná die bewindsoorname deur die Pakt-regering in 1924 het
Afrikanervroue hul toenemend gewy aan hul rol as “full-time wives, and mothers,
staying at home and employing a servant. They abandoned many of the tasks that had
once occupied their time: cooking, slaughtering, making clothes and educating their
children” (Giliomee 2003:376).
Die keuse van die woord abandoned registreer tog by Giliomee ’n sekere mate van
verlies aan die vroeëre manier van dinge doen. Toenemend sou Afrikanervroue hul
kragte op die politieke tuisfront inspan, by wyse van kulturele en biologiese
reproduksie geskoei op die model van die volksmoeder en ooreenkomstig die program
van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) (wat in tydskrifte soos Die
Boerevrou gesirkuleer is) gerig op die vestiging van ’n “authentic Afrikaans spirit in the
houses in which we live” (Giliomee 2003:402).
In sy verslag van die jare ná 1948 maak Giliomee feitlik geen melding van
Afrikanervroue as ’n groep of klas nie, en verwys hy slegs na enkele individue.27 Vroue
se afwesigheid in die openbare lewe, neem ’n mens aan, was die gevolg van die
nasionalistiese oorwinning. Vir nasionaliste was metaforiese verwysings na vroue nou
oorbodig – nasionalisme het geseëvier. In die naam en gees van nasionalisme sou vroue
daaropvolgend terugval na die ruimte van die huishouding, saam met hulle kinders en
huisbediendes.
Giliomee se insig dat die rol van vroue in die Afrikaner-historiografie onderbelig is en
verdere navorsing verg, lei tot ’n poging om ’n biografie van ’n groep te skryf wat
gevoelig is vir hierdie leemte. Tog het juis hierdie invalshoek bepaalde gevolge,
waarvan sommige waarskynlik onbedoeld was. Omdat so min oor Afrikanervroue gesê
kan word, maar dit tog noodsaaklik is om hulle belangrikheid te beklemtoon, is daar
sprake van ’n sekere soort essensialisme in die wyse waarop hierdie vroue voorgestel

26

Die taal wat Giliomee gebruik, is weer eens belangrik. Giliomee (2003:426) haal Brink aan wat geskryf
het dat hierdie vroue “displayed singular solidarity, tenacity and endurance, courage and fortitude in
meeting such strikes and always stood loyally by their leaders”.
27
Daar is enkele uitsonderings. Giliomee skryf met bewondering oor Rykie van Reenen, ’n “perceptive
journalist”, en noem haar “undoubtedly the most outstanding Afrikaans journalist of the century (with
Pienaar a close second)” – blykbaar sonder dat hy die ironiese betekeniswending raaksien wat uit die
opmerking tussen hakies ontstaan. Elsa Joubert en Jeanne Goosen se tekste kry erkenning vir die feit dat hulle
bygedra het tot die ondermyning van apartheid. Elisabeth Eybers en Antjie Krog word kortliks vermeld.
Erika Theron se Theron-kommissie word in enkele besonderhede bespreek. MER (M.E. Rothmann) is die
enigste vrou aan wie beduidende aandag geskenk word.
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word, terwyl hulle terselfdertyd grootliks onsigbaar bly.28 Die gevolg is dat
Afrikanervroue tegelykertyd onder- en oorverteenwoordig word. Stilisties skep hierdie
gelyklopende oor- en onderverteenwoordiging ’n ironiserende effek (Hutcheon
1995:156). Die beeld van die Afrikanervrou wat uit hierdie “storie” te voorskyn tree, is
nóg volledig gevorm, nóg heeltemal gunstig. Daar is iets onrusbarends en
karikatuuragtig aan die sporadiese voorstelling van Afrikaans-Hollandse vroue as
buitengewoon sterk en vasberade agitators – leunstoel-opruiers wat nie in oorloë hoef
te veg nie – wat saam met hulle mans besluite neem en hulle mag oor hulle bediendes
laat geld, net om daaropvolgend met opvallende stiltes in die rekordboeke begroet te
word.29 In Giliomee se “volksverhaal” is die representasie van Afrikanervroue minder
gedifferensieerd as dié van Afrikanermans, en bied dit meer weerstand teen historiese,
geografiese en klasvariasies. Giliomee oorskat mans se mag en oorheersing van vroue in
die periode van nasionalisme, al is dit dan slegs omdat sy genre en argief weerstand
bied teen ’n meer diepgaande analise van magsverhoudinge binne die huishouding.
Maar in sy hoofsaaklik simboliese voorstelling van maghebbende Afrikanervroue
gedurende die lang tydperk wat nasionalisme voorafgaan, onderbeklemtoon Giliomee
weer mans se bykans onbestrede institusionele mag skerp. Uiteindelik word die
beperkinge van die historiese narratief ook hieruit duidelik. Aangesien vroue in die
politiek en die openbare lewe ’n beperkte rol gespeel het, of ’n rol wat kwalik uit die
historiese rekords nagespeur kan word, bly hulle onsigbaar. Sodoende bly hulle steeds
’n projek vir herwinning en herstel, terwyl die domein van die huishouding, as die
verhoog waarop hul stryd afgespeel het, buite die verhaal en die geskiedenis val.
Hierdie simptomatiese lesing van Giliomee se weergawe en voorstelling van
Afrikanervroue se historiese rol rugsteun nie op die argument dat Giliomee se teks
hierin ’n uitsondering is nie. Giliomee is nie alleenskrywer van die stiltes en
vertekenings wat hy produseer en herproduseer nie.30 Terwyl dele hiervan ongetwyfeld
op sy rekening geplaas moet word – veral in die lig van sy aanspraak op ’n “biografie”,
wat ’n oorbrugging van die openbare en die private veronderstel – word hy ook
gekortwiek deur die genre: die historiese rekord en gapings in bestaande navorsing.
Giliomee se entoesiastiese beskrywings van vroue kan ook nie sonder meer as
patroniserend afgemaak word nie. ’n Hele aantal van die sterk voorstellings van
vroulike mag wat hy aanbied, is geskoei op die werk van feministe en feministiesrevisionistiese navorsers. Daar bestaan ’n hele korpus werk wa gebaseer is op die
nasionalistiese mobilisering rondom ’n simboliese volksmoeder-konstruksie in die
eerste vier dekades van die vorige eeu waarna Giliomee selektief verwys. Daarom is dit
belangrik om ook hierdie korpus werk in beskouing te neem – selfs al is dit hier slegs
oorsigtelik.
Vir feministiese ondersoekers van Afrikanernasionalisme bly ’n analise van
Afrikanervroue se dubbele rol – as onderdruktes en medepligtiges aan die
28

Dit herinner aan ’n opmerking van MER, ’n sleutellid van die ACVV en rubriekskrywer vir Die Burger,
in een van haar rubrieke uit 1924: “They still regard us as a different sort of human being, and they prove this
by constantly praising us, and telling us, and repeating, and telling us again, how good and bright we are,
and how much better than themselves […] Do men also praise each other like this? […] It is of course
extremely pleasant to hear all that lovely appreciation; one feels so flattered and so good, so noble and so
ideal; but when you get home – where nothing has changed – then you don’t really know” (Du Toit 2003:171).
29
Ek staan nie soseer krities oor Giliomee se aansprake oor Afrikaans-Hollandse en later Afrikanervroue
se moed en deursettingsvermoë nie, maar wel oor die oorbeklemtoning en oorvereenvoudiging hiervan en
die implikasies van hierdie soort representasies. Dit het bepaalde gevolge, hoewel dit waarskynlik nie die
oogmerk is nie.
30
’n Analise van hierdie aard sou nagenoeg onmoontlik wees as ek ’n ander studie van
Afrikanernasionalisme bestudeer het, naamlik dié van Norval (1996). Waar Norval die diskoers van
Afrikanernasionalisme as vertrekpunt neem, en haar fokus beperk tot tekste van die intelligentsia, sou dit
moeilik wees om in haar werk selfs ’n teken van Afrikanervroue te vind. In Norval se studie word vroue
feitlik per definisie ontneem van ’n stem, agentskap en verantwoordelikheid.
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onderdrukking van andere – ’n moeilike opdrag.31 Dis des te meer die geval gegewe die
behoefte om vir die “afwesigheid van vroue in die geskiedenis te kompenseer” (Kruger
1991:337). Daar bestaan in die besonder ’n representasie-paradoks in historiografie oor
Afrikanernasionalisme wat die navorsingsterrein afbaken: “Did Dutch-Afrikaans
women claim space for unprecedented political activity in the exceptional circumstance
of war at the turn of the twentieth century – only to acquiesce in a nationalism forged
by men in its aftermath?” (Du Toit 2003:159).
Gevolglik is die sleutelareas van ondersoek van hierdie feministies-revisionistiese
korpus eerstens die bronne en inhoud van die volksmoeder-konstruksie, en die
gepaardgaande vraag of dit deur mans op vroue afgedwing is, of deur vroue self
toegeëien en gevorm is. In die tweede plek stel hierdie groep navorsers belang in die
simboliese representasie van wit Afrikaanssprekende vroue. En uiteindelik wil hulle die
vraag beantwoord oor die mate waarin “Afrikaner”-vroue ’n onafhanklike rol in
nasionalisme gespeel het.
Die troop van die volksmoeder is dus die invalshoek vir ’n groeiende navorsingsveld wat
hoofsaaklik op Afrikaner-nasionalistiese mobilisering gedurende die eerste vier
dekades van die vorige eeu fokus. Die volksmoeder –letterlik die moeder van “ons”
mense – word verdiskonteer as ’n ouer, geïdealiseerde idee van die Afrikanervrou wat
as gevolg van ’n bepaalde stel historiese prosesse gedurende die nasionalistiese periode
opnuut ingeklee is. Die volksmoeder-konstruksie wat ontstaan in die periode ná die
Anglo-Boereoorlog is gebaseer op ’n bykans naatlose inkorporasie van losser ouer
vorme soos die pioniersvrou, Voortrekker-moeder, Afrikanervrou en Boervrou. Dus
kan gesê word dat die volksmoeder-konstruksie materiaal wat van hierdie ander
geïdealiseerde vorme afkomstig is, produktief aanwend en terselfdertyd die vorige
vorme konstrueer. In die Afrikaner-nasionalistiese weergawe van die volksmoeder
word sy uiteindelik ook die “moeder van die nasie”.
Bradford (2000) se werk oor die buitengewone politieke rol van Boervroue gedurende
die Anglo-Boereoorlog is van groot belang en is ter sprake in Giliomee se teks. Ook
Brink (1990) se karakterisering van die volksmoeder-diskoers wat ná die oorlog onstaan
het, dit wil sê as ŉ nasionalistiese konstruksie wat deur mans geproduseer is en op
vroue afgedwing is, is besonder invloedryk. Dit is Brink wat oorspronklik die
genealogie van die heroïese uitbeelding van Afrikanervroue in die historiografie
nagespeur het. Verwysings na haar werk duik dan ook in Giliomee (2003) op. In die
eerste paar dekades na die Anglo-Boereoorlog, lui haar argument, is die volksmoederkonstruksie verruim sodat dit benewens die geïdealiseerde beeld van die Afrikanervrou
ook ’n simboliese politieke lading aangeneem het. Anders gestel, “Boervroue” is in
daardie tydperk geïnterpelleer as “moeders van die nasie”, bo en benewens hulle rol as
moeders binne die huishouding en gemeenskapsruimte.
Brink waarsku egter teen die denkfout wat dit moontlik maak om vlees-en-bloedAfrikanervroue van die periode te beskou as die beliggaming van die volksmoederideaal. Sy wys uitdruklik op die gaping wat bestaan het tussen die ophemeling van
Afrikanervroue in die nasionalistiese verbeelding en die lewens van gewone wit
Afrikaanse vroue. Navorsing uit die tydperk – wat nie wyd gepubliseer is nie –
“creat[ed] a picture of Afrikaner women far removed from the heroic, rather onedimensional rendering of their male counterparts” (Brink 1990:285).

31

Dis juis dié dubbelrol wat, in McClintock se terme, ras en klas uitwys as geartikuleerde kategorieë.
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Brink is daarvan beskuldig dat sy die veredelende voorstellings van Afrikanervroue
aangevul het met ’n reduksionistiese voorstelling van die vroue van
Afrikanernasionalisme, omdat sy vroue se rol en aksies binne die nasionalisme
ondermyn deur te argumenteer dat hulle hulself laat onderwerp het deur ’n konstruksie
wat deur mans geskep is. McClintock, wie se werk weens haar posisionering in die
akademie waarskynlik die mees invloedryke in kritiese studies oor Afrikanervroue is,
se posisie is egter selfs minder genuanseerd. Vir McClintock is 20ste-eeuse nasionalisme
’n fenomeen wat deur die skouspel (of die groot gebaar), eerder as deur
Andersoniaanse drukkapitalisme of materiële kragte geproduseer word. Haar
interpretasie van die simboliese ossewatrek van 1938 is dat Afrikanervroue ’n
kommoditeitskoupel in die simboliese voorstelling van die “nasionale familie” was.
Volgens McClintock is die Afrikanervroue wat deel uitgemaak het van die simboliese
trek – geklee in hulle wit volksdrag – heel letterlik voorgestel en opgestel as die
grensmerkers van rasse-eksklusiwiteit en seksuele ongeskondenheid (McClintock 1995).
Hoewel haar ondersoek aan Afrikanervroue ’n openbare sigbaarheid verleen, is daar ’n
bepaalde ironie aan haar voorstelling van die vroue – soos in Giliomee se geval, dalk
onvoorsien – as inhoudloos. Hoewel sy melding maak van vroue se weerstand teen
sodanige posisionering en toegee dat dié vroue medepligtig was aan ’n nasionalistiese
projek van rasse-oorheersing, is haar analise in dié verband onderontwikkeld.32
Dis teen hierdie agtergrond dat die revisionistiese skrywers van ’n aantal onlangse
studies oor Afrikanervroue dit daaroor het om ’n voller subjektiwiteit en beduidender
agentskap en politieke betrokkenheid vir die destydse nasionalistiese Afrikanervroue
op te eis, as teëvoeter vir Brink se “mans-gemaakte vroue” en McClintock se
kommoditeitskouspel. Kruger (1991), byvoorbeeld, hoewel sy dit met Brink eens is oor
die historiese beperkinge op vroue se agentskap, toon nogtans aan hoe die diskoers van
Afrikanernasionalisme en die volksmoeder deur middelklas vroue gepopulariseer is
deur middel van die tydskrif Die Boerevrou. Sy wys ook hoe ’n “Afrikanervrou”, Mabel
Malherbe, om komplekse redes, konstruktief daartoe bygedra het om Afrikanervroue
uit die geskiedenis te skryf.
Die werk van Du Toit (2003) en Vincent (2000, 1999) ondersoek weer die wyse waarop
vroue onafhanklik georganiseer het binne die raamwerk van die verskillende Vroue
Nasionale Partye en Christelike welsynsverenigings soos die ACVV. Hulle stel veral
belang in Afrikanervroue se betrokkenheid by die konstruksie van die volksmoederdiskoers en die aansprake wat vroue onder daardie benaming gemaak het. Hulle kyk
na die redes waarom hierdie diskoers tot daardie vroue gespreek het, asook die manier
waarop hulle tussen nasionalistiese en feministiese belange bemiddel het. Dit is
belangrik om daarop te let dat Du Toit en Vincent albei aantoon hoedat Afrikanervroue
aktiewe ondersteuners van rassesuiwerheid was en daaraan uitdrukking gegee het.
Hulle wys ook op die mate waarin hierdie vroue medeprodusente van die
volksmoeder-ideologie was. Hoewel Afrikanervroue binne hulle eie organisasies die
diskoers van die volksmoeder in die spel kon bring omstemreg vir wit vroue te beding,
argumenteer Vincent dat hulle nietemin uiteindelik deur die beperkte bewegingsruimte
wat die term volksmoeder moontlik gemaak het, aan bande gelê is.

32

Ten spyte van McClintock se reduksionistiese verslag ly dit geen twyfel dat wit vroue oor die algemeen,
en Afrikanervroue in die besonder, simbolies geposisioneer is as grensmerkers van die volk/nasie nie. In die
eerste paar dekades van die vorige eeu het wit vroue se seksualiteit die terrein van politieke omstredenheid
geword in terme van die swartgevaar-diskoerse wat daardie periode gekenmerk het. Gedurende die 1922staking is wit vroue, vanweë hulle produktiewe verhoudinge, uitgebeeld as grensmerkers van ras en
volk/nasie (Giliomee 2003:334). Dit sou ten sterkste tot uitdrukking kom in 1938 toe die verkiesing, ten minste
gedeeltelik, geveg is op grond van die kwessie van wit vroue se seksualiteit en vrese vir bloedvermenging
(Hyslop 1995).
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Bogenoemde korpus studies fokus om verklaarbare redes sterk op die
“verenigingsvroue” van Afrikanernasionalisme, hoewel die skrywers tog poog om ’n
brug te slaan tussen die openbare en private dimensies van vroue se lewens. Gegewe
die gebrek aan historiese optekening, en vanweë die problematiek rondom historiese
navorsing oor intieme ruimtes, bly verhoudings binne die gesin en huishouding in
hierdie werk grootliks buite sig en val dit buite die ontledingskader. Daarbenewens het
die genre van historiografie beperkte sirkulasiemoontlikhede, sodat die inhoud van
hierdie korpus nie wyd bekend is nie.
Daar bestaan feitlik geen kritiese navorsing oor Afrikanervroue ná die nasionalistiese
konsolidering in die 1950’s nie, en slegs enkele algemene studies oor sosiale probleme
en vroue in die arbeidsmark wat losweg by die tema aansny. Benewens die voormelde
ideologiese druk om vroue terug te dwing na die huishouding, was daar ook ander
faktore wat ’n rol gespeel het. Dit sluit in dat die Vroue Nasionale Partye uiteindelik by
die Nasionale Party ingelyf is. Boonop het die belangrike rol van vrouewelsynsverenigings afgeneem, omdat die professionalisering van welsynswerk verdiep
het en die (wit) welsynsrol deur die staat oorgeneem is. Daar het dus ook vir vroue
geleenthede ontstaan om professionele beroepe in die welsyn- en opvoedkundige
sektore te beoefen. Die styging in die gemiddelde inkomste van wit Afrikaanse gesinne,
veral in die 1960’s, het Afrikanervroue toenemend die geleentheid gegee om die rol van
tuisteskepper met oop arms te omhels, soos dit ook met hul Britse en Amerikaanse
eweknieë die geval was.
Dit is waarom, toe die Afrikaner-nasionalistiese bestel ten einde loop, Afrikanervroue
nie verteenwoordig was onder die beskuldigdes voor die Waarheids-enVersoeningskommissie nie. As individue en as ’n groep figureer hulle ook nie eintlik in
Suid-Afrika se nuwe museums van koloniale en apartheidsonderdrukking nie.
Ná 1994 is die Afrikanervrou egter herontdek. Op grond van haar etnisiteit het sy die
erfgenaam geword van ’n koeksister-monument in die marginale private
Afrikanertuisland, Orania, as erkenning vir haar niegeringe arbeid in diens van die
volk. Terselfdertyd is sy deur die wetgewing op gelyke indiensneming as ’n kategorie
van “aangewese agtergeblewene” geïnterpelleer, op grond van die artikulasie van haar
geslag met haar ras. Só word sy dus ’n begunstigde van die postapartheidstaat. Met
haar middelklasstatus grootliks onaangetas – alhoewel wit vroue aan die onderkant van
die sosiale leer toenemend noustrop trek – het sy steeds ’n huiswerker in haar diens.
Dié keer is die verhouding egter kontraktueel aangegaan en word dit deur die staat
bemiddel.

5.

Die subjek van (intieme) geskiedenis

Dit is dan teen hierdie agtergrond dat die vraag gestel kan word: Hoe maak ’n mens sin
van ’n karakter soos Milla de Wet (née Redelinghuys), as ’n agent van die geskiedenis
in hierdie “volksverhaal”, gegewe die geskiedenis van representasie soos hier bo
uiteengesit? Waarvan is sy ’n beliggaming? Watter soort verdubbelde moeder is sy in
en van hierdie volksfamilie?
Milla de Wet is ’n genderspesifieke nasionalistiese subjek, nie ’n liberale subjek nie. Tog,
hoewel sy tot die middelklas behoort en vir die Nasionale Party stem, toon sy geen
besondere belangstelling in die politiek of verenigingslewe van Afrikaners nie. Anders
as haar vriendin Beatrice en haar man, Jak, kan sy dus nie beskou word as ’n
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“verenigings-Afrikaner” nie.33 Haar domein is dié van die huis en die plaas – hoewel sy
haar beheer oor die boerdery grootliks aan haar man, Jak, afstaan. Haar besorgheid is
haar gesin. Dis binne hierdie ruimte dat Milla tot haar reg kom en herken kan word as
’n moeder van die “volk”. Gegewe die geskiedenis van representasie, maak Agaat dit
dus moontlik om Milla te eien as ’n subjek op wyses wat in die historiografiese verhaal
haas onmoontlik is.
Maar ’n mens sou selfs verder kon gaan. Indien die genealogie van die representasie
van Afrikanervroue tegelykertyd as ’n oor- en ’n onderbeklemtoning verstaan kan
word, wil dit blyk dat die moeder van die nasie – die volksmoeder, die Voortrekker-ma, die
Afrikanervrou, die Boervrou – verdigsel is. Sy is ’n fragment, ’n karikatuur, ’n mite. Sy
verteenwoordig ’n paradoks; haar toestand is moontlik patologies. Sy staan in die plek
van die stiltes. Kortom, sy is fiksie.
Daarom sou ’n mens kon argumenteer dat die karakter Milla de Wet (née
Redelinghuys) saamgeflans is uit ’n geskiedenis van representasie wat haar nooit as
subjek geëien het nie. As draer van sowel die kragdadigheid as die magteloosheid is sy
’n lewende stuk ironie, indien nie van die geskiedenis nie, dan wel van fiksie. Sy kies
haar man aan sy balle. Sy ontplooi haar mag op ’n slinkse wyse. Sy sien kans vir amper
enigiets met die bystand van haar getroue bediende. Sy is onseker en neuroties. Sy is
heerser oor die Overberg en slaaf. Sy is rateltaai, maar nie selfaangewese nie. So gesien,
is selfs Milla se verhouding met Agaat ’n historiese opdrifsel wat die spore van daardie
geskiedenis dra. Die Hollandse vroue van die Kaap, die pioniersvroue van die migrasie
na die binneland, die boervroue op die plase, en die volksmoeders en Afrikanervroue
van die nasionalisme staan altyd reeds in ’n verhouding tot ’n swart vrou: haar
bediende, slaaf, plaasvervanger. Dít is waarna Giliomee as die mees standhoudende
vorm van rasse-paternalisme in die geskiedenis verwys.
Giliomee noem dat slawevroue aan die Kaap nie biologies kon voortplant nie, omdat
hulle hul vroulike eienaars se babas moes soog. Hy teken aan dat die burgers banger vir
hulle eie slawe as vir aanvalle van buite was. Giliomee dokumenteer die praktyk, in die
Noorde, om swart kinders van vyf jaar en ouer te steel, die sogenaamde swart ivoor, of
inboekelinge. Daar is vir hulle nuwe name gegee. Hulle moes Hollands of Afrikaans
aanleer. In ruil vir hulle huishoudelike arbeid het hierdie “mak” of “oorlamse”
“Afrikaners” die “skyn van gelykheid” verwerf. ’n Anekdote in Giliomee se teks dui op
hoe die beperkte vryheid wat Afrikanervroue geniet het, soms gerugsteun is deur
manlike vergrype. Giliomee teken die versoek van ’n kommandant aan president Paul
Kruger kort voor die eeuwending aan: “If you could obtain a young girl for my wife, I
would be very grateful, but you must not pay more than six or seven pounds, because
they are nothing more than a handful of flies” (Giliomee 2003:184).
Milla kan dus ook verstaan word as ’n metaforiese instansiasie, as ŉ simboliese
erfgenaam van sowel die repertoriums34 wat Giliomee uitspel as die stiltes in sy en
ander se tekste. Die fiktiewe Milla kry gestalte uit die oordrywings en gapings in die
representasies en konstruksies van wit Afrikaans-Hollandse vroue wat in die naam van
verskillende – en soms onversoenbare – politieke projekte ontplooi is en terselfdertyd
Afrikanervroue se subjektiwiteit ontken het. Ironies genoeg word die fiktiewe Milla
Redelinghuys met ’n vol subjektiwiteit beklee. Haar weergawe van Agaat se
geskiedenis – wat ook haar geskiedenis is, selfs al is dit ’n gefiksionaliseerde,
33

Die teepartye om fondse in te samel vir SAW-soldate op die grens is op Agaat se aandrang gehou (484).
Jak het ook vir Milla aangemoedig om betrokke te raak by hierdie organisasies. Jak was betrokke by ’n hele
aantal organisasies. Hy was genooi om lid te word van die Broederbond, maar het dit nie aanvaar nie – Milla
het gemeen dit was omdat hy te veel leeswerk sou moes doen.
34
Verwys na voetnoot 19.
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opgetooide, verdraaide en vertekende weergawe – stel ons in staat om haar te herken as
’n skepper van grense, nie ’n merker daarvan nie; en wel in die private en nie in die
openbare sfeer nie. In Agaat is Milla die eerste aandadige, nie ’n sekondêre begunstigde
nie.
Daarom is die twee sleutelaksies waarvan Milla die skepper was, van besondere belang
en word dit hier van naderby ontleed. In die besonder word Milla se begrip van en
beweegredes vir haar optrede ondersoek. Die eerste aksie is die oomblik wanneer Milla
besluit om die kind Asgat huis toe te neem as haar dogter. Die tweede is Milla se
besluit, ses jaar later, om haar na die buitekamer te verskuif, ’n besluit wat Agaat
uiteindelik in die rol van huisbediende giet.
Gegewe die vorm van die teks, wat bestaan uit Milla se dagboekinskrywings, ’n
chronologiese opgaaf van gebeure wat Milla as ’n tweedepersoonsverteller in
herinnering roep, en bewussynstroomgedagtes ten tyde van haar siekte, behels so ’n
ondersoek dat die gebeure as’t ware gerekonstrueer word. Om dit te doen word
onderskeie verwysings na ’n enkele insident naas mekaar geplaas, sodat die
verskuiwings in betekenis, vertelperspektief en organiseringsmeganisme in elk van die
“verhale” duideliker gesien kan word. ’n Sleutelonderskeid wat deurgaans getref word,
is die verskil tussen hoe Milla die gebeure onthou en hoe sy die gebeure opskryf.

5.1 Familiegeskiedenis: Die storie en die rekord
As tweedepersoonsverteller roep Milla twee maal die ontstaansgeskiedenis van haar en
Agaat se verhaal in herinnering. Sy verwys ook na hierdie gebeure in ’n aantal
dagboekinskrywings. Dan, enkele dae voor haar dood, keer sy en Agaat terug na die
begin van hulle verhaal. Dit geskied as ’n stamelgesprek wat met behulp van die
alfabetkaart en voorafgekose frases gevoer word. Daar is subtiele verskille tussen die
onderskeie weergawes, wat dui op sowel ’n ontglippende geheue as verskuiwings in
perspektief en die ingrepe van Agaat, die gespreksbemiddelaar.
Milla se eerste herinnering van die gebeure rondom haar besluit om die dogtertjie huis
toe te neem, is besonder skerp. Sy onthou die komplekse magsverhouding wat tussen
haar en haar ma afgespeel het. Sy onthou hoe sy gevoel het dat haar ma besig was om
haar te manipuleer, in so ’n mate dat sy gedwonge was om in te gryp in die
plaaswerkers se huishoudelike sake. Tog het sy die uitdaging aanvaar: “Jy het die
uitdaging aanvaar, wou haar ’n slag wys mens hoef nie ’n slagoffer van omstandighede
te wees nie, hoef nie toe te laat dat ander mense slagoffers word nie” (97). Dalk was dit
’n geval van projeksie van Milla se kant af. Dit was per slot van rekening Milla wie se
man haar geslaan het; dit was Milla wat koersloos rondgedryf het en verstote gevoel het
omdat sy nie kon swanger raak nie. Tog, soos sy dit onthou, word haar besluit om vir
Asgat huis toe te neem weergegee as ’n aksie van verset teen die gesag en mag wat haar
ma oor haar uitgeoefen het. Terselfdertyd het sy dit gesien as ’n manier om haar ma se
goedkeuring te wen en haarself te handhaaf. Met die gevolg dat toe sy voel dat sy
beheer verloor omdat haar ma gekant is teen haar plan om die kind huis toe te neem, sy
haar laat geld het deur haar ma simbolies te vernietig. Tot die mate waartoe Milla haar
besluit ervaar as haar oomblik van individuasie, as die moment wanneer sy haarself
van haar ma losmaak en buite die gedragslyn van vroue tree, staan hierdie optrede ook
in die teken van hierdie miskenning. Wanneer haar ma dan haar goedkeuring weerhou,
bevind Milla haarself “alleen met die plan wat jou lewe sou verander” (98). Hier, soos
in vele ander weergawes van daardie dag se gebeure, blyk dit dat Milla wil hê dat haar
ma moet deel in die blaam, dat haar ma ’n deel van die verantwoordelikheid moet dra.
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Tog maak ’n dagboekinskrywing wat sy slegs enkele dae nadat sy vir Asgat huis toe
gebring het, neergepen het, geen melding van haar ma se rol in die gebeure nie. In plaas
daarvan fokus Milla op die heftigheid van haar sintuiglike ervarings op daardie dag:
Moet eenvoudig gaan sit en opskryf hoe dit gekom het, die hele storie, reg van
die begin af. Die dam, die waterhondjies al in die rondte, die deur wat
oopkraak. Maar dit voel te lank, te veel. Waar begin so iets regtig? Ek moet tyd
maak, voor die besonderhede daarvan vervaag. Ek moet die agtergrond gee,
die opdrag verwoord. Miskien help dit my om verby die bome te kyk en die
bos raak te sien. (487–8)
In hierdie inskrywing onderskei Milla tussen die voorgrond – die belewenis, haar
gevoelens – wat sy beskryf as die bome – en die agtergrond, die opdrag, die groter
prentjie – wat sy beskryfasdie bos. ’n Tweede inskrywing, ’n maand en ’n half later,
verwys na die begin van die gebeure as iets wat in ’n gevoel gesetel het. Weer eens skei
Milla die “begin” van die gebeure van die “taak en roeping” soos uitgedruk in die
“opdrag”:
Ek moet die opdrag skryf soos Dominee dit vandag vir my help duidelik maak
het. My taak en roeping hiermee. Nou voel ek nie meer so alleen daarmee nie.
En ek moet die begin opskryf, die begin van alles, voor ek die gevoel vergeet,
van hoe ek haar gekry het en geweet het sy is myne. (504)
Die mees uitvoerige weergawe van die dag toe Milla Asgat huis toe geneem het, is ook
die laaste gebeurtenis wat die tweedepersoonsverteller oproep. Hierdie terugblik word
gevolg deur Milla se gedagtestroom kort voor haar dood. Die tweedepersoonsverteller,
wat gebeure chronologies nagetrek het vanaf die dag toe Milla vir die eerste keer by Jak
geslaap het tot by die omstandighede rondom Jak se dood en Jakkie se vertrek na
Kanada, sluit dus af met ’n chronologiese breuk, hierdie terugkeer na die oorsprong. In
hierdie weergawe word die kern van die besluit om Asgat na Grootmoedersdrift te
neem gekompliseer deur ’n uitgesponne verhaal van ou verstrengelings en
paternalistiese intimiteit tussen twee families wat geslagte lank op Goedbegin gewoon
en gewerk het. Die weggooikind van wie haar ma gepraat het, was nie net ’n kind van
een van haar ma se werkers nie. Sy was die dogter van Maria Lourier, met wie Milla as
kind ’n besonder intieme verhouding gehad het. Maria Lourier was Milla se versorger
en oppasser toe sy klein was. Die verhaal kry nou ’n nuwe kinkel. As sy weer aan die
gesprek met haar ma dink, onthou Milla haar eie reaksie nie as ’n antwoord op die
oproep tot plig en verantwoordelikheid wat uit die ou bande spruit nie, maar as haar
eie betowering met die storie: “’n Slegte moeder, ’n weggegooide kind” (679). By
nabetragting – ’n bevoorregte posisie waaruit daar na die verlede teruggekeer word –
dink Milla dié slag dat haar ma haar juis opsetlik met die storie wou vang.
Tog onthou Milla ook dat daar iets raaiselagtigs aan die begin was – ’n surplus van
betekenis – iets wat nie gereduseer kon word tot die pligsverhouding wat
rassepaternalisme onderlê nie, en wat ook die noodlottige aantrekkingskrag van haar
ma se storie oorskry (677). Die oomblik toe die moontlikheid om die kind huis toe te
neem vir die eerste keer by haar opgekom het, onthou Milla, was tydens daardie eerste
kennismaking met die kind. Daardie oomblik het bestaan uit ’n klank, die ggggg-klank
wat die kind gemaak het, en die gevoel van die kind se asem op haar gesig: “soos ’n sug
het dit geklink, soos ’n watertjie in die fynbos, baie sag, en veraf, soos voor ’n mens nog
besef wat jy hoor” (682). Daardie ontmoeting, daardie klank, het by Milla ’n gevoel van
geneentheid en herkenning wakker gemaak. Sy het “tegelyk leeg en vol” gevoel en
“verdriet en jammerte” tesame. Op daardie moment het Milla die kind herken, en ook
haarself. Sy het haarself in hierdie kind se weerloosheid geëien.
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Tog, byna terselfdertyd, vind ’n ander soort vernietiging plaas: die een word in die
ander opgeneem. Milla onthou dat dit was asof die klank aan haarself behoort het. Dit
het ’n fisieke uitwerking op haar gehad; die ruk in haar onderbuik, ’n fisiologiese
aanspraak op eienaarskap. In ander vertellings sou Milla dié moment eien as die
oomblik toe sy geweet het die kind was hare.
Die gevoelswaarde van daardie oomblik het Milla ontvanklik gemaak vir ’n intense
estetiese bewuswording, in die Aristoteliaanse sin van ’n sensoriese ervaring: die
waterhondjies, die dam, die geluid van die sonbesies, die hitte. Dit was iets omtrent
hierdie ervaring, hierdie gewaarwording, onthou Milla, wat haar in aanraking gebring
het met haar verlore self: sy het bewus geword van haar eie agentskap, haarself herken
as ’n subjek. Dit was egter nie slegs ’n liggaamlike bewuswording nie, maar ’n
kognitiewe besef wat sy later teenoor haar ma verwoord het toe sy haar besluit om die
kind in te neem probeer verduidelik:
Ek grens oor waterhondjies, Moeder, oor die skoonheid van hulle bestaan, al is
dit hoe niksseggend, rimpels op water, kringe wat wegraak sonder dat dit ooit
iets was, behalwe dat ék dit gesien het. […] Ek praat oor die feit dat daar onder
by die strooise ’n kind aan die krepeer is op die mees gruwelike manier, en
omdat Ma dit weet en niks daaraan doen nie. (683)
Kognitief was Milla egter ook bewus van die moeilikhede wat voorlê. Sy onthou hoe sy
gedink het dat sy vinnig moes optree, omdat die mag van die alledaagse en die
perspektiewe van die magtiges die hele idee belaglik sou laat lyk. Sy het begryp dat
hierdie ontmoeting met die kind – die estetiese ervaring – die teenwoordige tyd
deurbreek het – die storie van die lewe wat sy besig was om vir haarself te weef. Sy het
geweet dat sy haar voorneme sou moes verdedig teenoor dié wat haar sou kritiseer:
[Jy] dink oor wat jy sou sê, vir die fronsende ouderlinge, vir die diakentjie van
die plaaskollekte in sy swart manel, aan die gehoed-en-gehandsakte ouer vroue
by die wyksbiduur, vir George die Griek van die Good Hope-kafee, vir
skynheilige Beatrice, vir MooiJak de Wet wat sy krawat skik voor die spieël
[…]. (686)
Daar is dus vir Milla geen sprake van oorspronklike onskuld nie; geen ruimte vir die
verweer dat sy nie geweet het dat haar besluit teen die ortodoksie van haar tyd indruis
nie. Milla se ma en haar man het haar gewaarsku teen die wyer uitlopers van haar
besluit. Tog het sy die verantwoordelikheid aanvaar. Sy het vir Jak gesê: “Jy hoef niks te
doen nie, Jak, dit is mý kind en ek sal haar grootmaak” (685). Maar soos tevore, soos
wat sy met haar ma gemaak het, herhaal Milla die patroon om haar selfoortuiging te
fundeer op hoe sy meen haar optrede andere se onbekwaamhede sal uitwys. Sy
fantaseer oor hoe sy met die kind sal weggaan, en so vir Jak tot skande sal maak.
Ten spyte hiervan kan haar fantasieë van morele oortuiging en moed nie haar eie
vertwyfeling verdoesel nie:
Jou netjiese toespraak wou nie standhou nie, al het jy dit oor en oor geoefen in
jou kop: Hier staan ek, ek kan nie anders nie. (686)
Milla onthou hoe sy die probleme wat in haar argument opgeduik het, opsy geskuif het
en haar aan die genot van die fantasie en opwinding oorgegee het. Milla was besig om
’n nuwe verhaal te weef – sy wou liewer nie dinge behoorlik deurdink nie.
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Maar die moment toe Milla haar besluit deurvoer, gryp sy terug na repertoriums35 uit
die verlede. In die manier waarop sy met Maria Lourier omgaan (sy wend haar tot
dreigemente en omkopery en maak geen geheim van haar ontevredenheid nie), herken
sy haar ma. In die wyse waarop sy die kind huis toe neem, pleeg Milla geweld wat nie
slegs spruit uit ’n ou verlede van rassepaternalisme nie, maar ook uit ’n dieper
geskiedenis van enkulturasie – soos wat dit uit moeder-kind-verhoudings ontstaan. Die
banaliteit, wreedheid en brutaliteit van hierdie onderwerping druis in so ’n mate teen
Milla se fantasie in dat sy onthou dat sy meteens oorweeg het om die hele plan te laat
vaar. Sy onthou dat sy gedink het dat dit onvanpas sou wees om persoonlike
verantwoordelikheid te aanvaar gegewe andere se swakhede – haar ma s’n, haar man
s’n:
Ek hoef my nie uit te sit nie. Nie as die kind self nie wil nie. Nie as niemand
anders, nie eers my eie moeder omgee nie, as nie eers my man my gaan
ondersteun nie. Nie as dit blyk dat ek moet veg vir iets wat vanselfsprekend die
plig is van beskaafde mense nie. (694)
Nogtans neem Milla die kind huis toe, wel wetende dat sy in hierdie besluit alleen sou
staan. Sý is die agent wat haar familiesage in ’n nuwe rigting stuur.
Milla onthou dat die woorde wat sy wou gebruik om haar standpunt te begrond, dié
van Luther was: “Hier staan ek, ek kan nie anders nie” (686). Luther, dalk omdat hy
geglo het hy sou vir ewig verdoem word as hy dit nie doen nie (Taylor 1989), het sý
standpunt neergeskryf, dit openbaar bekend gemaak. Sodoende het hy ’n agent van die
geskiedenis geword. Daarteenoor is moontlik die mees deurslaggewende aspek van
Milla se besluit die feit dat sy nooit die omstandighede waaronder haar besluit geneem
is, neergeskryf of haar redes daarvoor verstrek het nie. Sy was nie in staat om dit op te
teken nie, selfs nie om haar eie onthalwe nie; dit was vir haar te moeilik; sy kon nie
daardie oomblik in die oë kyk nie:
Die hele storie van hoe alles begin het, het niemand behalwe jy en Ma geweet
nie. Jy het dit self nie eers goed verstaan nie. Jy wou dit jou hele lewe lank nog
altyd opskryf, net vir jouself, om helderheid te probeer kry daaroor. Maar jy het
nooit sover gekom nie. Dit was ’n oorgeslaande hoofstuk. Jy kon jouself nie
daartoe bring nie. (98)
Anders as die dominante motief in Milla se storie aan haarself, skemer dit in die laaste
vertelling tog deur dat haar ma slegs ’n gedeeltelike getuie van die gebeure was.
Boonop het Milla ook vir Agaat as kind niks oor die begin vertel nie: die gesprek met
haar ma, die kennismaking met die kind, die estetiese ervaring:
Met haar het jy niks van jou oorwegings of gevoelens rondom haar aanneming
bespreek nie. Jy het haar verbied om ooit iets daaroor te vra. Jy het jouself vertel
dis vir haar eie ontwil die beste so, dat as die tyd ryp is jy liewer vir haar die
hele rekord sou gee sodat sy self daardeur kan lees. (678)
Indien sy vir Agaat enigiets van hierdie gebeure vertel het, was dit ’n baie spesifieke
weergawe van die storie. Miskien het sy vergeet, of wou sy vergeet, dat sy dit ooit
gedoen het, of dalk het Agaat dit versin, maar in Jakkie se herinnering van Agaat se
storie, die laaste een wat sy saans vir hom vertel het, is daar ook ’n vrou wat ’n kind red
en elke aand vir daardie kind die storie van haar redding vertel – en dis ’n storie
opgetooi in die beskawingsdiskoers:
35
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En elke aand vertel die vrou haar die storie van hoe sy haar gered het uit die
pikswart haard en van haar ’n kind gemaak het in die huis en ’n mens in die
spieël. (715)
Slegs Milla het iets geweet van die eerste roeringe wat die besluit voorafgegaan het, die
gggg-geluid, en van die betekenis wat dit gehad het en die uitwerking daarvan, selfs al
kon sy nie haar eie motiewe en aandrifte ten volle peil nie. Tog vind sy dat sy nie
daaroor kan skryf of praat nie. Sy verhul hierdie onvermoë deur die doel van die
dagboek te herkonseptualiseer. Sy verwys toenemend na haar dagboek as ’n rekord vir
Agaat, eerder as vir haarself. Sy vertel aan haarself dat sy van plan was om die
dagboeke vir Agaat te gee, maar dat die regte oomblik net nooit aangebreek het nie.
Uiteindelik probeer sy vergeet dat sy ooit so ’n idee gehad het, totdat sy uiteindelik
besluit om die rekord te vernietig, omdat sy toe nie meer wou gehad dat Agaat dit moes
lees nie. Teen daardie tyd was sy egter reeds siek, en het Agaat besluit om hierdie
rekord te bewaar sodat sy vir Milla daarmee kon konfronteer. En dit is dan as gevolg
van hierdie konfrontasie dat Milla – in die laaste dae van haar siekte – uiteindelik vir
Agaat ’n weergawe gee van die redes waarom sy haar huis toe gebring het. Maar haar
vermoë om hieraan uitdrukking te gee word belemmer deur die alfabetkaart en die
ingesteldheid van haar versorger:
Ek was alleen, ek het nutteloos gevoel, ek wou iets beteken vir my
medemens.[…] Ek het nie besef hoe ’n groot verantwoordelikheid dit sou wees
nie, ek het nie ver genoeg gedink nie. […] Jak was altyd daarteen en ek het hom
weerstaan, jare lank het ek hom weerstaan maar die druk was te groot en toe
het ek ingegee. (452)
Dit is egter ’n merkbaar gestroopte, beperkte verslag in teenstelling tot die ryk en
uitgebreide tweedepersoonsverteller se weergawe van die oorspronklike gebeure. Die
taal van deernis, skoonheid, wedersydse herkenning, begeerte, verloëning, morele
gevoeligheid en agentskap ontbreek. So ook die geskiedenis van rassepaternalisme en
pligsbesef. Die terme waarin Milla dan ook formeel boete doen – op sigself die uitkoms
van ’n moeisame, tydrowende en ongelyke kommunikasieproses – is nie heeltemal
oortuigend nie, maar tog besonder onthullend:
Jammer. Magteloos. Skuldig. Ek is. Ek sal wees. Maar. Hoe moet ek. Sterwe.
Vraagteken. (453)
Hierdie woorde kontrasteer skerp met Milla se eenvoudiger, onuitgesproke versoek:
“Vergewe my”.
Dalk het Milla nooit die begin van alles opgeskryf nie omdat sy nie wou onthou hoe sy
in haar ontmoeting met Agaat in ’n sekere mate haarself teruggevind het, net om
haarself weer te verloor nie. Want as sy daardie ontmoeting uit haar geheue kon dring,
sou dit haar in staat stel om slegs gedeeltelike verantwoordelikheid vir die
daaropvolgende gebeure en vir haarself te aanvaar. In die verskoning wat sy aan Agaat
op die alfabetkaart oorgesein het, maak sy daarop aanspraak dat sy magteloos was. Tog
het Milla ook krag geput uit haar voorstellings van haar eie onmag, iets wat sowel
Agaat as Jak nie sou nalaat om uit te wys nie (388, 463, 565).36 Die feit dat Milla nalaat
om alles van die begin af op te teken, is simptomaties van ’n meer algemene ontduiking
36

“Sy wou hê hý moes die báás wees, sy het slég gedink van haarsélf, gedink sy was dóm, gedink sy was
swák, sy wou nie haar eie báás wees nie” (388); “Jy ook, jy het jou altyd verbeel jou hande is afgekap, met
alles. Maar mý handewerk het jy genoeg krag voor gehad om op te tel en in die dam te gooi!” (463); “Jy en jou
miesies, julle kan die doek aansit en die pampoen kook en die piep van die hoender se tong afsny, maar as dit
kom by die oordeel en die uitleg dan is julle stom” (565).

178
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
van persoonlike verantwoordelikheid. Op sleutelmomente in die verhaal laat vaar Milla
haar morele gevoeligheid en haar agentskap, wat gesetel is in haar vermoë om lief te hê
en wat uit haar estetiese ontvanklikheid spruit – en doen sy ’n beroep op mans – mans
in die familie en verenigings, en God self – om tot haar redding te kom. Op verskillende
maniere word God, Dominee, Jak en Jakkie – maar ook haar ma – gedeeltelik en
gesamentlik verantwoordelik gehou vir Milla en Agaat se storie. In wat herinner aan ’n
Cartesiaanse reddingsaksie, wend Milla haar tot God en die gesagsfigure van haar
gemeenskap om haar vry te spreek van haar optredes en haar te beskerm teen die
aanvaarding van verantwoordelikheid vir haarself en andere:
Ek moet die opdrag skryf soos Dominee dit vandag vir my help duidelik maak
het. My taak en roeping hiermee. Nou voel ek nie meer so alleen daarmee nie.
(504)
Deur haar besluit om Agaat huis toe te neem, in die taal van geïnstitusionaliseerde
Christendom en Afrikanerskap te vertaal, reproduseer sy die verhaal nou as ’n taak, ’n
roeping, ’n verantwoordelikheid wat deur die Here aan haar opgedra is om haar
geduld en nederigheid te leer. Milla aanvaar van Dominee sowel die naam van haar
kind – ’n merkteken en ’n las – as die opdrag.
Maar die opdrag word uiteindelik neergepen nadat Milla Agaat uit die huis verskuif
het. Die formele weergawe word eers moontlik nadat Milla Agaat se verhaal in pas
gebring het met die hegemoniese metanarratief. Hierna verdoof Milla haar morele
gevoeligheid, soos tevore, deur haarself in harde werk te verloor en Agaat meedoënloos
in te span. Terselfdertyd gryp sy terug en klou sy vas, miskien bietjie meer desperaat en
sinies as vantevore, aan haar veel ouer verhaal van ’n familie in die tuin van Eden op
Grootmoedersdrift waarmee sy soveel jare tevore begin het (29). Dit is hierdie storie,
wat in sy kern ’n gaping konstateer, ’n fisieke leemte, wat Milla en Agaat se storie
vooruitbepaal en Milla se idee van haar afhanklikheid van ’n man en ’n kind om te
bestaan, om heel en volledig mens te wees, onderlê.

5.2 Die stilte in die storie: familie(re)produksie
Op die oog af blyk dit dat daar ook ’n tweede stilte in die dagboeke voorkom.37 Daar is
geen inskrywing oor Milla se besluit om vir Agaat uit die huis te verskuif nie. Daar is ’n
gaping in die dagboek tussen 2 Januarie 1954 – die dag nadat Milla vir Jak gesê het dat
sy swanger was – en die volgende inskrywing, 21 April 1960, waar Milla berig dat sy
begin het om Agaat se buitekamer en die babakamer reg te maak. Ten opsigte van
laasgenoemde is die uitskuif van Agaat uit die huis uit reeds ’n fait accompli, en deel van
’n goddelike plan:
Verstaan vir die eerste keer waarom alles moes gebeur soos dit gebeur het Gods
grote Voorsienigheid. […] Nou is alles soos dit hoort dit is seker die regte ding
om te doen vir almal se onthalwe. Daar was tog nie ander genade nie. […]
Toestand met J. God sy dank beter noudat ek werk maak van die
aangeleentheid. Dat dit soveel moet kos maar ek wil liewer nie daaraan dink
nie. […] Sou in elk geval kinderbediende moes inkry plaasmde te vuil &
37

Daar is geen manier waarop daar in Agaat rekenskap gegee kan word van die “volledige rekord” nie.
Milla voel dat Agaat die dagboeke lees met “sóveel weglatings en byvoegings [...] dat niemand, nie eers
[Milla] nie, die hele waarheid ooit sou kon agterhaal nie” (678). In die lig van die struktuur van die roman is
dit geensins vanselfsprekend dat uittreksels uit die dagboeke wel deur Agaat gekies en/of verander is nie.
Lesers maak eerstehands met die dagboekinskrywings kennis – daar is geen manier om te “weet” of dit die
volle verslag is of om die organiserende beginsel te identifiseer nie.
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onopgevoed. […] Moet die hele tyd ’n gesig opsit. […] Moet net besig bly & aan
niks dink nie. (38–40)
Milla se oorgawe aan die wil van God en haar onderwerping aan Jak se dreigemente
wat in die inskrywing hier bo aangestip word, was slegs moontlik in soverre sy die
begin van die storie kon onderdruk en haarself kon opstel as iemand wat nie in staat
was om anders op te tree nie. So gesien, kan die gaping in die dagboek verklaar word
deur die feit dat Milla weer eens nie in staat was om ’n verslag van haarself as
handelende subjek aan die dagboek toe te vertrou nie; sy kon nie die oomblik beskryf
waarop sy die besluit geneem het om vir Agaat uit die huis te skuif nie. As dit so is dat
Milla nie hiervoor verantwoordelikheid wil aanvaar nie, is dit ook so dat sy, om
dieselfde rede, kies om te vergeet van die koste van haar besluit, vir Agaat, maar veral
ook vir haarself. Milla skryf dat sy nie na die vroeëre bladsye oor Agaat se kinderjare
wil terugblaai nie, en dat sy “’n [a]nder mens geword [het] in die bestek van ses
maande” (665). Milla regverdig hierdie besluit – en daarmee saam haar ontkenning van
die verlede en haar selfbedrog daaroor – deur haar te beroep op haar eie onvermoë om
teenstrydighede te hanteer – dit wil sê, haar swakheid – en haar verpligting teenoor
haar ongebore kind:
En ek moet ook vergeet. Anders sal ek mal word. Of siek. Kan dit nie nou
bekostig met die kind in my nie. (99)
Milla het gevoel dat haar ma haar vasgestrik het met ’n storie van ’n slegte ma en ’n
weggooikind. Maar self het sy nou ’n veel ouer familieverhaal opgediep om haar
daaraan oor te gee: Die heilige drie-enigheid van die gesin – Jak, Milla en die enigste
seun, Jakkie – met Grootmoedersdrift as die heilige grond. Dit is wat Milla nog altyd
wou gehad het; dit is wat sy gedink het dat haar moeder wou hê (31):
Omdat jy wat nog nooit kon guns vind in haar oë nie, uiteindelik volledig sou
wees. Iemand se vrou. In die normale loop van dinge, iemand se ma. (26)
Wanneer sy die dag toe sy gehoor het dat sy swanger is in herinnering roep, is daar in
die tweedepersoonsverteller se weergawe blyke van hoe Milla dadelik begin het om
haar verhaal aan te pas deur Agaat se teenwoordigheid metafories, en dalk ook letterlik,
te ontken:
Was daar iemand wat iets kon raai en wou deel in jou opwinding? Nee, jy was
alleen. Jy wou alleen wees. Jy het ’n ander mens geword. Alles het van belang en
van skaal verander. (111–2, my beklemtoning)
Toe ’n besluit oor Agaat eenmaal geneem is, kon Milla egter terugval op bestaande
repertoriums38 van etiket wat aan die logika van rasseskeiding en -onderwerping sou
beslag gee: die buitekamer vir die bediende; wasbare Plascon vir die babakamer, maar
kalk vir die bediendekamer; die emaljebord en -beker; uniform en kappie vir die
bediende; en bepaalde aanspreekvorme. Hierdie gebruike sou vir sowel Milla as Agaat
in hulle nuwe rolle “giet” (Elias 1978, 1982). Dit was as’t ware ’n patroonplaat vir
kulturele handeling. Die nuwe vorm van die verhouding was dus nie ’n probleem nie;
dit het naatloos binne die sosiale bestel gepas. Die probleem het gelê by hoe om van die
verlede rekenskap te gee.

38
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Die “opdrag” is dus drie weke ná Jakkie se geboorte gekomponeer, en ’n maand na sy
geboorte in die boekie ingeskryf – meer as ses jaar na Milla se oorspronklike besoek aan
Dominee, die persoon wat haar met die formulering gehelp het. In haar dagboek teken
Milla op dat sy die opdrag nou neergeskryf het omdat sy so tevrede was met die
verandering in gesindheid wat sy by Agaat opgemerk het, en self die gevoel gehad het
dat “al [haar] moeite met A. tog beloon is” (211):
In opdrag van die almagtige God, Bestuurder van ons aller lot en Bewaarder
van die Boek van die Lewe, wy ek Kamilla de Wet (gebore Redelinghuys)
hierdie joernaal aan die geskiedenis van Agaat Lourier, dogter van Maria
Lourier van Barrydale en Damon (Joppies) Steefert van Worcester sodat daar ’n
rekord vir haar kan wees eendag van haar uitverkorenheid en van die kosbare
geleenthede wat sy op die plaas Grootmoedersdrift gekry het tot ’n Christelike
opvoeding en tot al die voorregte van ’n goeie Afrikanerhuis. Sodat sy by die
lees daarvan eendag kan oordink die ondeurgrondelike weë van die
Voorsienigheid, wat deur my, sy dienswillige dienares en vrou van sy volk,
gewerk het om haar te verlos uit die bitter ellende waarin sy sekerlik sou
krepeer het synde ’n verskoppeling onder haar eie mense. Ek bid vir genade om
hierdie groot opvoedingstaak wat ek aangepak het tot eer van die Here te
volbring na die beste van my vermoë.
Laat sy wil geskied.
Laat sy koninkryk kom.
Want aan Hom behoort die mag en die heerlikheid,
Tot in alle ewigheid.
Amen. (707–8)
Milla het die opdrag 14 September 1960 gedateer om haar daaraan te herinner dat sy
“dit alles aan die koms van klein Jakkie te danke het” (214), ’n bewoording wat slaan op
die koms van Christus. Volgens ’n nou reeds gevestigde patroon word Jakkie beskou as
’n goddelike vredemaker en die knoop wat intieme verhoudings in die De Wethuishouding netjies deurhaak daar waar die konvensies van rassepaternalisme vroeër
deurbreek is. Die idee van Jakkie as bemiddelaar skakel goed in by Milla se
retrospektiewe interpretasie van die gebeure as deel van ’n goddelike plan wat slegs
met die volheid van die tyd geopenbaar word, en wel met die geboorte van ’n seun.
Die diskoers waarin die opdrag beslag kry, kom neer op ’n Althusseriaanse interpellasie
van die subjek. Anders gestel, dit roep Milla op as subjek wat volledig en totaal
uitgelewer is aan die mag van hierdie diskoers: Milla word tot stand gebring,
geïnterpelleer, as dienares, as eggenote, as ’n vrou van God se Afrikanervolk.39 Sy word
voorgestel as die magtelose instrument binne die Godsplan. Maar wie is dit wat die
oproep maak? Wie se voorstelling is dit hierdie? Ses jaar ná die ontmoeting met
Dominee is dit onwaarskynlik dat Milla sy presiese woorde onthou. Sy kon dalk die
vorm daarvan vaagweg oproep, die manier waarop Christelikheid en nasionalisme
daarin vervloei; miskien het sy die algemene strekking daarvan onthou. Op ’n sekere
vlak, dalk in die onderbewuste, het sy die moontlikhede daarin raakgesien. Maar dis
uiteindelik Milla wat die opdrag komponeer (214).
Milla se gretigheid om mag prys te gee is egter bedrieglik. Terwyl sy haarself tot
dienaar opgeroep het, het sy ook mag begeer en wou sy heers. Milla het gedink dat sy
vir Jak gevang het, dat hy ’n prys was waarop sy kon aanspraak maak, dat sy ’n
39

Die frase vrou van Sy volk het ’n ryker betekenislading as woman of His people in die Engelse vertaling.
Die woord volk kan gelees word as ’n beknopte vorm van Afrikanervolk en ook as die idee dat die Afrikaner
deur God as sy volk uitverkies is. Die woord vrou verwys na sowel eggenote as vrouepersoon, wat ’n lesing van
vroue as aanhangsels van manlike persone moontlik maak.
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veroweraar was (26–7). Deur haar huwelik met Jak was sy die skepper van die verhaal,
vorstin van die Tradouw, heerseres oor die natuur (32–4).40
Tog was Milla ook afhanklik van Jak, het sy geglo. Sy het sy saad nodig gehad en sy
naam en sy gewildheid. Om te kon bestaan, het sy ’n man nodig gehad; moes sy ma
word. Dit was die storie wat aan haar voorgehou is; dit is die storie wat sy vir haarself
toegeëien het. Om daardie rede roep Milla haar eerste jare saam met Jak in die taal van
’n slagoffer op: “Jy kon net skimp en kriewel. Jy was in die skaduwees” (111).
Daarom vind ’n sekere verglyding plaas tussen die rol as veroweraar en die rol as
slagoffer. In Milla se verbeelding het sy op Jak se kop gesit, maar om haar sin te kry het
sy vir Jak omgekoop, gemanipuleer en neerbuigend behandel, in pas met haar ma se
oortuiging dat mans op vleitaal floreer (149–50). Terwyl sy haar geërg het aan haar ma
se voorskrif dat die vrou in die huwelik die bed moes wees (50), was seks Milla se
vertrekpunt om die oorhand oor Jak te kry. Sy het ’n vorm van mag bekom deur oor Jak
se aanranding te swyg. Sy het vir Jak soos ’n kind behandel en dit as haar belangrikste
taak beskou om sy swakhede te verberg. In hierdie verslingering tussen dien en heers,
mag en afhanklikheid, het Milla vir sowel Jak as haarself afgebreek: “Julle was saam
daarin, in die skaamte” (121). As sy jare later weer die verlede in oënskou neem, besef
Milla dat sy dalk altyd vir Jak as inhoudloos beskou en hom geminag het. Sy woede
teenoor haar, dink sy, was omdat sy “sy binnegoed verplaas het met [haar] eie planne”
(111).
Die diskoers van die opdrag het dus ook saamgeval met die gevoel wat Milla oor haar
swangerskap, twaalf jaar ná haar huwelik met Jak, gehad het. Haar swangerskap was
nie ’n prys nie, maar ’n beloning, aangesien sy nie meer daadwerklik probeer het om
swanger te raak nie; sy het reeds hoop laat vaar. Waar sy altyd in beheer van haar eie
lot wou wees, maar geglo het dat sy dit agteraf moes bewerkstellig weens haar
inherente tekortkominge, het die onverwagsheid van die swangerskap vir Milla laat
voel of sy van hierdie las onthef is. In haar verbeelding was dit vir haar ’n ontsnapping.
Sy was nie meer afhanklik van Jak nie – en miskien ook nie meer van Agaat nie. As sy
gevoel het dat die swangerskap ’n geldigmaking was vir alles wat vooraf gebeur het, ’n
vorm van erkenning, was dit gegrond op die idee van die geskiedenis as voorafbepaald,
gerig deur ’n mag van buite wat sake stuur in die rigting van hoe dinge vorentoe moet
verloop. Vir die eerste keer het sy gevoel dat sy kon terugstaan en toelaat dat dinge
natuurlik gebeur, soos dit bedoel was.
Die opdrag – met God, as skrywer van die Boek van die Lewe waarin die verlede en die
toekoms reeds geskryf staan, as über-agent41 – staan in direkte teenstelling met Milla se
herinneringe van die begin van die gebeure: die kennismaking met die kind, ’n estetiese
ervaring van geborgenheid, en die herkenning van haar rol as toeskouer en agent.
Daarom, toe sy besig was om die opdrag neer te skryf, was dit skielik asof Milla hierdie
gaping kon raaksien; asof sy ’n breuk kon identifiseer, sodat die opdrag selfs vir haar
vals aangedoen het. Daarom merk sy op dat dit “[m]oeilik [is] om innig te klink op
papier maar dis hoe ek voel” (211).

40

Die oorspronklike Afrikaanse teks (32–3) is veel kragtiger as die Engelse vertaling (Van Niekerk
2006:30).
41
Jak, wat ook sukkel om verantwoordelikheid vir sy eie optrede te aanvaar, beskuldig by geleentheid vir
Milla daarvan dat sy haar mag op mans projekteer, en dat ’n Jesus met ’n stok in sy heilige hol vir haar die
opperste simbool van manlike mag en vernedering sou wees (431). In haar laaste dae, terwyl sy nadink oor
haar en Beatrice se verhouding met God, lyk dit of Milla tot ’n soortgelyke slotsom kom: “Al wat ons in ons
hele lewe kon uitdink om te doen, jy en ek, was om in ons binnekamer ons hart uit te stort voor die Here. […]
[W]at het dit van Hom gemaak? ’n Assuransieagent wat sy polishoudsters paai? ’n Verhewe harembaas?”
(281).
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Milla is, uiteindelik, die skrywer van die opdrag. Nietemin, om komplekse redes, maak
sy doelbewus gebruik van iemand anders se taal en styl om haarself uit die geskiedenis te
skryf.
In verhouding tot die meisie Asgat/Agaat Lourier, het Milla de Wet dus twee keer
ingetree, maar in gebreke gebly om namens haarself verantwoordelikheid vir dié twee
handelinge te aanvaar. Hierdie versuim was die aanleiding tot dubbele verraad: teenoor
Agaat en teenoor haarself. Kon sy anders opgetree het? Wat sou gebeur het as sy dit
gedoen het?42 Vrae van dié aard kan nie hier beantwoord word nie, indien dit
hoegenaamd ooit beantwoord kan word, omdat die formulering van antwoorde ’n tipe
analise verg wat per definisie gepaardgaan met die ontduiking van
verantwoordelikheid.

6.

Erfenis, interpretasie, oorlewering

By sy terugkeer na Grootmoedersdrift na sy ma se dood, tas Jakkie – Milla en Jak se
seun, die eerste erfgenaam van Grootmoedersdrift, en Rossouw (2005) se agent van die
geskiedenis – mis in sy interpretasie van drie tekste. Boonop skryf hy die skrywerskap
van twee van hierdie tekste ten dele verkeerdelik aan sy ma toe.
Die eerste hiervan is die opdrag in Milla se dagboek, wat Agaat op die klapbord in
Milla se kamer aangebring het (707-8); die tweede die inskripsie op Milla se grafsteen.43
Deur dié twee tekste te lees, meen hy, het sy beskouing van sy ma wesenlik verander.
Oor die opdrag en die grafskrif, dink hy:
Kon sy dit regtig geskryf het? My sentimentele, hipokondriese moeder met haar
kop vol romantiese Duitse melodieë? So volgepomp met die waansin van
hierdie land? Het meer geklink na Pa se taal. Toastmastersbravade. Maar
sonder ’n sweem van ironie.
Ek was lief vir haar, op my manier. Maar dít moes ek nie gelees het nie.
Ook nie die grafskrif nie. Agter in die skuur het Gaat dit vir my gaan wys, die
kopsteen, netjies gegraveer.
Kamilla Redelinghuys. 11/3/1926-16/12/1996
Heengegaan in vrede.
En toe sien God dat dit Goed was.
Hoe mense dit in hulle kóppe kan kry. (708)
Jakkie identifiseer die simptoom wat die tekste openbaar, korrek. Die taal van die
opdrag is inderdaad nie sy ma s’n nie, en slaan terug op institusionele manlike taal, dié
van sogenaamde verenigings-Afrikaners. Sy eerste impuls is dus korrek, want die
woorde van die opdrag het nie binne Milla se diskoers gepas nie. Dit is van Dominee
oorgeneem en deur Milla vir haar toegeëien sodat sy die gevoelens en verlangens wat
42

Weer eens is Schoeman se Hierdie lewe ’n skrikaanjaende verslag van die verreikende sosiale gevolge
wanneer samelewingsnorme in bekrompe gemeenskappe oorskry word.
43
“Kamilla Redelinghuys. 11/3/1926 – 16/12/1996. Heengegaan in vrede. En toe sien God dat dit Goed was”
(708).
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daartoe gelei het dat sy vir Agaat ingeneem het, in die gemeenskap se taal en terme kon
oorvertaal sodat dit nie vir haar nodig sou wees om namens haarself te praat nie.
Die probleem sluip in by Jakkie se onproblematiese en enkelvoudige diagnose van die
oorsaak. Hy bevraagteken nie die waarheid van die teks nie. In die prominente plasing
van die opdrag in Milla se kamer herken Jakkie tog iets van Agaat se handewerk: “Miss
Havisham in die dodekamer” en ’n “hasehof” (706). Maar hy besef nie dat Milla wou
gehad het dat die dagboeke vernietig moes word nie. Hy weet nie dat sy in haar laaste
dae self die skrynende ironie in die diskoers van die opdrag raakgesien het nie (16). Hy
begryp nie dat daar ’n storie agter die storie van die opdrag is nie. Jakkie se interpretasie
van die teks tas mis omdat Milla nie die begin van alles opgeteken het nie, en omdat hy
nie probeer om die konteks te verstaan waarbinne Milla en Agaat na hierdie eerste
dinge teruggekeer het nie. Jakkie verkies, op daardie oomblik altans, om sy ma en
Agaat te sien as onwrikbaar geanker in hulle wese. Hy sien subjektiwiteit nie as ’n
proses nie – ’n proses immer in wording, altyd besig om opnuut beslag te kry. Hy
ontneem Milla van die vermoë tot selfstandige agentskap; hy verkies om haar te sien as
die onderwerpte eerder as die onderwerp – die handelende subjek van geskiedenis.
Jakkie lees ook die tweede teks, die grafskrif, verkeerd, want hy misgis hom oor die
bron. Hy verkies om te sien hoe die taal van die opdrag aansluit by dié van die
grafskrif. Hy oorweeg nie dat Milla die mag van die laaste woord – die oordeel en die
opsomming – aan Agaat toevertrou het nie. Dít kan die leser (van die roman) slegs aflei
uit Milla se bewussynstroomgedagtes:
[S]y moet my gat laat grawe en die ringmuur mooi wit kalk die sin van alles op
my kopsteen kerf in haar mond gee ek my laaste woord en in haar oog oor my
vergaande lyf die laaste vloek of seën [...].44 (439)
Jakkie daag te laat op om ’n derde teks te lees. Dié teks het Agaat in haar eie stem en vir
haar eie onthalwe geproduseer45 – dit was met betekenis gelaai.46 Agaat het haar
weergawe van Milla se storie – wat ook Agaat se storie is: die Grootmoedersdriftfamiliesage – op Milla se doodskleed uitborduur. Dit is, in die lykbesorger se woorde,
“Genesis en Grootmoedersdrift in een” (704). Van der Merwe (2004) verwys na die
kleed as “as’t ware die roman Agaat in die kleine”. Jakkie slaag nie daarin om die
tekenwaarde van hierdie teks te eien nie. Op die doodskleed het Agaat haar in ’n ander
taal uitgedruk – ’n taal wat gevorm is in die ruimte van vrouewerk en alledaagse
kleinkuns. Sy het hierdie taal, wat, soos taal in die algemeen, ook maar sekere
beperkinge het, haar eie gemaak. Die motief op Milla se laaste rok is Agaat se
44

Doelbewus, en in teenstelling met haar ma, gee Milla ook geen voorskrifte vir die begrafnis nie – sy
laat alles in Agaat se hande (558). Agaat sou die skepper van Milla se einde wees. As die grafskrif gesien word
as Agaat se interpretasie van die sin en betekenis van alles, van haar en Milla se verhaal, en as sy dit opgestel
het in die wete dat hierdie woorde moontlik misgelees sou word as Milla s’n, benodig die ontleding hiervan
’n eie, verdere eksegese.
45
Die stories wat sy vir hom vertel het toe hy ’n kind was, was net vir Jakkie bedoel, soos ook haar
briewe aan hom. Agaat wou nie hê dat Milla die doodskleed moes bestudeer nie; dit was nie vir Milla se
goedkeuring gemaak nie.
46
Jare tevore, kort nadat sy vir Agaat na die buitekamer verban het, het Milla vir Agaat vertel dat
borduurdery ’n ryk tradisie uit die domein van die vrou is en dat Agaat se bekwaamheid op hierdie gebied
sou bewys dat Milla nie haar tyd met Agaat gemors het nie (176); Milla het ook teenoor haar genoem dat
borduurwerk iets sê van die persoonlikheid van die skepper daarvan (177). Milla het hierdie soort
werksaamheid beskou as ’n middel teen eensaamheid en ’n manier om te verhinder dat jy tob oor negatiewe
gedagtes en gevoelens. Borduurwerk is dus tegelyk ’n skeppende proses en ’n aktiwiteit wat help om die
gewete te stil. Dit is ’n meganisme om ontmagtiging te hanteer. Die vrou se vierde rok word gemaak “opdat
die gestorwene nie alleen voel nie & heeltemal toegedraai in [haar] kultuur & geskiedenis & geloof aanland in
die hemelryk” (177). Borduurwerk is ook ’n medium om die geskiedenis weer te gee. So dien die borduursel
op die laaste rok as ’n manier om individuele lewens in breër historiese tradisies te inskribeer.
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interpretasie van Milla se tradisie. Hierdie geskiedenis, het Milla opgemerk toe sy vir ’n
kort wyle daarna kon kyk, was nie fraai soos ’n simfoniese toondig of programmusiek
nie (673–5). Om van hierdie teks sin te maak was ook ’n diep betrokkenheid nodig. Jak
het eenmaal vir Milla en Agaat daarvan beskuldig dat hulle stom is “as dit kom by die
oordeel en die uitleg” (565). Jakkie het by geleentheid aan Agaat gedink as ’n
“Apartheid Cyborg. Aanmekaargesit van los fittings plus geluidsband” (703). Miskien
was sowel vader as seun nie toegerus om die verskillende maniere te herken waarop
hierdie vroue hulself uitgedruk het nie. Dis dalk minder ’n kwessie van of die
onderdrukte, die subaltern, kan praat, en eerder ’n geval van deur watter medium en
wie dit aanhoor.
Jakkie se gevolgtrekking oor Grootmoedersdrift, Suid-Afrika, en sy eie toekoms – sy
vaste voorneme om aan te beweeg en hierdie plek agter te laat in sowel ’n letterlike as
’n metaforiese sin – word versterk deur die leesstrategie wat hy toepas. Nie alleen lees
Jakkie selektief en laat hy na om Agaat se geborduurde narratief te bekyk nie, maar hy
beskou ook die betekenis van die opdrag en die grafskrif as vanselfsprekend en as
“waar”. Dit maak dit vir hom moontlik om iets van Milla en Agaat se essensie bloot te
lê, wat hom dan in staat stel om sy liefde aan sy ma te onttrek en Agaat te verraai. Hy
vra nie hoe hierdie tekste werk nie, wat hulle doen, en op watter wyses hulle performatief
is nie. Hy lees nie hierdie tekste teen die grein in nie.

7.

Slot

Teksproduksie is nou verwant aan politieke gemeenskap. Die posisionering van
letterkunde – in die besonder die romankuns – is stigtend in dié verband. Die roman
beskik oor ’n besondere vorm van produktiewe mag – vanweë die uitbeelding van tyd,
die oopheid vir metaforiese en allegoriese interpretasies, die moontlikheid vir
sirkulasie, die literêre status, en die historiese verband tussen die idee van die nasie en
die romankuns as uitdrukking van die “nasionale psige” en “karakter” – wat dit as
medeprodusent van politieke gemeenskap posisioneer.
Agaat se selfbewustelike plasing binne die tradisie van wit skryfwerk, die plaasroman,
die Afrikaanse literatuur en Afrikaner-nasionalistiese tekste, is tekenend van ’n
onvermydelike, maar ook berekende, invoer van die roman binne die komplekse
verhouding tussen nasionalisme en tekstualiteit in Afrikaans. Agaat ondersoek egter
ook subjektiwiteit, bewussyn en morele verantwoordelikheid op mikrovlak.
Gesamentlik stel die twee invalshoeke die verhouding tussen politiek en etiek, die
openbare, manlike domein van produksie en die private, vroulike domein van
reproduksie, en subjektiwiteit en geskiedenis aan die orde. So ’n wydlopige gesprek
wat die verband tussen hierdie temas ondersoek, sou inderdaad baie moeilik gewees
het in die afwesigheid van hierdie roman. Die gesprek word as’t ware moontlik gemaak
deur die wyse waarop Agaat biologiese, kulturele en tekstuele reproduksie
bymekaartrek. Sentraal hieraan is die roman se bemoeienis met die dubbele erfenis van
“die familie” – as metaforiese tekenwaarde en beliggaamde praktyk – en wel op ’n wyse
wat dié twee aspekte met mekaar in verband bring, maar terselfdertyd ’n produktiewe
spanning handhaaf.
Om Agaat as ’n volksverhaal te lees, moet hierdie spanning deurentyd voor oë gehou
word. Hoewel daar ’n wedersyds bepalende verhouding bestaan tussen individuele
lewens (biografie) en breër sosiale prosesse (geskiedenis), val persoonlike lewens en
breër sosiale strydperke, of geskiedenis, nie saam op ’n manier wat toelaat dat die een
sonder meer tot die ander gereduseer kan word óf naatloos bo-op die ander gepas kan
word nie (Holland en Lave 2001:5). Om dus vir Milla, ’n fiktiewe karakter, tegelykertyd
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te verstaan as simboliese, historiese, psigiese en beliggaamde figuur open vele
verbeeldingryke moontlikhede: sy is ’n historiese uitspoelsel, metaforiese
Afrikanervrou, biologieseafstammeling, radikale individu, ’n produk van diskoers, alles
tegelyk en terselfdertyd onverdedigbaar en grondloos.
Juis daarom maak die roman dit moontlik om spekulatief vrae te stel oor die bronne
van die self met betrekking tot hierdie konstruksie sonder die hoop, of die (gevaarlike)
aspirasie, om die vrae te kan beantwoord of konsekwent te wees. Die idees die Afrikaner
en die Afrikanervrou is in sigself onstabiele konsepte wat verkrummel sodra ’n mens
noulettend daarna kyk. Maar gegewe die geskiedenis van die verteenwoordiging van
wit Afrikaanse vroue in die historiese rekord, deurspek met heroïese kragte en diep
stiltes, bly die ontwykende vraag, wat Agaat generatief suggereer, hoe ’n mens sin kan
maak van hierdie soort subjektiwiteit. Hoe trek ’n mens so ’n geskiedenis na en
verreken ’n mens dit as dit as’t ware buite die geskiedenis lê? Is daar iets omskryfbaar
en identifiseerbaar aan die habitus van Afrikanervroue? Hoe het hierdie soort
subjektiwiteit histories ontwikkel en hoe is dit sosiaal patroonmatig? Is dit moontlik om
te suggereer dat Afrikanervroue se subjektiwiteit spore dra van selfverontagsaming,
tesame met ’n sin van slagofferskap wat ’n skerp snykant het? Kan dit wees dat daardie
uitsonderlike vermoëns van wilskrag en deursettingsvermoë wat so dikwels op
sleutelmomente in die geskiedenis aan Afrikanervroue toegeskryf is, net om weer met
stilswye begroet te word, opgeneem is in ’n stel repertoriums waar dit tot die
beskikking is van diegene wat nie in die gewone sin van die woord mag besit nie, en
mag op ander wyses bekom? En hoe sou ’n mens die bronne hiervan kon natrek? Wat is
die bronne van subjektiwiteit? Intieme verhoudings; ’n stel praktyke, ’n reeks ervaringe;
’n fisiologiese basis; ’n psigiese apparatuur; ’n tradisie tekste; ’n klompie oorleweringe.
ŉ Mens sou kon begin deur te sê dat Milla se subjektiwiteit die spore dra van sosiale en
historiese patrone, gevorm deur ’n geskiedenis van patriargie, kolonialisme,
pioniershandelinge, grensbewoning, boerdery, die Protestants-Christelike godsdiens,
rassepaternalisme, moderne setlaarskap en nasionalisme – wat gereproduseer is deur
die sosiale instellings van die gesin, familie, en gemeenskap.47 Dit is hierdie genealogie
wat opgeroep word met verwysing na Milla se gevaarlike dryfkrag, haar passie – ’n
kwaliteit wat ook in haar ma aanwesig is, hoewel moontlik in ’n ietwat ander vorm – en
wat metafories en biologies teruggevoer word na die groot-grootmoeder van wie die
naam van die plaas, Grootmoedersdrift, afkomstig is.
Die roman suggereer minstens een bron wat biologiese afstamming oorskry. In Karel
Schoeman se Hierdie lewe – een van die tekste op Milla se boekrak – probeer die vroulike
verteller iets verstaan van haar moeder se drif – haar gebrek aan meelewing, haar
doelgerigtheid, haar gedrewenheid. Die verteller loop terug op die spore van haar eie
vernietiging deur haar ma tot by dié se kinderdae in die Karoo – ’n geskiedenis van
ontbering, brutaliteit en oorlewing. In die omstandighede van setlaarskolonialisme,
waar die wit man ’n bevoorregte en skaars figuur is, lê die wit vrou se waarde in haar
vermoë om kinders in die lewe te bring, veral seuns, en haar beskikbaarheid as ’n bron
van arbeid. Daar is ook die nalatenskap van ’n ander produktiewe tradisie: vroue uit ’n
nasionalistiese en Protestants-Christelike erfenis, veral binne die Afrikanernasionalisme
met sy verweefde tradisies, word histories op ’n bepaalde wyse ideologies ingeklee:
vroue is van sekondêre belang, hulle is bysaak.48 En Milla se subjektiwiteit word ook in
’n tradisie van tekste geanker, wat ’n ander reeks instellings oproep en aan ’n spesifieke
vorm van sosiale aspirasie van die middelstand beslag gee: die hubris en die skoonheid
47

Oor rassepaternalisme, sien Van Onselen (1990) en Ross (1995).
Oor hoe diep hierdie gedagte kultureel ingebed is, sien byvoorbeeld Milla se opmerking teenoor Agaat
oor Rooms-Katolieke: “[D]ie Roomse glo dat die Moeder van God ook ’n Middelaar is maar dis ’n bygeloof J
C is die enigste weg tot die Vader & die moeder is bysaak” (177).
48
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van die Europese romantiese nasionalisme van haar universiteitskurrikulum; haar pa se
Duitse “Lieder”. Die bronne hiervan lê ver buite die grense van die Suid-Afrikaanse
nasiestaat en die ontberinge van ’n pioniersbestaan.
Die komplekse en teenstrydige wyses waarop vroue in die geskiedenisse van
nasionalisme en imperialisme ingeskryf word, is onder meer deur McClintock (1995),
Yuval-Davis en Anthias (1989), en Eley en Suny (1996) beskryf. Binne die konteks van
Afrikanernasionalisme maak Agaat hierdie kompleksiteit vir ons sigbaar. ’n Nadere
lesing van Giliomee en ’n korpus werk oor die rol van vroue in Afrikanernasionalistiese mobilisering het getoon in watter mate wit Afrikaanse vroue se mag
gewoonlik voorgestel word in verhouding tot ’n eggenoot, kinders, ’n huishouding en
die figuur van die swart “ander”. In Agaat word hierdie verhoudings van naby getoon,
en as’t ware op die planke gebring as ’n drama wat in die intimiteit van die private
domein afspeel. Hierdeur deurbreek die roman die beperkinge van die historiese
rekord.
Agaat bevraagteken daarom die idee dat die private domein, die ruimte van die gesinen-huishouding-bestaan, ’n neutrale ruimte is wat buite die geskiedenis lê.
Grootmoedersdrift, die privaateiendom wat aan Milla behoort, en waar sy haar mag
uitoefen, word geteken as ’n ruimte waarop die buitewêreld – die strukturele politieke
orde – selde inbreuk maak, en dan slegs deur middel van versluierde dreigemente. Die
teater van stryd is die private terrein en speel meestal in die huishouding self af. Dit is
hierdie toedrag van sake, die skeiding tussen die persoonlike en die politieke, wat dit
vir Milla moontlik maak om “politiek” te skei van die onderlinge verhoudings in die
gesin en die plaas en na te laat om te verreken hoe die een in die ander ingebed is. Dit
stel haar in staat om vas te hou aan ’n fantasie van haar eie goedhartigheid, van haar
welmenende paternalisme – selfs al besef sy dat die tyd vir sulke verhoudings verby is.
Sy moedig dus vir Jak aan om die plaaswerkers soos mense te behandel; sy gaan voort
om die sukkelende meubelwinkel te ondersteun en voedsel en medisyne na die strooise
te stuur. Nietemin toon sowel Jak as haar ma ’n grondiger begrip as Milla van die
verbintenis tussen die openbare en die private. Want ook Milla is ’n politieke agent, ’n
subjek van die geskiedenis – al is dit dan op private terrein. Milla het die Okkenels van
hul regte op deelsaaiery ontneem. Milla was die een wat op grond van vervloë praktyke
die Louriers so ver gekry het om van hulle kind afstand te doen. Milla het soveel
selfbedrog oor die politieke bestel aan die dag gelê dat sy Jakkie aangemoedig het om
by die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) aan te sluit. Sy het in so ’n mate versuim om
haar te vergewis van die rol van die SAW in Angola, en Jakkie se spesifieke aandeel
daarin, dat sy geen begrip toon wanneer Jak haar vertel dat Jakkie mense doodgemaak
het nie.
In sowel feministiese literatuur in die algemeen as in studies oor Afrikanernasionalisme
in die besonder, is die basisvoetwerk wat hierdie skuif voorafgaan, reeds gemaak.
Hofmeyr (1987), byvoorbeeld, het die tradisioneel vervroulikte ruimte van die
huishouding geïdentifiseer as polities gelaai, en as die sleuteldomein vir
Afrikanerkultuuroordrag en die kweek van ’n Afrikaanse lesersgemeenskap gedurende
die eerste paar dekades van die twintigste eeu. Die argument wat hier aangebied word,
is egter dat ’n ontleding van Agaat daarop dui hoe die private ruimte inderdaad ook ’n
politieke ruimte is – en wel op wyses wat die oorspronklike feministiese slagspreuk
oorskry en verder strek as die aanvaarde lesing oor die verpolitisering van die
Afrikaner-huishouding as ’n domein van kulturele reproduksie.49 Die private ruimte is
49

Milla artikuleer dit soos volg: “[...] waarom moet kombuise gordyne hê? stoom en spattende vet en
skottels vol laat die hongeriges dit maar sien gordyne vertraag die gang van die geskiedenis teedoeke
vadoeke vatlappe opskeppery is histories afdrogery is skroeimerke is en bordewas maar wie skryf dit op?”
(339–40).
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een waarbinne volle subjektiwiteit ten minste teoreties moontlik is en voorgestel kan
word – al is dit dan slegs deur die vorm van fiksie – selfs vir diegene wat andersins van
deelname aan die politieke domein uitgesluit is.
Daarom kan Milla, ten spyte van haar netjiese afkamping van die private ruimte van
die politieke domein, uiteindelik geen aanspraak maak op oorspronklike onskuld nie.
In sowel haar besluit om Asgat huis toe te neem en as haar dogter groot te maak as in
haar verraad teenoor Agaat, is sy, meer as enigiemand anders, die een wat optree – en
dus ook oortree. Om ’n subjek te wees, waarlik en volledig mens, beteken per definisie
om ’n potensiële oortreder te wees, om verantwoordelik gehou te word, en
selfverantwoordelikheid te aanvaar vir jou optrede. Agaat se Milla de Wet (neé
Redelinghuys) is ’n subjek – onvolmaak, gekontamineer, ’n duidelike draer van ras-,
klas- en gendereienskappe, maar nie geëssensialiseer nie, en altyd beliggaamd en
sprekend. Sy staan in skerp kontras met die papierdun, geïdealiseerde, dog inherent
teenstrydige voorstelling van vroue – die wit Afrikaanssprekende nasionalistiese
moeders wat in die historiese rekord opduik – wie se spore nietemin aanwesig is in
Milla se habitus. En sy bied ’n uitdaging vir haar postapartheid-eweknie – die subjek
van regstelling.
’n Lesing van Agaat as volksverhaal vra egter nie alleen om ’n verruiming van die
politieke domein nie, maar plaas ook dringende vrae oor die verhouding tussen etiek en
politiek en tussen intimiteit en politieke gemeenskap op die tafel. As lesers met ’n
bevoorregte, dog bemiddelde en beperkte, toegang tot die fiksionele Milla se
subjektiwiteit, kan ons beweer dat Milla, in haar besluit om vir Asgat huis toe te neem,
in die mate waarin dit moontlik is, wel selfstandig opgetree het. So ’n optrede is nie
daarom algeheel suiwer nie, maar deurdrenk van beweegredes en aandrange wat vir
haar en vir ons duister bly. Tog is dit duidelik dat Milla se optrede teenoor Agaat nie
toegeskryf kan word aan haar volledige interpellasie deur godsdiens of nasionalisme of
Westerse kultuurgoedere nie. Haar besluit word voorafgegaan deur ’n ervaring; ’n
herkenning van ’n ander persoon, as ’n persoon en as ’n ander, wat plaasvind voor sy
dit kan omsit in taal. Dit is hierdie moment wat ’n Levinasiaanse interpretasie moontlik
maak. So ’n interpretasie vereis dat daar in politieke terme oor intieme verhoudings
nagedink word.50 Indien die politieke gemeenskap van die “nasie” ’n vorm is wat ook
in intimiteit geborge is, is Milla se morele gevoeligheid nie iets wat sonder meer van die
hand gewys kan word nie. Inteendeel, dit is die basis vir etiese naasbestaan; dit is die
bron van ’n politieke bewussyn.
Milla, ons subjek van die geskiedenis, besluit by haar eerste ontmoeting met Asgat om
die kind huis toe te neem. Die besluit word voorafgegaan deur ’n ontmoeting met die
kind waartydens Milla die kwesbaarheid van die ander herken in die gggg-geluid wat
die meisie geuiter het. In Levinasiaanse terme, dus, is hier sprake van ’n mens-tot-menskonfrontasie met die weerlose gelaat van die ander. Maar die oomblik van herkenning
staan nogtans in die teken van verskil, want “the face of the other, in its precariousness
and defencelessness, is for me at once the temptation to kill and the call to peace”
(Levinas 1996:167). Hierdie teenstrydige impulse verleen voortdurend vorm aan Milla
en Agaat se geskiedenis. Reeds in Milla se eerste ontmoeting met Asgat word die
saadjie geplant wat dit moontlik maak om die kind in Levinasiaanse terme van die
nietotaliseerbare, weerlose gelaat van die ander te herken, maar ook ’n behoefte laat

50

Burger (2006) verwys na die werk van Levinas met betrekking tot idees oor die aard van kommunikasie
in Agaat. In sy prikkelende analise suggereer die prominensie van taal in die uitbeelding van die komplekse
intieme verhouding tussen Agaat en Milla sowel die onmoontlikheid om die ander werklik te ken as die hoop
om mekaar te vind deur ’n ontoereikende manier van kommunikasie, sodat, in ’n Levinasiaanse sin, ’n mens
vir die ander verantwoordelikheid kan neem.
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onstaan om hierdie ander te reduseer en te onderwerp; om die ander haar eie te maak;
om haar eie behoefte aan ’n kind te vervul.
Vir Levinas kry etiek beslag in die aangesig-tot-aangesig-verhouding. Hy noem hierdie
verhouding die eerste filosofie. Etiek berus op ’n nie-totaliseerbare verhouding met die
ander – die ander kan uiteindelik nie in die self opgeneem of tot die self gereduseer
word nie. Om dié rede is die ander altyd die Ander. Hier is egter nie sprake van ’n
inversie van die verhouding tussen die private en die openbare domeine nie. Levinas
wil geensins die aangesig-tot-aangesig ontmoeting verhef tot ’n posisie bo of buite die
strukturele orde nie. Daarom staan hierdie aangesig-tot-aangesig-konfrontasie nie los
van verhoudings met wat Levinas die derde party noem nie – dit wil sê al die instansies
van die Ander waaruit die samelewing bestaan: die strukturele orde, die staat, die
politieke domein. Levinas staan krities teenoor die idee dat politieke probleme slegs
deur politieke rasionaliteit aangespreek kan word. Vir hom is etiek in die eerste
instansie herleibaar tot politiek. Daarom is ’n siening dat vrede of geregtigheid slegs
deur politieke rasionaliteit bereik kan word, en dus vanuit die domein van die staat en
die reg bewillig word, volgens hom sprekend van ’n totale reduksie van die etiese na
die politieke (Levinas 1996:161). Vir hom is dit ’n gevaarlike vorm van reduksionisme,
want “the order of the state rests upon the irreducible ethical responsibility of the faceto-face relation” – “politics left to itself bears a tyranny within itself” (Levinas
1996:161).51 Hy glo dat etiese individualisme uiteindelik herlei word na die politiek en
wel deur middel van ’n eis om ’n regverdige staatsbewind. Vir hom is die eerste,
ononderhandelbare voorwaarde vir vrede ’n bewustheid van die onseker posisie van
die Ander (Levinas 1996:161).
Dit is in hierdie terme dat ’n reaksie op Rossouw (2005) ingekader kan word. Die ruimte
van die huishouding en die gesin is ’n etiese ruimte, en daarom ’n diep politiese ruimte.
In die Suid-Afrikaanse konteks het die huishoudelike ruimte ’n bepaalde historiese
karakter wat op verskillende wyses ’n geskiedenis van ras- en genderongelykheid met
die tekstuur van die familie verweef. Enige nasionalisme, of enige vorm van
identiteitskeppende politiek, wat steun op die onderdrukking, stilmaak, vergeet, of
ontkenning van die aangesig-tot-aangesig-ontmoeting met die Ander met betrekking
tot alledaagse en intieme verhoudinge, sal onvermydelik uitloop op die politiek van
uitwissing. Alle vorme van georganiseerde en formele politieke stryd kan uiteraard nie
gereduseer word tot die politiek van intimiteit nie, maar eersgenoemde moet in
ooreenstemming wees met laasgenoemde. In daardie sin word die volk/nasie uit
intimiteit gekonstrueer. In die geval van Suid-Afrika en die kwessie van die toekoms
van “Afrikaners” bestaan daar ’n besonder morsige gaping tussen die Andersoniaanse
“imagined community” en die deurleefde, alledaagse werklikheid van interpersoonlike
verhoudings en interaksie. Die alomteenwoordigheid van die huiswerker en
kinderoppasser in die hartjie van die huishouding is maar net een van die mees
ooglopende intieme verstrengelings wat verreken moet word.52 Dit is op hierdie punt
waar die politieke projek (van Afrikaner-identiteit en die vraag oor die toekoms) en die
etiese basis van so ’n identifikasie in die terme waarin Rossouw (2005) dit uitdruk,
uiteindelik verbrokkel. Die spasie tussen die verbeelde gemeenskap en geleefde
gemeenskap dui op die beperkinge van ’n Afrikaner sosiale verbeelding soos verstaan
in die terme van Taylor (2005).
51

So ’n analise vra daarom om ’n noukeurige ondersoek na die domein van die private as ’n politieke
arena. In Bhabha se terme bestaan daar ’n behoefte aan ’n analise van “the relationship between the langue of
the law and the parole of the people” (1990:2). In die geval van Afrikanernasionalisme sou dit beteken dat daar
in gesprek getree word met Breytenbach se verwerping van ’n begrip van apartheid wat burokrate en ideoloë
bevoorreg: “The Afrikaners are responsible for Apartheid, collectively and individually. Without them it
would not exist. It is their way of life” (Breytenbach in Giliomee 2003:556, my beklemtoning).
52
Die term verstrengeling sinspeel hier onder meer op Nuttall se Entanglement (2009).
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Om selfs net ’n begin te maak om hierdie gaping te oorbrug sonder om die Ander te
onderwerp, behels onder meer die ontmoeting met mekaar deur tekste, soos die tablo in
die spieël in Milla se kamer op inspeel. In Milla se laaste dae, tydens die
“herversameling” van haar wese, soos sy dit beskryf het, het sy nuwe insigte verwerf,
onder meer omtrent die skadukant van die strewe om perfeksie, suiwerheid en orde:
“Perfeksie, suiwerheid, orde. Teenstanders is hulle almal, die duiwel se oorkussings.
Hoe brand my hart om dit vir haar te sê? Noudat ek dit kan sien. Noudat dit te laat is”
(228). Ontneem van ’n manier om te kommunikeer, vind Milla troos in die metaforiese
en organiese verbintenisse wat sy haar tussen haarself, Agaat en die plaas verbeel. Milla
se liggaam sou in die grond vergaan. Agaat en Milla se storie sou direk in die
familiesage opgeneem moes word (677). Hoeveel hiervan kon Agaat geweet het? Wat is
werklik in daardie laaste maande en dae gekommunikeer? Wat is begryp en wat het
verlore gegaan? Dit is onmoontlik om te weet. Ongetwyfeld het Jakkie veel minder van
al hierdie dinge geweet en verstaan. En tog is Agaat die skrywer van Milla se laaste
woorde, met Jakkie as die vertolker, en hulle albei die erfgename van daardie
nalatenskap van diskoers en tradisie van tekste. Hulle moet sin maak van die verlede en
vir die toekoms beplan sonder dat hulle, soos die leser, bevoorregte toegang tot Milla se
subjektiwiteit gehad het.
Ironies genoeg is hierdie storie natuurlik reeds geskryf, en het Jakkie en Agaat nóg ’n
geskiedenis, nóg ’n toekoms: Agaat is fiksie. Maar wie lees hierdie verhaal en wie
interpreteer hierdie erfenis? Wie is die agente van die geskiedenis? In die eerste
instansie is dit ’n lesersgemeenskap, ’n interpreterende gemeenskap, wat histories
gevorm is rondom ’n gebiedsaanspraak, ’n taal en ’n politieke projek. Maar dis nie die
einde van die storie nie. Die rekord is onvolledig. Agaat is die uiteindelike erfgenaam
van Grootmoedersdrift, en van sy tradisies, met al die tekste. Sy ontvang die
geslagsregister, hoewel sy nie in hierdie genealogie ingedink kan word nie.53 Daar is vir
Agaat geen posisie van bevoorregte toegang nie.
Die werk van die toekoms is dus ook die werk van interpretasie en oorvertelling. Dis
egter ’n breuksone. Al tas Jakkie mis in sy interpretasie van tekste, is dit nie alles vir sy
eie rekening nie. Selfs al was hy ’n meer hermeneutiese leser, is Agaat se tekstuele
politiek daarop ingestel om te wys dat die somtotaal van die verlede nietemin altyd
sowel die waarheid as die teks oorskry. Die verlede kan nie tot teks gereduseer word
nie. Die leser – wat nooit passief is nie, maar altyd interpreteer – word ingeperk deur dit
wat opgeteken staan. ’n Groot deel van die verhaal skuil in die stiltes; bly ongeskryf.
Maar dit is dalk juis die stiltes wat die stories moontlik maak.
Dit is belangrik om stories te vertel, en oor te vertel, selfs te midde van Agaat se
waarskuwing, “wie skryf kry opdraand” (16).54 Want, soos Jakkie dit stel, daar is ’n
“noodsaak van vertel … [v]an die onderhuidse refreine” (8). Ook hierdie verhaal moet
dus oorvertel word, ten spyte van die romanvorm se verstrengeling met politieke mag
en beperkte greep op die “waarheid”. Deur die interpretasie en herinterpretasie van
hierdie wordende volksverhaal van nasionalistiese genesis deur te vertel en weer oor te
vertel, ten spyte van die beperkinge in die historiese rekord – uit sowel ’n “manlike” as
’n “vroulike” oogpunt, vanuit die perspektief van die meester en die slaaf, die kind en
die moeder, die huiswerker in die herehuis en die arbeider daar buite – asook ’n
veelheid ander perspektiewe wat uiteindelik ook hierdie opposisies en die troop van
die familie en bloed as enigste teken van ons gemeensaamheid kan deurbreek – mag
verskillende weergawes van die verlede en die toekoms sigbaar word. Grootmoedersdrift
53

My dank aan Mark Sanders vir hierdie insig.
Dit is ’n verwysing na een van die boektitels wat deur Agaat uitgedink word in ’n spel met ander titels
op die boekrak. Die Afrikaans lees: “Wie skryf kry opdraand” (16). Die Engelse vertaling lees: “She Who
Writes Waits” (14).
54
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moet nog geskryf word. Hoe sal die verhaal vertel word, en deur wie? En watter
verbeeldingryke en produktiewe kragte kan hierdie tekste en hul interpretasies ontsluit
en produseer?
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Abstract
The “Oosgrens” hypothesis as a geographical and theoretical construct
In recent publications Standard Afrikaans is still often seen as based on the historical variety
Oosgrensafrikaans (Eastern Cape Frontier Afrikaans). However, the work of historical
linguists such as Den Besten, Deumert and Roberge reveals a much more complex history. In
this article the concept of Oosgrensafrikaans is analysed from historical and theoretical
perspectives and shown to suffer from some serious defects.

Opsomming
In resente vakliteratuur word Standaardafrikaans dikwels nog beskou as gebaseer op
die historiese variëteit Oosgrensafrikaans. Uit die werk van taalhistorici soos Den
Besten, Deumert en Roberge blyk egter ’n veel komplekser verlede. In hierdie artikel
word die begrip Oosgrensafrikaans vanuit historiese en teoretiese perspektief nader
ontleed en aangetoon dat dit mank gaan aan ernstige tekortkominge.

1.

Inleiding

In een van die mees onlangse Afrikaanse publikasies oor Afrikaans word sonder enige
voorbehoud die volgende beweer:
Oosgrensafrikaans is sedert 1836 met die Groot Trek na die Vrystaat en
Transvaal geneem. Die Afrikaans van die Noorde is dus gebaseer op
Trekkerafrikaans, ’n voortsetting van Oosgrensafrikaans. Hierdie noordelike
vorm van Afrikaans het uiteindelik die basis geword van Standaardafrikaans.
(Hugo 2009:23-4)
Die werk van navorsers soos Den Besten, Deumert en Roberge oor die ontstaan en
standaardisering van Afrikaans, waaruit belangrike nuwe insigte na vore gekom het,
word gewoon oor die hoof gesien. Met bogenoemde simplistiese siening oor die
ontwikkeling van Standaardafrikaans is ek onlangs weer tydens ’n besoek aan die
Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl gekonfronteer, waar groot muurkaarte die
195
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
variëteite Kaapse, Oosgrens- en Oranjerivierafrikaans as ’n historiese fait accompli
aanbied. Hier sou ’n mens tog ’n gebalanseerder kyk op sake verwag.
Veral gegewe die nuwe politieke konteks waarbinne Afrikaans hom tans bevind, getuig
uitsprake in die pers waaruit blyk hoe die gewone volk sy eie waarheid konstrueer en
perpetueer, nie maar net van onkunde nie, maar stempel dit Afrikaans tewens en ten
onregte nog eens tot taal van die onderdrukker. Só beweer ’n briefskrywer byvoorbeeld
in Beeld van 29 Oktober 1999 dat Oosgrensafrikaans weens die politieke oorheersing
later die grondslag gelê het vir die standaardvorm van Afrikaans, want “die werklike
inisiatief om te standaardiseer het […] uit die noordelike dele gekom.” In Die Burger van
30 Julie 2009 skemer ’n onvergenoegdheid deur as Leopold Scholtz in sy rubriek “Khoiinvloed dalk oordryf” dit het oor die gewaande Vlaamse herkoms van die dubbele
ontkenning in Afrikaans: “Dit is uiteraard uiters politiek inkorrek om dit te sê, want
deesdae moet Afrikaans mos grotendeels van Khoi en slawe afkomstig wees.”
Die standaardisering van Afrikaans is ’n hoogs komplekse onderwerp maar miskien is
dit belangrik om somaar vroeg in hierdie artikel reeds te verwys na ’n opmerking deur
Steyn (1991:42-3). Hy wys daarop dat die invloed van die “Kapenaars” so groot was dat
Preller en andere daaroor moes kla omdat ’n belangrike spellingkommissie aangestel is
“uit manne afkomstig uit éen selfde omtrek van die Kaapse Westelike Provinsie, wat
uiteraard nie vertroud kan wees met die ganse Afrikaanse spraakgebied in al sy
verskeidenheid, soos minstens éen van hulle self erken het […]”. Steyn stel dit verder
onomwonde dat Kaapstad ’n belangrike kommunikasiesentrum was en dat Kapenaars
daarom soms die toon aangegee het in taalsake. Die toe-eiening van Standaardafrikaans
as Transvaalse telg behoef kennelik in 2010 steeds om opnuut binne groter perspektief
geplaas te word.
Die geskiedskrywing met betrekking tot die ontstaan van Afrikaans is in die verlede
dikwels teoreties en ideologies te simplisties benader. Dit lyk my daarom belangrik dat
die skynbaar steeds gekanoniseerde opvatting van Oosgrensafrikaans as die basisdialek
van moderne Standaardafrikaans op die keper beskou word.
Die gebruik van ’n term soos Oosgrensafrikaans veronderstel:
•
•

die bestaan van ’n betreklik homogene variëteit; en
sistematiese verskille ten opsigte van ander variëteite.

As hierdie veronderstellinge gegrond is, sal bevredigend op die volgende vrae
geantwoord moet kan word:
•
•
•

Wie was die sprekers van Oosgrensafrikaans presies?
Wat was die onderskeidende linguistiese kenmerke van Oosgrensafrikaans?
Kan daar subvariëteite van Oosgrensafrikaans onderskei word?

Eers as al hierdie vrae bevredigend beantwoord is, kan dié hipotese na waarde geskat
word in die rekonstruksie van ’n betroubare historiese beeld van die verlede van
Standaardafrikaans.
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2.

Die historiese juistheid van die begrip

Die sentrale vraag is in hoe ’n mate ’n term soos Oosgrensafrikaans,asook die definisie
van hierdie begrip in die literatuur, die werklike aard van die destydse taalopset
weerspieël: byvoorbeeld, berus die hipotese dat Oosgrensafrikaans, die latere
Transvaalse Afrikaans, die grondslag vorm van Standaardafrikaans (sonder dat die
Afrikaans van die bewoners elders in die destydse Kaapkolonie dus vermeld word) op
stewige teoretiese en empiriese gronde?
Van Rensburg (1984:514; 1989a:436-67; 1990:66-7;1991 en 1992) beskou
Oosgrensafrikaans as ’n hoofsaaklik landelike variëteit van Afrikaans wat tussen 1770
en 1840 aan die destydse Oosgrens gepraat is. Dit beslaan volgens sy geografiese
definiëring volgens Kaart 1 die gebied ongeveer tussen die Groot-Brakrivier (Georgeomgewing) en die Groot-Visrivier (Verre Oos-Kaap). Kaapse Afrikaans beslaan ’n
gebied wat strek van Kaapstad tot by die eerste bergreekse.

Kaart 1
Hierdie geografiese situering laat ’n groot en belangrike spraakgebied heeltemal buite
rekening. Die taalgebruik van die Afrikaanstaliges van die Noord-Boland, Sandveld,
Swartland, Overberg en Klein-Karoo – hier die tussengebied genoem – word dus
wesenlik geïgnoreer. Voorts laat die definisie van Kaapse Afrikaans as hoofsaaklik
gebesig deur die nakomelinge van veral die vroeë slawegemeenskap aan die Kaap,
saamgelees met die geografiese definiëring van Oosgrensafrikaans, ’n verdere
probleem, of dan ten minste ’n onduidelikheid, ontstaan: Watter soort Afrikaans is deur
die blanke nieslawebevolking (d.w.s. die burgerbevolking) van die Kaapse gebied
gepraat? Hoe het dit verskil van, of ooreengekom met, Kaapse Afrikaans en
Oosgrensafrikaans?
Hierdie twee groepe sprekers, naamlik dié van die tussengebied hier bo genoem, en die
burgerbevolking van die gebied waarin Kaapse Afrikaans gepraat is, het in die tyd van
die Groot Trek ’n meer as beduidende deel van die Afrikaanse spraakgemeenskap
uitgemaak. Volgens Muller (1987:146) het die Kaapkolonie teen 1834 ’n totale bevolking
van ongeveer 150 000 gehad. Hiervan was 70 000 wit en 80 000 bruin (slawe en ander
gekleurdes). Slegs ongeveer een derde van die totale bevolking het in die uitgestrekte
Oosgrensgebied gewoon. Hiervan was 23 600 wit en 25 000 gekleurd (slawe en KhoiKhoi. Die wit bevolking van die Oosgrens het ongeveer 4 000 Engelssprekendes
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ingesluit, sodat slegs ongeveer 28 persent van die Afrikaanssprekende wittes aan die
Oosgrens gewoon het. Die orige 72 persent het hoofsaaklik in die vermelde
tussengebied en die Boland gewoon. Die Boland beslaan hier min of meer daardie
gebied op Kaart 1 hier bo waarin aangedui word dat daar ook Kaapse Afrikaans
gebesig is. Hier in die Paarl het die GRA immers die eerste pogings tot die
standaardisering van Afrikaans van stapel laat loop.
As dus aanvaar word dat die burgerbevolking in die gebied van Kaapse Afrikaans nie
sprekers van Kaapse Afrikaans was nie, en dat die burgerbevolking en ander lede van
die spraakgemeenskap (Khoi-Khoi en slawe) van die tussengebied nie
Oosgrensafrikaans gepraat het nie, word ’n, op sy minste, beduidende gedeelte van die
Afrikaanssprekende bevolking rondom die tyd van die Groot Trek nie deur die
driedialek-hipotese (Kaapse Afrikaans:Oranjerivierafrikaans:Oosgrensafrikaans), soos
uiteengesit deur Van Rensburg (1997), verdiskonteer nie. Anders gestel: hierdie siening
laat hom in hierdie stadium nie uit oor die aard van die taalgebruik van hierdie deel
van die Afrikaanssprekende bevolking nie. Rothmann (1947:11) skryf: “Met die Groot
Trek het hierdie distrik [die Swellendamse distrik – HPG] slegs twee persent van sy
inwoners prysgegee.”
As ondersteuning vir sy onderskeiding van drie historiese Afrikaanse variëteite voer
Van Rensburg (1989a:441) geografiese getuienis aan wat berus op taalgeografiese
gegewens van Louw (1948, bylae III). Louw het dialekgrense vasgestel vir die voorkoms
van drie variante, te wete nôi/nooi; meule/meul; leegte/laagte en leeg/laag.
As die onderskeie dialekgrense op een kaart (Kaart 2 hier onder) aangebring word,
oorvleuel die verskillende dialekgrense weliswaar, maar dit val op dat daar nietemin
tussen ’n oostelike en westelike variëteit onderskei kan word. Hierdie verdeling vertoon
volgens Van Rensburg opvallende ooreenkomste met sy historiese verdeling tussen
Kaapse en Oosgrensafrikaans.

Kaart 2
Hierdie gegewens van Louw dui egter óók op die bestaan van ’n groot tussengebied, te
wete daardie gebied op Kaart 2 waar die onderskeie dialekgrense van die genoemde
variante mekaar kruis. Ten opsigte van bepaalde variante lê die dialekgrense dus
anders as vir ander, met die gevolg dat twee uiterste variëteite onderskei kan word: ’n
westelike variëteit waarin konsekwent net westelike variante (nôi, meule, leegte en leeg)
voorkom; en ’n oostelike variëteit waarin konsekwent net oostelike variante (nooi, meul,
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laagte en laag) voorkom. Maar ook ’n beduidende tussengebied kan onderskei word, te
wete daardie gebied waarin én westelike én oostelike variante gebruiklik is, maar waar
die keuse nietemin geografies bepaal word.
Van Rensburg kon hom nie onbewus gewees het van die bestaan van ’n sodanige
geografiese taalstreek nie, nogtans laat sy dialekhipotese hierdie gebied gewoon buite
rekening en kan maar net gegis word oor hoe hy die taalgebruik van daardie gebied
takseer.
Die bestaan van ’n talig belangrike tussengebied word ook deur Von Wielligh (1925)
onderskraag. Hy onderskei ’n spraakgebied genaamd die Suidelike Distrikte wat strek
van die distrik Swellendam in die weste tot by die begin van die distrik Port Elizabeth
in die ooste. Oor die spraak van dié gebied beweer hy dat dit as gevolg van aansluiting
by die Overbergse spraak nader staan aan Bolands as wat die Karoo-spraak aan
Bolands is. Dit was trouens tot aan die begin van die 19de eeu dieselfde as Bolands as
gevolg van immigrasie uit dié streek. Verder stel hy dit ook dat die Maleierinvloed nie
meer so sterk in hierdie gebied teenwoordig is nie. En dan maak hy die volgende
belangrike opmerking: vanuit hierdie Suidelike Distrikte versprei Afrikaans volgens
hom dan na die noorde.
Die gebied waaroor Von Wielligh dit hier het, omvat ’n uiters belangrike gedeelte van
die geïdentifiseerde tussengebied. Volgens Von Wielligh sluit die spraak van hierdie
gebied nóú aan by die spraak van die Boland; en uit wat hy opmerk betreffende die
verspreiding van Afrikaans vanuit dié gebied na die noorde, sou afgelei kon word dat
die spraak van die genoemde gebied (die tussengebied) wesenlik dieselfde moet
gewees het as die sogenaamde Oosgrensafrikaans. Indien dit wel die geval was, gee die
begrip Oosgrensafrikaans ’n onvolledige beeld van die taaltoestande in die middel van
die 19de eeu. ’n Term soos Burgerafrikaans stel die taaltoestande in die 19de eeu miskien
juister, naamlik dat daar naas die twee kontakvariëteite van Afrikaans ’n behoudender
variëteit (miskien ’n dialekbundel) was wat in ’n hoër mate onderlinge ooreenkomste as
verskille getoon het.
Hierdie moontlikheid word ondersteun deur wat Le Roux (1910:32-3) oor dialektiese
verskille in Afrikaans opmerk. Hy beweer dat dit
oor die algemeen moeilik is om vir die waargenome variante grense aan te dui,
alhoewel sekere klankverskynsels, byvoorbeeld lang e en oe vir ee en oo tog
streeksgebonde is; dat die verskille hoofsaaklik daarin geleë is dat sekere vorme
in sekere gebiede sosiaal anders beoordeel word en wat dus in een gebied as
"onbeskaafd" (ongepas) beskou word, elders geld as "beskaafd" (gepas); dat
hierdie verskille reeds vóór die Groot Trek moet bestaan het, en, baie
insiggewend, dat die Westelike Provinsie en veral die distrikte Paarl en
Stellenbosch af te skei is van die res van die taalgebied.
Ook Le Roux sou dus saamgestem het met die verdeling van Afrikaans in drie
dialekbundels; hy gee byvoorbeeld self voorbeelde van Griekwa-Afrikaans
(Oranjerivierafrikaans). Die grens tussen Kaapse Afrikaans en Oosgrensafrikaans sou
hy wellig so trek dat Oosgrensafrikaans die grootste gedeelte van die oorspronklike
trekboergebied omvat en dus die genoemde tussengebied sou ingesluit het. ’n Verdere
belangrike punt is dat hy die variëteitsverskille in Afrikaans sien as eerder sosiaal
bepaal as dan wel geografies.
Ten einde die vraag te beantwoord na die mate waarin ’n term soos Oosgrensafrikaans,
asook die definisie van hierdie begrip in die literatuur, die werklike aard van die
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destydse taalopset weerspieël, is dit dus noodsaaklik om groter helderheid te verkry
oor die verhouding tussen veral Kaapse Afrikaans en Oosgrensafrikaans. Hierdie
kwessie word uitvoerig behandel in Grebe (1997, §4).
Die allesoorheersende algemene gevolgtrekking wat uit die studie van Grebe na vore
kom, is dat die Swellendamse data (verteenwoordigend van die reeds vermelde
tussengebied) bykans in alle opsigte ’n sterk ooreenkoms toon met wat in die literatuur
oor Oosgrensafrikaans beweer word. In nege van die tien kenmerke van
Oosgrensafrikaans wat in die Swellendamse data aan ondersoek onderwerp is, het ’n
markante ooreenkoms met die toedrag van sake in Oosgrensafrikaans opgeval (vgl. in
hierdie verband Grebe 1997:191–231). Voorbeelde van hierdie ooreenkoms betref
byvoorbeeld die voorkoms van W-setselskeiding soos in die mense wat ons van praat; die
voorkoms van die besitlike voornaamwoord onse; die wisseling tussen byvoorbeeld
slaan/sla(a)t en kan/ken; asook die voorkoms van palatalisering, rotasering van /d/ en
vokaalwisselinge soos [ə] x [ε]; [Ø] x [œ], [œy] en [e:].
Hierdie mate van ooreenkoms tussen die Swellendamse data en die taalgebruik wat as
tiperend van Oosgrensafrikaans beskou word, ondermyn die geldigheid van die siening
dat Standaardafrikaans gebaseer sou wees op Oosgrensafrikaans, of laat minstens
twyfel ontstaan oor die geldigheid van die definisie daarvan.
Die opvallende ooreenkomste tussen die taalgebruik van die tussengebied en
Oosgrensafrikaans was markant. Afgesien van die tiperende Overbergse bry-r kon daar
slegs wat betref die kenmerk wat in die literatuur as verhoging beskou word, enige
beduidende verskil gekonstateer word. Maar selfs in daardie geval kon aangetoon word
dat die verhoging van /e:/ en /o:/ soos gehipotetiseer in die geval van
Oosgrensafrikaans, ook in Swellendams aan die gang was.
Uit sowel die data van Le Roux (1910) as die Swellendamse data, as verteenwoordigend
van die vermelde tussengebied (Grebe 1997:191-231), blyk dat ander faktore as gewoon
die geografiese van deurslaggewende belang mag wees.
’n Ander moontlikheid as dié dat Standaardafrikaans gebaseer is op Oosgrensafrikaans,
lyk dus heel waarskynlik. Dit is naamlik moontlik dat Standaardafrikaans kon gegroei
het uit ’n betreklik algemene, maar veranderlike, omgangstaal/koine (vgl. in hierdie
verband Den Besten 1998) wat gepraat is in die destydse Trekboergebiede van die
Overberg tot aan die grense van die Kolonie in die ooste, asook in die gebiede ten weste
van Kaapstad. Dit laat nog steeds die vraag oop oor hoe die taal van die
burgerbevolking en daarbybehorendes van die Bolandse bakermat sig daarteenoor
verhou het (vgl. in hierdie verband Ponelis 1987b).

3.

Die teoretiese status van die begrip

Dit is van kardinale belang om daarop te let dat Oosgrensafrikaans juis tiperend
gedefinieer word in terme daarvan as sou Standaardafrikaans hoofsaaklik daarop
gegrondves wees. Dit lei noodwendig daartoe dat in vele gevalle bepaalde kenmerke
wat as tiperend aangebied word, as ’t ware by voorbaat van hul krag as
onderskeidende kenmerke van Oosgrensafrikaans ontdaan word omdat hulle vanweë
hul voorkoms in Standaardafrikaans ’n algemeen Afrikaanse norm (koine) kon
verteenwoordig het – vergelyk in hierdie verband die gegewe dat Oosgrensafrikaans
gekenmerk is deur poststemlosekonsonant-/t/-lose vorme.
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Ten tweede word daar dikwels melding van gemaak dat Oosgrensafrikaans in vele
gevalle "niestandaardvorme van Nederlands" voortgesit het. Van Rensburg (1989a:4437) vermeld onder andere die volgende kenmerke:
•
•
•
•

die vokaalvariant [ε] soos in Aprel en Wellem, teenoor [ə]
die konsonantkluster [xt], soos in wonderdogter, teenoor [kt]
die vokaalvariant [ɔ], soos in mot en genog, teenoor [u]
die vokaalvariant [a], soos in danag, teenoor [ə].

Deur die standaardiseringsproses van Afrikaans wat reeds teen die einde van die 19de
eeu begin het, is vele van hierdie kenmerke uit Standaardafrikaans geweer, onder
andere as gevolg van die sogenaamde Nederlandse normeringsoorweging wat daarna
gestrewe het om die afstand tussen Afrikaans en Standaardnederlands so klein
moontlik te hou. Dit bly daarom onseker in welke mate kenmerke wat as tiperend
aangedui word van Oosgrensafrikaans van die middel van die 19de eeu, en
teenswoordig nie in die standaardtaal of ander variëteite voorkom nie, nie gewoon
verteenwoordigend van ook ander variëteite van Afrikaans was nie. Inmiddels kon die
standaardtaal dit oor ’n breë front teruggedring het of kon dit heeltemal verdwyn het.
Ten derde is daar die probleem dat die status van sekere kenmerke as tiperend van
Oosgrensafrikaans histories op betreklik wankelrige gronde berus. Ponelis (1993:131-9)
wys daarop dat die wisseling van byvoorbeeld [ε] x [ə]; [ə] x [ε]; [u] x [ɔ]; [ɔ] x [œ]; en
[œy] x [ø:] baie ou verskynsels is en dat dit teruggaan op Middelnederlands en selfs
verder. Dit beteken natuurlik dat die voorkoms van variante in Oosgrensafrikaans wat
met hierdie wisselinge verband hou, Oosgrensafrikaans geensins as unieke variëteit van
Afrikaans karakteriseer nie.
Vanuit ’n teoretiese oogpunt kan die karakterisering van Oosgrensafrikaans op grond
van die lys definiërende kenmerke wat in die literatuur vermeld word (vgl. in hierdie
verband Grebe 1997, §3.3), geensins daarop aanspraak maak om meer te wees as ’n
preteoretiese werkshipotese nie. Verskeie redes kan hiervoor aangevoer word. Enkele
van die belangrikste besware word hier onder bespreek.

3.1 Sistematiese onderskeidendheid
As met die begrippe variëteit en dialek omgegaan word, is die kwessie van
taalverskeidenheid vanselfsprekend ter sake. In hierdie verband is dit belangrik dat
duidelikheid oor enkele begrippe verkry word.
Webb (1989:416-7) definieer ’n veranderlike as ’n entiteit wat meer as een waarde of
realisasievorm kan hê. Geslag kan byvoorbeeld ’n veranderlike wees omdat dit óf na
manlik óf na vroulik kan verwys. ’n Verdere voorbeeld van ’n veranderlike is fonetiese
veranderlikes. Webb gee die voorbeeld van die verkleiningsmerker in Afrikaans wat as
óf [ci] óf [ki] uitgespreek kan word. Sulke verskillende realisasievorme van ’n
veranderlike heet variante.
Die begrip variëteit word in die literatuur (byvoorbeeld Du Plessis 1987b:9; Hudson
1982: 24) gedefinieer as enige vorm van ’n bepaalde taal wat sistematies op meer as een
analisevlak van ’n ander vorm van dieselfde taal te onderskei en in verband te bring is
met ooreenstemmende sosiale en/of geografiese verspreiding. Die term variëteit word
gewoonlik as koepelterm gebruik en slaan op ’n bepaalde patroonmatige sisteem van
linguistiese eienskappe met ’n aantoonbare sosiale en/of geografiese verspreiding.
Webb stel dit soos volg: “’n Variëteit van ’n taal kom tot stand wanneer ’n aantal
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variante gesamentlik geassosieer raak met ’n bepaalde groep mense, ’n bepaalde
situasie of ’n bepaalde aktiwiteit” (1989:416).
So gesien, kan die term verwys na ’n taal, ’n dialek, en ’n bepaalde styl of register.
Hieruit kan afgelei word dat dit dus nie genoeg is om ’n variëteit soos
Oosgrensafrikaans bloot in terme van ’n lys kenmerke te definieer nie. Buiten dat
aangetoon moet kan word dat ’n bepaalde veranderlike wel in ’n variëteit voorkom /
voorgekom het, word met patroonmatig hier bo bedoeldat dit ook van die grootste
belang is om aan te toon dat die voorkomsfrekwensie van hierdie kenmerk beduidend
verskil / verskil het van dié in ander vorme van vroeë Afrikaans, of dat die korrelasie
tussen die voorkoms van die kenmerk en die bepalende sosiale en ander faktore anders
uitval. In hierdie verband is die werk van Trudgill (1983), Trudgill en Chambers (1991)
en Webb (1984a) veral ter sake. Dit word in veel van die tersaaklike literatuur oor
Oosgrensafrikaans glad nie gedoen nie, of nie ernstig genoeg opgeneem nie.
Deur te beweer dat ’n bepaalde veranderlike "’n hoë gebruiksfrekwensie het" of "selde
voorkom" of "algemener" of "beperkter as in Standaardafrikaans" voorkom, is ’n begin,
maar nie voldoende nie. Trouens, studies wat die voorkomsfrekwensie van
byvoorbeeld bepaalde fonologiese verskynsels in Standaardafrikaans gekwantifiseerd
toereikend uitdruk, is skaars. In elk geval word nêrens in die tersaaklike literatuur van
sodanige studies melding gemaak nie. Du Plessis (1987a) is hom egter nie onbewus van
die belang van frekwensiestudies nie. In sy bespreking van Van der Merwe-Afrikaans
meld hy wel dat kontrole-opnames op vyftien plekke dwarsoor die land gemaak is wat
nie in "dieselfde besonderhede verwerk is” as in die geval van die Van der MerweAfrikaans nie. Frekwensieverskille in die voorkoms van bepaalde veranderlikes was
deurslaggewend in die kenmerkbeskrywing van Van der Merwe-Afrikaans.
Ongelukkig word geen verdere besonderhede verskaf nie.
As Du Plessis (1987b:129) dus van nasaalassimilasie beweer:
Nasaalassimilasie kom baie dikwels in Standaard-Afrikaans voor [...]
Nasaalassimilasie kom selde in VDMA voor [...] Hierdie afwesigheid kan as ’n
kenmerk van VDMA beskou word [.]
sou verwag word dat dit deur ’n frekwensie-indeks van die een of ander aard
ondersteun sal word; daarsonder kan dit hoogstens as preteoretiese werkshipotese
opgevat word. As sodanig is dit vanselfsprekend nouliks toetsbaar.
Verwysend na die onderskeid tussen variëteite as gebaseer op ’n skaal van variasie, en
die onderskeid wat Van Rensburg tref tussen die drie historiese variëteite van
Afrikaans, sê Du Plessis (1987b:11):
Die onderskeid wat Van Rensburg (1984) tref tussen Transvaalse (of Oosgrens-),
Kaapse en Oranjerivier-Afrikaans bly op so ’n skaalvoorstelling geldig, maar
ook die subvariëteite van hierdie drie basiese vorme sou op dieselfde klien
tereg kon kom. Dit is immers so dat nie een van hierdie drie ’n inherente
heterogeniteit veronderstel nie.
Hieruit kan afgelei word dat ook Du Plessis die siening onderskrywe dat variëteite
primêr kwantitatief, en nie noodwendig kwalitatief nie, van mekaar verskil. Om een
variëteit van ’n ander te onderskei, is dit dus ook volgens hom nie genoegsaam om
gewoon ’n inventaris van onderskeidende kenmerke aan te bied nie.
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In hierdie verband wys Cheshire (1982:26) daarop dat daar binne ’n sosiolinguistiese
benadering tot taalvariasie veral twee belangrike stadia onderskei behoort te word. Die
eerste stap hou in dat die linguistiese veranderlikes (byvoorbeeld die onderskeidende
kenmerke van Oosgrensafrikaans wat in die literatuur aangebied word) op die
verskillende analisevlakke geïnventariseer moet word. Sy wys ook daarop dat sekere
veranderlike verskynsels wat wel in die data mag voorkom, nie noodwendig bruikbaar
is nie, omdat die voorkomsfrekwensie daarvan gewoon nie statisties beduidend mag
wees nie. Hierdie geldigheidsfaktor waaraan kenmerke moet voldoen, kom nêrens in
die literatuur oor Oosgrensafrikaans aan bod nie. Tweedens vermeld Cheshire die
kwantifisering van die data binne die Laboviaanse raamwerk.
Die kwessie rondom die vraag na die mate van verskil wat daar op grond van
gebruikersvariasie moet bestaan ten einde tussen dialekte te onderskei, is ’n groot
probleem. Nogtans kan sosiale persepsie as ’n aanduiding van vermoede
dialekverskille dien. Indien die spraakgemeenskap van ’n bepaalde taal, byvoorbeeld
oordeel dat een groep sprekers hulle in hul taalgedrag onderskei, kan dit vir die
taalkundige as vertrekpunt dien om die aard van daardie verskille sistematies te
ondersoek. Persepsies is dus ’n eerste aanduiding van dialekonderskeid, maar moet
natuurlik self ook ondersoek word.
Webb (1989:418) stel hierdie taak van die taalkundige baie duidelik: “Die
variasietaalkundige [...] moet die groot hoeveelheid variasie wat daar in menslike tale
voorkom, ondersoek met die doel om vas te stel of daar sisteem, patroon onderliggend
daaraan is, en of dit chaoties en arbitrêr is.” Dit hou in dat die taalkundige die
waarskynlikheid dat ’n variant van ’n bepaalde veranderlike sal voorkom, moet kan
beskrywe.
Dit is verder belangrik om te beklemtoon dat die onderskeid tussen dialekte gewoonlik
nie kwalitatief is nie, maar kwantitatief. Al kan ’n bepaalde dialek soms op grond van
die voorkoms van ’n bepaalde kenmerk van ’n ander onderskei word indien dit by die
een aanwesig is en by die ander nie, is dit egter nie altyd so eenvoudig nie; soms is dit
veel eerder ’n kwessie van graadverskil. So kan die frekwensie van voorkoms van ’n
bepaalde kenmerk by een dialek veel hoër wees as by ’n ander, en juis hierdie
kwantitatiewe verskil kan ten grondslag lê aan die sosiale onderskeid tussen die
dialekte. Dieselfde kenmerk kan ook by meer as een dialek voorkom, maar juis die
kombinasie van daardie kenmerk met ander kenmerke kan twee dialekte van mekaar
onderskei. In die literatuur oor en definiëring van Oosgrensafrikaans is hierdie aspek
van taalvariasie volledig afwesig.

3.2 Oorbeklemtoning van die geografiese faktor
Binne een taal kan verskillende soorte variëteite onderskei word. Du Plessis (1987b:7-8)
onderskei byvoorbeeld tussen gebruikersvariëteite enersyds en gebruiksvariëteite
andersyds. Hy onderskei ook tussen twee tipes gebruikersvariëteite op grond van
faktore wat as die korrelaat van variasie geïdentifiseer kan word, naamlik geografiese
en sosiale variëteite. Net so word twee gebruiksvariëteite, naamlik styl en register,
onderskei. Die begrip dialek word dan gebruik om spesifiek na gebruikersvariasie te
verwys. In hierdie verband skryf Webb (1989a:429):
Die groep mense waarmee dialekte verband hou, wissel natuurlik van aard.
Soms is die groep etnies van aard, soms sosio-ekonomies, soms woon hulle in
’n bepaalde gebied, en soms is hulle almal van ’n bepaalde leeftyd, ens. Daarom
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praat ons van etniese dialekte, sosiale dialekte, geografiese dialekte,
leeftydsdialekte, ens.
Teen hierdie agtergrond sou mens kon sê dat daar in die literatuur tussen Kaapse
Afrikaans en Oranjerivierafrikaans enersyds, en Oosgrensafrikaans andersyds op grond
van etniese redes onderskei word. Voorts word Oosgrensafrikaans ook geografies
afgebaken.
Kaapse Afrikaans is volgens Van Rensburg dié variëteit van Afrikaans aan die suidpunt
van Afrika wat vóór 1700 bewoon is, en wat gepraat is/word deur die slawe en hulle
nakomelinge. Van Rijn (1914) onderskei ook die variëteit Kleurling-Hollands, wat die
taal was van die slawe en Mardykers, en tipeer dit as "krom of arm" Hollands – as ’n
intertaal, dus. Volgens Du Plessis is hierdie Kleurling-Hollands en Kaapse Afrikaans
dieselfde. Ook Ponelis (1987a) onderskei Suidwestelike Afrikaans (Kaapse Afrikaans) as
’n afsonderlike variëteit. Volgens hom word hierdie variëteit deur groot getalle wittes
en gekleurdes gepraat. Tog vermeld hy dat die standaardisering van Afrikaans en die
meegaande stigmatisering van Kaapse Afrikaans die bruin gemeenskap die ergste
getref het. Hieruit sou afgelei kan word dat ook hy die bruin gemeenskap beskou as die
kerngemeenskap van Kaapse Afrikaans.
Uit die omskrywinge van Kaapse Afrikaans in die onderhawige literatuur kan afgelei
word dat Kaapse Afrikaans in wese as ’n sosiolek beskou word en dat dit hoofsaaklik
gebesig word deur ’n spesifieke sosiokulturele groep, naamlik die Kaapse bruin
gemeenskap met die Maleiergemeenskap in die kern.
Teenoor die twee kontakvariëteite van Afrikaans, naamlik Kaapse Afrikaans en
Oranjerivierafrikaans, stel Van Rensburg Oosgrensafrikaans. Hierdie variëteit het
volgens hom gegroei uit die taal van landelike burgers wat vanuit die Kaap die
binneland ingetrek het. Hoewel Van Rijn heel eksplisiet op grond van sosio-etniese
faktore onderskei as hy Kleurling-Hollands teenoor Burger- en Boerehollands stel, gee
Van Rensburg egter met die benaming Oosgrensafrikaans eksplisiet te kenne dat dié
dialek pertinent op grond van histories-geografiese gronde onderskei word en dat
Oosgrensafrikaans, afgesien van sosiale faktore, in wese ’n geografiese dialek was.
Hieruit sou afgelei kan word dat Oosgrensafrikaans te onderskei is van die Afrikaans
wat deur die burger-/boerebevolking buite die 19de-eeuse Oosgrens gepraat is.
Een van die vernaamste besware wat teen die dialekgeografie ingebring kan word, sluit
direk aan by die beswaar wat hier bo geopper is in verband met die gebrek aan
kwantifisering. Veral binne die moderne variasietaalkunde-benadering word daarop
gewys dat die oorbeklemtoning van die geografiese faktor die werklike dinamiek wat
variasie onderlê, mag negeer.
Oosgrensafrikaans word in die tersaaklike literatuur hoofsaaklik as ’n historiesgeografiese variëteit gedefinieer. Miskien juis as gevolg hiervan is daar volstaan met die
inventarisering van ’n stel identifiserende kenmerke. As taalvariasie meer vanuit die
standpunt van Labov se sosiolinguistiese benadering beskou is, sou dit onmoontlik
gewees het om met ’n lys kenmerke te volstaan sonder om dit te kwantifiseer en met
ander sosiale faktore in verband te bring.
Só ’n benadering sou waarskynlik daartoe kon gelei het dat vroeë taalvariasie in
Afrikaans eerder benader is vanuit ’n perspektief gebaseer op ’n kombinasie van
etniese, geografiese en ander sosiale kondisioneringsfaktore. Hierdie punt van kritiek
ontken nie die geografiese as ’n moontlike faktor nie. Sonder die nodige empiriese
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ondersteuning is die bestaan van Oosgrensafrikaans as onderskeibare vroeë variëteit
egter minder oortuigend en kan dit hoogstens as ’n preteoretiese hipotese beskou word.
Die vermoede dat eerder in terme van ’n sosiolek gedink moet word, lyk na ’n
moontlikheid wat nie somaar sonder meer uitgesluit kan word nie. As alternatief vir ’n
geolektiese siening van Oosgrensafrikaans kan ’n ander alternatief gestel word, naamlik
dat hier primêr aan ’n sosiolektiese definisie gedink moet word. So gesien, is
Oosgrensafrikaans ’n dialek wat hoofsaaklik gepraat is deur die burgerbevolking en
ander lede van dieselfde spraakgemeenskap van oorkant die eerste Kaapse bergreekse
tot aan die 19de-eeuse Oosgrens. Teen die agtergrond hiervan sou ’n benaming soos
Burgerafrikaans (duidend op die taal van die burgerklas/veeboere van die 17de en
vroeë 18de eeu) stellig meer gepas wees.

3.3 Botsende sieninge
In hoe ’n mate die taal van die burgerboerebevolking in die bakermat van die Kaap by
Oosgrens-/Burgerafrikaans aansluiting gevind het, is steeds onduidelik. Ter motivering
van sy siening vir die bestaan van drie historiese Afrikaanse dialekte beroep Van
Rensburg hom ook op Ponelis (1987a:9). Dit is dus gerade om ook vlugtig die indeling
van Ponelis onder oë te neem.
Ponelis onderskei tussen Suidwestelike, Noordwestelike en Oostelike Afrikaans.
Suidwestelike Afrikaans, ook genoem Kaapse Afrikaans, word gepraat in die Kaapse
Skiereiland, die Boland en Noord-Boland, die Sandveld, die Swartland, die Overberg en
die Klein-Karoo. Die gebied van Noordwestelike Afrikaans is Namakwaland, westelike
Boesmanland, die Richtersveld en die suide van Namibië. Die gebied van Oostelike
Afrikaans beslaan die grootste gedeelte van die Kaapse binneland, die Vrystaat, die
voormalige Transvaal en Natal. Ponelis beweer ook dat Standaardafrikaans op basis
van Oostelike Afrikaans gestandaardiseer is. Ponelis sê voorts: “Nóg oostelike nóg
suidwestelike Afrikaans is die eksklusiewe besit van ’n bepaalde bevolkingsgroep: albei
word deur groot getalle sowel blankes as gekleurdes gepraat” (1987a:10).
Net ’n paragraaf of wat verder staan egter ook die volgende:
Nogtans het die volle vlaag stigmatisering waardeur suidwestelike Afrikaans
getref is, ongelukkig die uitwerking gehad dat dié mense wat Kaapse Afrikaans
die langste en konsekwentste bly praat het, naamlik die bruin mense die ergste
daardeur getref word [...]. (Ponelis 1987a:10)
Ponelis (1987b:44–5) meld dat in die gebied van Suidwestelike Afrikaans die grootste
mate van dialektiese verskeidenheid in Afrikaans voorkom. Teenoor tipies Kaapse
variante soos hoë [e] voor [k], effense of drastiese verhoging van /e:/ en /o:/, die bry-r,
helder [a], en [a:] en [v] na konsonante, maak hy ’n verdere fyner
variëteitsonderskeiding.
Kaapse Vernakular-Afrikaans, waarvan die duidelikste vorm in Kaapstad voorkom,
kan naamlik op grond van sekere kenmerke van algemene Kaapse Afrikaans onderskei
word. ’n Twaalftal variante tipeer hierdie subvariëteit van Kaapse Afrikaans. Hieronder
is die volgende die opvallendste: [dʒ] soos in [dʒas] jas; [t∫] soos in [bit∫i] bietjie;
algemene verlaging van schwa tot [a] soos in [xasε:]; ’n aansienlik hoër mate van /r/verlies as in ander variëteite, byvoorbeeld [ba:t] baard; [d]-invoeging soos in [xəsε:dət];
en ’n algehele gebrek aan nasalering.

205
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
Anders as wat Van Rensburg konstateer, kom Kaapse Afrikaans volgens Ponelis dus
oor ’n veel wyer geografiese gebied voor. In hoofsaak kom Ponelis se beskouing daarop
neer dat die gebied wat as tussengebied geïdentifiseer is, pertinent gereken moet word
tot die gebied van Kaapse Afrikaans.
Ponelis se definiëring van Suidwestelike (Kaapse) Afrikaans laat twyfel ontstaan oor die
verhouding tussen Kaapse Afrikaans en moderne Standaardafrikaans enersyds, en oor
die verhouding tussen Kaapse Afrikaans in die algemeen en Kaapse VernakularAfrikaans as ’n subvariëteit daarvan andersyds.
Hierdie probleem is deel van die sentrale vraagstuk betreffende die verdeling van
Afrikaans in drie historiese variëteite en die standaardisering van Standaardafrikaans
op basis van Oosgrensafrikaans. Gevolglik noodsaak hierdie kwessie nadere analise:
•

Soos Van Rensburg, beskou Ponelis Standaardafrikaans as ’n voortsetting van
Oostelike (d.w.s. Oosgrens-) Afrikaans.

•

In weerwil van hierdie beskouing dat Standaardafrikaans wesenlik ’n
voortsetting van Oosgrensafrikaans is, definieer hy Suidwestelike Afrikaans in
terme van tipiese kenmerke, uitgesonderd dié van Kaapse Vernakular-Afrikaans,
wat myns insiens part en deel van Standaardafrikaans is, indien aanvaar word
dat Standaardafrikaans in sigself niehomogeen is en gevolglik ook variasie
vertoon. In hierdie verband stel Webb en De Villiers (1985:201) die saak soos
volg:
Dit beteken egter wel dat ons ons norme vir SA [Standaardafrikaans –
HPG] nie so rigied moet stel nie, en bv. moet aanvaar dat taalvorme in
SA op meer as een manier gerealiseer kan word.
Voorbeelde van SA se heterogeniteit is die volgende:
(a)

Fonologies

/e/ → [e] of [e↓]
Onverhoogde óf verhoogde /e/ en /o/
Ronde en ontronde abnormale voorvokale
................................................................
Verskillende grade van nasalering
/r/ → [r] of R]..............................................
/v/ → [v] of [w].............................................
................................................................
•

Die tiperende kenmerke van Kaapse Vernakular-Afrikaans wat stellig volgens
Ponelis struktureel deel van die Kaapse dialekbundel uitmaak, word daarteenoor
deur die hele Afrikaanse spraakgemeenskap (ook in die onmiddellike omgewing
van Kaapstad en omstreke) beoordeel as nie behorende tot Standaardafrikaans
nie.

•

Hierdie konflikterende siening van Suidwestelike (Kaapse) Afrikaans laat
ernstige vrae ontstaan oor die sosiolinguistiese status van Suidwestelike
Afrikaans as ’n enkele onderskeibare variëteit. Indien die tipiese kenmerke van
Suidwestelike Afrikaans deel uitmaak van ’n algemene Standaardafrikaans, maar
dié van Kaapse Vernakular-Afrikaans nie, laat dit twyfel ontstaan oor of
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Suidwestelike Afrikaans hoegenaamd ’n strukturele eenheid vorm en as sodanig
te onderskei is van Oostelike Afrikaans.
•

Samevattend ontstaan die vraag dus of daar nie ’n verdeling regdeur
Suidwestelike Afrikaans loop wat die twee uiterste dele verskillend laat uitval
ten opsigte van Oostelike Afrikaans en dus ook Standaardafrikaans nie. Indien
dit wel die geval is, sou daar kwalik van ’n enkele, afsonderlike Suidwestelike
Afrikaanse dialekbundel sprake kon wees. Die verhouding tussen “Suidwestelike
Afrikaans”, “Kaapse Afrikaans” en “Oostelike Afrikaans” is gevolglik in uiters
onsekere terme gedefinieer. Die strukturele verwantskap tussen ’n Algemene
Kaapse Afrikaans en Kaapse Vernakular-Afrikaans aan die een kant en Oostelike
Afrikaans en Standaardafrikaans aan die ander kant moet waarskynlik eerder in
terme van ’n kontinuumperspektief gesoek word wat sowel geografiese as sosiale
determinante vertoon.

Onderliggend aan die verskillende sieninge van Ponelis en Van Rensburg lê belangrike
kwessies waaroor groter duidelikheid verkry sal moet word ten einde die samehang
van die historiese variëteite van Afrikaans ten volle te begryp. Hierdie kwessies is:
•
•
•

Wat is die taalkundig onderskeidende kenmerke van Kaapse Afrikaans?
Wat is die verhouding tussen Kaapse Afrikaans en Standaardafrikaans?
Wie is/was die sprekers van Kaapse Afrikaans?

Voordat hierdie vrae bevredigend beantwoord word, is dit nie duidelik in watter mate
die sieninge van Ponelis en Van Rensburg enigsins met mekaar verband hou nie. Dit is
ook jammer dat geen van die twee navorsers genoegsame stawende linguistiese
inligting vir hul sieninge verskaf nie. Sonder sodanige primêre data bestaan die gevaar
dat die huidige situasie ten opsigte van variasie in Afrikaans maar net vanuit ’n
historiese perspektief herinterpreteer word.
In die brandpunt van bogenoemde onduidelikhede staan die gemelde tussengebied.

4.

Slotsom

Die onsekerhede rondom die status van Oosgrensafrikaans as onderskeibare historiese
variëteit van Afrikaans, en veral ten opsigte van sy posisie in verhouding tot moderne
Standaardafrikaans, bring opnuut ander belangrike vraagstukke na vore:
•

•

•

Om tot belangrike insigte oor die geskiedenis van Standaardafrikaans te kom, is
faktore anders as die sterk etnies-geografiese begrensinge waarskynlik van groot
belang.
Etniese faktore moet waarskynlik wel ’n rol gespeel het, maar of dit noodwendig
daartoe gelei het dat Oosgrensafrikaans onderskeibaar tot voortsettingsvariëteit
ontwikkel het, is onseker.
Die moontlikheid van ’n variasiekontinuum met ’n voortsettingsvariëteit en
aanleerdersvariëteite aan die uiterste punte daarvan mag insiggewender blyk te
wees.

Immers, die variëteite Kaapse Afrikaans en Oranjerivierafrikaans word in terme van die
intertaalteorie gedefinieer, en so ’n teorie het as een van sy basiese aksiomas die bestaan
van ’n intertaalkontinuum. Die verskillende stadia op hierdie kontinuum sou uiteraard
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’n baie oop sisteem verteenwoordig het. Roberge (1995:77, 82) onderskrywe hierdie
moontlikheid:
[Interlanguages] neither shared norms nor stability in given individuals. In fact,
an interlanguage continuum in the Cape Colony between 1652 and 1700 could
have ranged from the most rudimentary jargon to fluent, non-native Dutch [.];
[...] the Dutch language at the Cape of Good Hope formed a continuum from
the most creole-like variety within the Afro-Asian substrate to an uncreolised
extra-territorial variety of the European superstrate.
Deur Oosgrensafrikaans op grond van geografiese en sosiale gronde van ander
variëteite van Afrikaans te onderskei, en dit terselfdertyd as die basisdialek van
Standaardafrikaans te beskou, kan daartoe lei dat politieke innuendo’s moontlik
ingelees kan word. ’n Verdere probleem wat hiermee verband hou, is dat die rol wat
van die vroeë intertaalvariëteite moet uitgegaan het, nie geïntegreerd genoeg
verantwoord word nie.
Die onderskeie "kragte" wat daar van sowel die aanleerders- as voortsettingsvariëteite
uitgegaan het, en hoe hierdie "kragte" saamgesnoer is tot Afrikaans, moet aangetoon
word. Eerder dus as om Standaardafrikaans te sien as die voortsetting van primêr ’n
voortsettingsvariëteit soos Oosgrensafrikaans, kan dit vrugbaar wees om, soos Roberge,
in terme van ’n oop sisteem te dink met voortsetting- en aanleerdersvorme as
benaderde punte op ’n taalkontinuum.
Voorts word die bestaan van so ’n variëteit van Afrikaans as te onderskei van die
taalgebruik van hoofsaaklik die burgerbevolking buite die destydse Oosgrens nie
linguisties oortuigend aangetoon nie. Kwalitatiewe en kwantitatiewe linguistiese
verskille moet op vakkundig verantwoordbare wyse aangetoon kan word voordat die
onderskeie variëteit Oosgrensafrikaans, soos dit tans in die literatuur gedefinieer word,
as teoreties gefundeerd beskou kan word.
Hierin slaag Van Rensburg, Du Plessis, en ook Ponelis in die mate waarin sy siening
met dié van Van Rensburg en Du Plessis te rym is, nie voldoende nie. Hulle tipeer
Oosgrensafrikaans nie as linguisties onderskeie van die spraak van ander burgers en
taalgenote elders in die destydse Kolonie nie. Daar is hoogstens gesuggereer dat die taal
van ’n deel van die burgerbevolking moet verskil het van die taal van die slawe, die
Khoi-Khoi en hul nakomelinge (t.w. Kaapse Afrikaans en Oranjerivierafrikaans) aan die
verste rande van die Kolonie.
Daar word nie voldoende aangetoon dat sekere kenmerke net in Oosgrensafrikaans
voorgekom het nie; ook nie dat die saambundeling van kenmerke uniek was nie. Ook
kwantitatief word Oosgrensafrikaans nie uniek gedefinieer nie – die verskil in
frekwensie van linguistiese variante word nie as statisties beduidend uitgewys nie. Van
Rensburg en Du Plessis meld byvoorbeeld dat /e:/- en /o:/-verhoging ook in
Oosgrensafrikaans voorgekom het, maar volstaan dan met die bewering dat die
frekwensie laer was as in Kaapse Afrikaans.
Dit val ook op dat vele van die tiperende kenmerke van Oosgrensafrikaans vandag oor
feitlik die hele Afrikaanse taalgebied voorkom. Voorbeelde van sulke kenmerke sluit in:
/e:/-ronding (soos in seuwe); /t/-skrapping (loop, lig); die vir de/het; intervokaliese-/x/skrapping (seël); en vir voor persoonlike voorwerpe (ek sien vir jou). Dit is hoogs
onwaarskynlik dat die algemene voorkoms hiervan aan die invloed van die
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standaardvariëteit toegeskryf kan word of dat hierdie kenmerke uitsluitend terug te
voer is na die historiese variëteit Oosgrensafrikaans.
Soos reeds hier bo voorgestel is, kan dit vrugbaar wees om in terme van ’n oop sisteem
te dink met voortsetting- en aanleerdersvorme as benaderde punte op ’n
taalkontinuum.
So ’n aangepaste siening maak dit makliker om op ’n geïntegreerde wyse
verantwoording te doen van die onteenseglik belangrike invloed wat moet uitgegaan
het van die intertaalvariëteite soos Kaapse Afrikaans, omdat ’n natuurlike
“osmoseproses” dan veel waarskynliker en gemakliker sou kon verloop het, as wanneer
die basis van Standaardafrikaans ver in die oostelike trekboergebiede (en die Transvaal)
afgesonder word. Belangrike kultuurhaarde soos Genadendal kan dan ook meespeel in
die standaardiseringsproses van Afrikaans. Dit is dus noodsaaklik om groter helderheid
te verkry oor die verhouding tussen veral Kaapse Afrikaans en Oosgrensafrikaans.
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’n Waarderende ondersoek na die pedagogiese
hoedanighede van Gerhardus P.V. Bosch
Jannie Pretorius
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Universiteit van die Vrystaat

Summary
An appreciative inquiry into the pedagogical attributes of Gerhardus P.V.
Bosch
During this appreciative inquiry into the pedagogical attributes of Gerhardus Bosch, an
experienced biology teacher at the Christelike en Nasionale Sekondêre Meisieskool Oranje in
Bloemfontein, South Africa, interviews were conducted with six learners. Six appreciative
questions were asked and seven of Bosch’s prominent pedagogical attributes were identified
from the learners’ responses. The attributes are discussed and compared with those indicated
by educational sources as being part of the practice of excellent teachers. The first phase of
the appreciative inquiry cycle, discovery, is represented by the first five of the questions and
the second phase, the dream phase, by the last question. The seven attributes identified from
the interviews are used to identify the positive core of Bosch’s pedagogy and to design a
profile of his excellent teaching as part of his legacy to present to future generations of
educators. This profile might inspire others to make his legacy their destination.

Key words
Pedagogical attributes, appreciative inquiry, excellent teacher, teacher profile, Biology

Opsomming
Tydens hierdie waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van
Gerhardus Bosch, ’n ervare biologie-onderwyser aan die Christelike en Nasionale
Sekondêre Meisieskool Oranje in Bloemfontein, Suid-Afrika, is onderhoude met ses
leerders gevoer. Ses waarderende vrae is gestel en sewe van Bosch se prominente
pedagogiese hoedanighede uit leerders se response geïdentifiseer. Die hoedanighede
word bespreek en vergelyk met wat deur opvoedkundige bronne as die hoedanighede
van uitstaande onderwysers aangedui word. Die eerste fase van die siklus van
waarderende ondersoek, naamlik Ontdekking, word verteenwoordig deur die eerste
vyf vrae en die tweede fase, die Droom-fase, deur die laaste vraag. Die sewe
hoedanighede wat uit die onderhoude geïdentifiseer is, word gebruik om die positiewe
kern van Bosch se pedagogie te identifiseer, asook om ’n profiel van uitstaande
onderrig as deel van sy nalatenskap aan huidige en opkomende geslagte onderwysers
saam te stel. Hierdie profiel mag ander inspireer om sy nalatenskap hul sogenaamde
Destinasie te maak.
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1.

waarderende

Agtergrond: die
Ondersoek (WO)

ondersoek,

paradigma

uitstaande

van

onderwyser,

Waarderende

Min kenners van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel sal ontken dat probleme soos
gebrekkige leerderdissipline, lae slaagsyfers, swak leesvermoë en gebrekkige
rekenvaardighede deels aan faktore soos onvoldoende onderwysersopleiding, lae
onderwysermoraal en ongemotiveerde leerkragte toegeskryf kan word. Pogings om
hierdie probleme op te los word skynbaar met min sukses beloon: die minister van
basiese onderwys, Angie Motshekga, moes rapporteer dat slegs 60,7% (’n afname van
twee persent sedert 2008) van die 580 577 kandidate wat die Nasionale
Seniorsertifikaateksamen aan die einde van 2009 geskryf het, geslaag het (RSA 2010).
Dit beteken dat meer as 220 000 kandidate gedruip het.
Hoe kan hierdie probleme opgelos word?
Dit lyk asof daar geen einde aan die probleme is nie, en dat die meeste pogings om die
probleme op te los, met min sukses beloon word. Cooperrider, Whitney en Stavros
(2008:16) bevraagteken dan ook tereg die tradisionele paradigma van
probleemoplossing: dat organisasies stukkende masjiene is wat reggemaak moet word.
Hulle staan krities teenoor die vrae wat sentraal tot die proses van probleemoplossing
staan: “Wat is verkeerd?”; “Wat is die probleme?”; en “Wat is die oorsake?” Hulle voer
aan dat ’n organisasie ’n oplossing is wat omarm moet word eerder as ’n probleem wat
opgelos moet word (Cooperrider e.a. 2008:5). Hulle staan ’n nuwe paradigma as
raamwerk vir ondersoeke na organisasies en veranderinge in organisasies voor: dié van
Waarderende Ondersoek (Appreciative Inquiry). Hulle beskryf die waarderende
paradigma as volg: “A unique perspective of the organizational world that views
organizations as mysteries to be embraced” (Cooperrider e.a. 2008:433).
In elke organisasie (en dan ook in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel) is daar mense,
stelsels en prosesse wat hoogs suksesvol funksioneer – en die proses van Waarderende
Ondersoek (voortaan WO) gaan oor die identifisering van hierdie positiewe
uitsonderings, suksesse en mees besielende oomblikke (Cooperrider e.a. 2008:6). WO
verskil van ander organisasie-ontwikkelingsmetodologieë deurdat die proses altyd met
positiewe vrae begin.
WO is ’n veranderingsproses wat fokus op die identifisering en ontwikkeling van dit
wat wérk in ’n organisasie eerder as om te probeer regmaak wat nié werk nie (Doveston
en Keenaghan 2006:5). Dit is ’n hoogs psigologiese proses deurdat dit fokus op die
sosiaal-politieke aspekte van organisasielewe eerder as op die logies-rasionele aspekte
(Lewis, Passmore en Cantore 2008:932-3). Dit is ’n benadering wat die menslike natuur,
insluitend menslike emosies en kognisie, omarm.
Dit kan ook beskryf word as die studie van dit wat lewe gee aan menslike stelsels
wanneer hulle optimaal funksioneer (Whitney en Trosten-Bloom 2010:1). Deur
onvoorwaardelik positiewe vrae te stel soos: “Wat sou jy beskryf as ’n hoogtepunt in
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jou tyd by die organisasie – ’n tyd toe jy vol energie en baie betrokke was?” en “Sonder
om beskeie te wees: wat waardeer jy die meeste van jouself, jou werk en jou
organisasie?” (Cooperrider e.a. 2008:25) word gepoog om die positiewe kern van ’n
organisasie of individu te identifiseer. Die aanname word gemaak dat vrae en dialoog
omtrent sterkpunte, suksesse, waardes, hoop en drome op sigself transformasie
bewerkstellig (Whitney en Trosten-Bloom 2010:1). As sodanig het dit dus ’n sosiaal
konstruktivistiese grondslag (Carr-Stewart en Walker 2003:10; Whitney en TrostenBloom 2010:49). Volgens Carr-Stewart en Walker (2003:10) geld die aannames dat dit
waarop ons fokus, ons realiteit raak, en dat die taal wat ons gebruik, ons realiteit skep.
Die volgende werksdefinisie van WO beskryf die proses soos dit binne die konteks van
hierdie artikel gebruik is:
Appreciative inquiry (AI) is the cooperative co-evolutionary search for the best
in people, their organizations, and the world around them. It involves what
gives “life” to a 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. The inquiry is mobilized through
the crafting of the “unconditional positive question” [...]. (Cooperrider e.a.
2008:3)
Soos aangetoon in Figuur 1, deurloop die proses van WO vier duidelike fases (Lewis
e.a. 2008:933-4; Cooperrider e.a. 2008:5; Pretorius 2009:166–7; Whitney en TrostenBloom 2010:6-9). Ontdekking word gekenmerk deur die koöperatiewe soeke na ’n begrip
van die “beste van wat is en wat was” (Whitney en Trosten-Bloom 2010:7). Dit word
tipies gedoen deur individuele onderhoude, soos in hierdie studie. Dit word as volg
beskryf:
As part of the Discovery process, individuals engage in dialogue and meaningmaking. This is simply the open sharing of discoveries and possibilities.
Through dialogue, a consensus begins to emerge whereby individuals in the
organization say, “Yes, this is an ideal or a vision that we value and should
aspire to.” Through conversation and dialogue, individual appreciation
becomes collective appreciation, individual will evolves into group will, and
individual vision becomes a cooperative or shared vision for the organization.
(Cooperrider e.a. 2008:6)
Droom is ’n energieke ontdekking van “wat mag wees” (Whitney en Trosten-Bloom
2010:8). Hierdie fase skep die geleentheid vir mense om gesamentlik hulle hoop en
drome vir hul verhoudinge, hulle organisasie en die wêreld te verken. Dit skep die
geleentheid om groot en moedige moontlikhede, wat grense kan verskuif, te visualiseer.
In Cooperrider e.a. (2008:6) se woorde:
Second, participants Dream, or envision what might be. It occurs when the best
of “what is” has been identified; the mind naturally begins to search further
and to envision new possibilities. Valuing the best of “what is” leads to
envisioning what might be. Envisioning involves passionate thinking, creating
a positive image of a desired and preferred future. The Dream step uses the
interview stories from the Discovery step to elicit the key themes that underlie
the times when the organization was most alive and at its best.
Ontwerp is ’n stel uitdagende voorstelle wat stellings is wat die ideale organisasie
beskryf, of dit “wat behoort te wees” (Whitney en Trosten-Bloom 2010:8). Deelnemers
(in hierdie studie se geval die navorser) put uit die ontdekkings en drome om elemente
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met hoë impak te kies by die samestelling van ’n stel moedige stellings wat die optimale
of begeerde organisasie (of hoedanighede) uitbeeld.
Third, participants coconstruct the future by the Design of an organizational
architecture in which the exceptional becomes everyday and ordinary. This
design is more than a vision. It is a provocative and inspiring statement of
intention that is grounded in the realities of what has worked in the past
combined with what new ideas are envisioned for the future. (Cooperrider e.a.
2008:6)
Destinasie is ’n reeks geïnspireerde aksies wat deurlopende leer en innovasie
ondersteun, of “wat sal wees” (Whitney en Trosten-Bloom 2010:9). Hierdie fase se fokus
val spesifiek op persoonlike verbintenisse en die pad vorentoe. Dit skep die raamwerk
vir deurlopende organisatoriese en persoonlike ontwikkeling – vir die navorser self,
maar ook vir ’n ontvanklike wye opvoedkundige gemeenskap. Die woorde van Gergen
(1999) is hier spesifiek van toepassing:
[I]t is not my game here to persuade, to win, or to educate you in the right way.
It is you who must breathe life into these words. And if we’re successful in this
author-reader relationship, perhaps new paths will open. As we relate together,
so do we construct our future. (Carr-Stewart en Walker 2003:10)
Daar kan ook weer eens na Cooperrider e.a. (2008:7) verwys word:
Fourth, the Design delivers the organization to its Destiny through innovation
and action. AI establishes a momentum of its own. Once guided by a shared
image of what might be, members of the organization find innovative ways to
help move the organization closer to the ideal. Again, because the ideals are
grounded in realities, the organization is empowered to make things happen.
This is important because it is precisely through the juxtaposition of visionary
content with grounded examples of the extraordinary that AI opens the status
quo to transformations via collective action. By seeking an imaginative and
fresh perception of organizations (as if seen for the very first time), the
appreciative eye takes nothing for granted, seeking to apprehend the basis of
organizational life and working to articulate the possibilities for a better
existence.

Figuur 1: Die vier D’s van Appreciative Inquiry (Cooperrider, Whitney en Stavros,
2008:5), volgens Pretorius (2009:167); Whitney en Trosten-Bloom, 2010:6)
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Hoewel die WO-proses primêr op die ontwikkeling van organisasies gerig is, is die
eerste WO van ’n individu wel in 2006 gedoen (Crous, De Bruin, Roodt, Van Vuuren,
Schoeman en Stuart 2006:4). Vir die Ontdekking-fase het Crous e.a. (2006) onderhoude
in pare met mekaar gevoer en is daar gesoek na diepsinnige stories wat ontstaan het uit
hul kontak met Johann Schepers, ’n uitstaande psigometris. Die onderhoude is daarna
ontleed om temas te identifiseer wat die positiewe kern van Johann Schepers
verteenwoordig. Vir die Droom-fasehet elkeen van die skrywers van die artikel apart ’n
positiewe beeld van hom – gebaseer op daardie temas – geskep. Dit is geïntegreer in ’n
gedeelde beeld in die vorm van ’n profiel. Die navorsers beskryf die laaste twee fases
van hul WO op treffende wyse: “For the Design phase we constructed his legacy for the
field of Psychology/Industrial Psychology so as to inspire others to make his legacy our
Destiny” (Crous e.a. 2006:4).

2.

Navorsingsontwerp

Vir die doeleindes van hierdie WO is besluit om waarderende individuele onderhoude
met ses vrywillige (Brown 2004:529) leerders uit ses klasse oor vier verskillende grade
heen (grade 9–12) te voer oor die pedagogiese hoedanighede van ’n uitstaande biologieonderwyser aan die Christelike en Nasionale Sekondêre Meisieskool Oranje in
Bloemfontein, Gerhardus Bosch. Omdat die onderhoude met vrywilligers gevoer is, sal
die bevindinge nie optimaal veralgemeen kan word nie – ’n algemene probleem in
sosiale navorsing waarin vrywilligers gebruik word (Babbie 2010:65).
Daar is op ses leerders besluit omdat dit ook die getal persone is wat betrokke was by
die WO van Johann Schepers (Crous e.a. 2006:4), die studie wat hierdie ondersoek gerig
het. Ook hierdie besluit het implikasies vir die veralgemening van die bevindinge,
omdat dit nie op die breë leerlingbevolking van die skool toegepas kan word nie. Die
doel van die ondersoek is egter nie om vas te stel wat álle leerders van die skool van
Gerhardus Bosch dink nie, maar wel om ’n profiel saam te stel van ’n uitstaande
biologie-onderwyser soos wat sómmige leerders hom ervaar. Dit word dus as ’n
gegewe aanvaar dat daar altyd meningsverskil oor onderwysers – en dus ook oor
Gerhardus Bosch – sal wees.
Hoekom is die leerders betrek? Volgens De la Ossa (2005:24) is leerders se persepsies
van skoollewe en hul reaksies op die skool se omgewing is noodsaaklik vir ’n begrip
van die skool se klimaat en die ontwerp van ’n positiewe leeromgewing. Hy sê voorts:
The voices of students can and should be a vehicle for change in the future.
Ultimately, a high school is only what an individual young person perceives it
to be. [...] Not only can students’ perceptions be elicited for insight, students can
also provide solutions to problems in contemporary public high schools [...]
[S]tudents today can be the designers of effective alternative and traditional
high schools of the future. (De la Ossa 2005:37)
Die motivering van die besluit om Bosch spesifiek te ondersoek word in ’n volgende
afdeling verskaf.
Die WO is begin deur die volgende positiewe, waarderende vrae aan die leerders te
stel:
•
•
•

Wat is jou eerste of aangenaamste herinnering aan meneer Bosch?
Vertel my van ’n geleentheid waar hy baie vir jou beteken het.
Vertel my van ’n goeie biologieklas wat hy aangebied het.
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•
•
•

Wat maak van hom ’n besonderse mens?
Wat sou jy sê is die één ding wat lewe gee aan sy klasse – waarsonder sy klasse
nie dieselfde sou wees nie?
Wat wens jy kon toekomstige onderwysers by hom leer?

Die eerste vyf vrae is as deel van die Ontdekking-fase van die WO gestel en die laaste
vraag as deel van die Droom-fase. Dit beteken dat die eerste twee fases van hierdie WO
(Ontdekking en Droom) deur die leerders in samewerking met die navorser gedoen is
en dat die derde en vierde fases (Ontwerp en Destinasie) deur die navorser en die res
van die deelnemende opvoedkundige gemeenskap (dus die lesers van hierdie artikel)
voltooi moet word. Waar die tradisionele WO binne ’n spesifieke organisasie gedoen
word, word hierdie ondersoek binne ’n spesifieke skool begin en in die breër
opvoedkundige gemeenskap voortgesit. Die hoofdoel van die studie is dus om
Gerhardus Bosch se profiel met behulp van die leerders saam te stel en om sodanige
profiel, nadat dit ingebed is in die beskikbare wetenskaplike navorsing om die
relevansie daarvan te verifieer, aan te bied as katalisator vir positiewe verandering in
die breër opvoedkundige gemeenskap.
Die onderhoude is deur die navorser ontleed om prominente pedagogiese
hoedanighede te identifiseer wat as die positiewe kern van Gerhardus Bosch beskou
kan word. Hierdie hoedanighede is daarna geïntegreer om ’n profiel van uitnemende
onderrig soos herkenbaar by Gerhardus Bosch te saam te stel (die Ontwerp-fase).
Hierdie profiel, so word gehoop, kan as raamwerk vir die persoonlike en professionele
ontwikkeling van onderwysers dien. Dit verteenwoordig dan Bosch se bydrae tot en
nalatenskap aan die opvoedkunde. Dit kan myself en ander onderwysers – ook van
opkomende geslagte – inspireer om sy hoedanighede die positiewe kern van ons
Destinasie te maak (Crouse e.a. 2006:4).
Daar bestaan min twyfel dat die Suid-Afrikaanse onderwyser en onderwysstelsel veel
baat kan vind by die bestudering van suksesvolle onderwysers en hul onderrig – dat
die identifisering van “achievements, assets, unexplored potentials, innovations,
strengths, elevated thoughts, opportunities, benchmarks, high-point moments, lived
values, traditions, core and distinctive competencies, expressions of wisdom, insights”
(Cooperrider e.a. 2008:3) baie kan bydra tot die skep van ’n beter tipe
onderrigomgewing en onderrig vir die jeug van vandag en môre.
Bloom (2002), volgens Crous e.a. (2006:4), stel voor dat waardering die beste manier is
om iemand se uitstaande vermoëns te begryp. Indien hierdie vermoëns, soos in die
volgende afdeling aangetoon word, ander in staat stel om onderrig op sodanige wyse
aan te bied dat hulle leerders uitstekend in eksamens presteer, kan dit die moeite loon
om ’n diepgaande studie daarvan te onderneem. Gegewe die probleme in die SuidAfrikaanse skolestelsel soos in vorige paragrawe aangetoon, is daar duidelik ’n behoefte
daaraan om effektiewe, uitstaande onderrigpraktyke en hoedanighede uit te wys en te
bestudeer. Die doel van hierdie ondersoek is dus om die uitstaande pedagogiese
hoedanighede van ’n besondere biologie-onderwyser te bestudeer en te waardeer om
sodoende ’n diepere begrip van uitnemende onderrigpraktyke te ontwikkel. Positiewe
beelde ontlok positiewe aksies – en ’n ondersoek na die meesterskap van iemand anders
kan daarom positiewe veranderinge stimuleer (Cooperrider 1999, volgens Crous e.a.
2006:4).
Maar hoekom is op Gerhardus Bosch besluit?
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3.

Motivering van Gerhardus Bosch as studie-onderwerp

Die besluit om die pedagogiese hoedanighede van ’n spesifieke onderwyser te
bestudeer, sal noodwendig subjektiewe elemente vertoon. Soos dan ook tereg uitgewys
is deur ’n kritiese leser van ’n prefinale konsep van hierdie artikel, kan pertinente vrae
daaromtrent gestel word. Goeie voorbeelde hiervan is aangebied:
•
•
•
•
•
•
•

Hoekom is dié spesifieke persoon gekies?
Hoekom ’n mansonderwyser by ’n meisieskool?
Hoekom die mens en nie die skool nie?
Sou dit dalk anders gewees het as die persoon ’n onderwyseres was of as dit ’n
skool met seuns en meisies was of as dit net seuns was?
Sou hy suksesvol gewees het in ’n skool in ’n plakkerskamp of met leerders uit ’n
minderbevoorregte agtergrond?
Is omtrent alle onderwysers by ’n topskool nie maar suksesvol nie?
Watter rol speel persoonshoedanighede eerder as pedagogiese hoedanighede?

Hierdie is geldige vrae wat die kompleksiteit en spesifieke gesitueerdheid van die
onderrigomgewing en die onderwyser op doeltreffende wyse verbeeld. Diepgaande
positiewe ondersoeke behoort na elkeen van die probleme hier bo – en andere – gedoen
te word. Die voorbeeld van ’n gewilde onderwyser wat klasse aan gevangenes in ’n
tronk aanbied, en ook besonder gewild by hulle is (soos deur ’n kollega uitgewys), laat
die waarderende ondersoeker se mond water: Hoe lyk die pedagogiese profiel van ’n
onderwyser oor wie gevangenes gaande is?
Ek wil verder gaan en meer vrae aan myself en die opvoedkundige
navorsingsgemeenskap stel: Hoe lyk die profiel van ’n uitstaande opvoeder op die
Kaapse vlakte? Wat veroorsaak dat sommige skole in voorheen benadeelde gebiede jaar
na jaar met ’n 100%-slaagsyfer kan spog? Dié vrae illustreer die leemte in, en behoefte
aan, wetenskaplike ondersoeke na inspirerende suksesverhale op die terrein van
opvoedkundige navorsing – en dit veral in Suid-Afrika, ’n land wat nog sukkel om sy
voete te vind na ’n traumatiese verlede. Daar word te veel navorsing oor
opvoedkundige probleme gedoen. Die relatiewe effek daarvan regverdig egter nie die
moeite wat daarmee gedoen word nie. Cooperrider e.a. (2008:2) gaan selfs verder: “We
may have reached the end of traditional problem solving.”
’n Mens moet egter êrens begin en my keuse het op Gerhardus Bosch geval om redes
wat in die volgende paragrawe duidelik sal word. Die besluit of dit die regte keuse was,
word aan die leser oorgelaat.
Gerhardus Bosch het in 1978 aan die Hoërskool Staatspresident Swart in Brandfort
gematrikuleer, waar hy ook lid van die Leerlingraad was en pryse ontvang het vir sy
kunswerke en as wenner van verskeie redenaarskompetisies. Hy studeer vanaf 1982 tot
1986 en vanaf 1992 tot 1995 aan die Universiteit van die Vrystaat en verwerf
opeenvolgend ’n BSc-graad, ‘n BSc (Hons)-graad in dierkunde, ’n Hoër
Onderwysdiploma met metodiek van skoolvoorligting en biologie as spesialisrigtings,
’n BEd (Leierskap en Bestuur – met lof) en ’n MEd-graad (Didaktiek). Tydens die
periode 1982–1986 was hy lid van die huiskomitee van huis JBM Hertzog, joolleier en
lid van die Studenteraad van die universiteit, het hy gedien in die redaksie van die
studentekoerante van die universiteit, en was hy ook voorsitter van die
Onderwysersvereniging.
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In 1987 is hy aangestel as biologie-onderwyser aan Sentraal Hoërskool in Bloemfontein,
en in 1989 is hy bevorder tot departementshoof van biologie aan Voortrekker Hoërskool
in Bethlehem, waar hy tot 2001 ’n lid van die bestuurspan van die skool was. Hy het
biologie aan leerders van graad 8 tot 12 onderrig en het as senior nasiener en
subeksaminator van biologie vir die Seniorsertifikaateksamen in die Vrystaat opgetree.
Hy het as eksaminator van provinsiale biologie-olimpiades opgetree en as voorsitter
van die Oos-Vrystaat Biologie Studiegroep gedien. Sy biologie-laboratorium is agt keer
aangewys as die doelmatigste in die Vrystaat.
Hy het die stigting van die Oos-Vrystaatse Ekspo vir Jong Wetenskaplikes geïnisieer, en
as voorsitter opgetree. Verder het hy ook as lid van die Nasionale Ekspo vir Jong
Wetenskaplikes gedien. In 1999 word hy aangewys om twee uitstallers van die
Nasionale Ekspo na die International Science and Engineering Fair in Detroit, Michigan
te vergesel. Hy ontvang ook die Dr. S. Meiring Naudé-gedenktoekenning vir bydraes
wat tot die Ekspo gelewer is.
As hoof van die Skakelburo van die skool was hy verantwoordelik vir alle skakeling
van die skool met die media, asook vir alle bemarkingsaksies van die skool. Hy was
hoof van die skool se rasieleiers, noodhulp, Voortrekkers en Christelike
Studentevereniging. Verder was hy redakteur van die jaarblad, prospektus en
skoolkoerant, wat in verskeie afdelings as die beste in Suid-Afrika aangewys is. Vir sy
prestasies op kultuurgebied ontvang hy ’n silwer-kultuurmedalje van die Bethlehem
Kultuurraad. Hy het ook betrokke geraak by die opleiding van onderwysers van
voorheen benadeelde skole.
In 2001 aanvaar hy ’n pos as vakhoof van biologie aan die Christelike en Nasionale
Meisieskool Oranje in Bloemfontein. Sy besondere kundigheid as fotograaf lei daartoe
dat hy aangestel word as die skool se fotograaf, en hy stig en bedryf ’n fotografieklub
by die skool. Hy tree op as hoofeksaminator, senior nasiener en nasiener van biologie
vir die Seniorsertifikaateksamen in die Vrystaat. Hy sit sy betrokkenheid by die Expo
vir Jong Wetenskaplikes voort en sy leerders verwerf 13 goue, 15 silwer- en 5
bronsmedaljes tydens provinsiale Ekspo’s . Tydens die 2003-Ekspo verower Oranje die
trofee vir die skool met die meeste goue medaljes in die Vrystaat, en vyf leerders dring
deur na die Nasionale Ekspo in Pretoria. Tydens die Nasionale Ekspo van 2005 verwerf
een leerder ’n goue medalje en word op grond daarvan gekies om Suid-Afrika op die
internasionale Ekspo in Santiago, Chili te verteenwoordig. Tydens die Nasionale BioScience Olimpiade verwerf sewe leerders bronssertifikate, en tydens die Vrystaatse
Biologie-Olimpiade van 2004 eindig een leerder onder die eerste tien in die provinsie.
Sedert 2003 is Bosch betrokke by die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit van
die Vrystaat se Gevorderde Onderwyssertifikaat (GOS), waartydens indiensopleiding
van onderwysers gedoen word. In 2003 was hy ook betrokke by ’n Kanadese projek vir
die opleiding van biologieleerkragte.
In bostaande besonderhede van ’n indrukwekkende loopbaan kan reeds genoeg
motivering gevind word vir die keuse van Gerhardus Bosch as fokus van hierdie WO.
Die belangrikste persoonlike rede was egter vir my die positiewe invloed wat hy op my
eie dogter, nou in graad 12, gehad het. Sy het gereeld by die huis gekom en vertel van
Bosch se grappies en sêgoed, van die deeglike onderrig wat hy aanbied, van die
ondersteuning wat hy aan haar en ander leerders bied, van die mooi klere wat hy
aantrek (sien figure 2 en 3), en van sy vriendelike geaardheid. Dit het my herinner aan
ons studentejare saam: ek onthou die netjiese student, die uitbundige lag, die
vriendelikheid, die gedrewenheid om die gemeenskap te dien.
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Figuur 2: Gerhardus Bosch voor
sy biologieklas by die
Sekondêre Meisieskool Oranje

4.

Figuur 3: “… ek dink nie hy
het al twee keer dieselfde das
aangehad nie.” (Sien Tabel 1)

Uitslae van die WO

Die leerders se antwoorde is eers getranskribeer en toe gekodeer om ooreenstemmende
hoedanighede daaruit te identifiseer. Owen (1984:275), volgens De la Ossa (2005:28)
noem dit “threads of meaning woven throughout the discourse”. Die opsomming van
die antwoorde en geïdentifiseerde hoedanighede (in die eerste kolom) word aangetoon
in Tabel 1.
Vriendelikheid

Wel, ek dink toe ek die eerste dag hier aangekom
het, was hy baie vriendelik.
Hy was baie vriendelik met ons in die klas. Hy het
ons dadelik gemaklik laat voel.
Hy is altyd so vriendelik …
Sy vriendelikheid en vrolikheid, sy persoonlikheid
– hy is opgeruimd as hy in die klas kom.
Hy is baie vriendelik.

Grappies/humor

… en het grappies gemaak.
Sy manier van raas laat mens lag.
Hy maak grappies en dit help jou baie keer om van
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die goeters te onthou.
Hy doen regtig moeite met die klasse en ek dink sy
grappies maak dit vir ons lekker om in sy klasse te
wees.
Ek hou van sy eksperimente; hy maak dit altyd fun
en grappies.
Sy grappies, en die manier wat hy met jou praat.
Dis soos my favourite meneer.
Hy maak grappies, en hy maak dit vir jou lekker.
Hy sal sommer oor homself grappies maak.
Hy maak baie maal grappies en as ons partymaal
nie huiswerk doen nie, sal hy sê: “Sien julle nou
hoekom drink ek my badwater.”
Ek weet nie, ek dink ons het net vir meneer Bosch
so leer ken, sy grappies en goed.
Ek dink nie ’n Biologieklas kan dieselfde wees
sonder sy humorsin nie.
Maak klasse
lekker/verskaf plesier

… ag, hy maak dit net vir jou lekker. Hy maak ook
dat jy van hom hou en ek sê altyd: As jy van ŉ
onderwyser hou, dan sal jy van die vak ook hou.
Dink nie ek kan enige een (klas) uitsonder nie, want
hy maak almal baie lekker.
As jy die les moet onthou, dan onthou jy die dag
wat hy dit aangebied het omdat hy dit vir jou
lekker gemaak het. As jy oplet, sal jy goed doen.
Hy maak dit vir jou lekker, veral die moeilike goed;
hy probeer dit lekker maak, sodat jy dit actually kan
verstaan.
En [onderwysers kan leer] hoe om dit vir die
kinders in die klas lekker te maak.
Dis net sulke snaakse goed wat dit baie lekker
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maak.
Voorbereiding vir
eksamen en
assessering

En voor die eksamen sal hy vir ons fizzers uitdeel
en sê sterkte met die eksamen of aan die einde van
die jaar sal hy vir ons sê s ien jou volgende jaar en
geniet jou vakansie.
Ek dink nou in die eksamen het hy regtig vir ons
baie beteken. Hy het ons met baie goed gehelp. As
ons die werk nie verstaan nie, dan het hy weer vir
ons verduidelik.
Hy het ons die geleentheid gegee en gesê, kyk nou
weer deur die werk en as jy nie verstaan nie, kom
dan weer na my toe voor die eksamen begin, dat
julle vir my kan sê.
En toe voor die eksamen, toe kom hy na ons toe en
sê julle moet regtig na hierdie en hierdie goed kyk.
Voor die eksamens, as ons regtig iets nie verstaan
nie, dan help hy ons.
En na die eksamen, dan sal hy weer deurgaan; hy
is nie bang om te erken dat hy ’n fout gemaak het
nie. So as jy ’n punt benodig, dan sal hy dit vir jou
gee.
Hy wil seker maak ons verstaan die genetikasomme waarmee ons gesukkel het ... wou hy seker
maak ons verstaan dit, dan gee hy ons oefeninge en
so aan, wat ons nou oor en oor kan doen.
Hy sal altyd jou punt ook insien. Soos, sê nou maar
jy skryf toets en jy verskil met hom, dan kan jy met
hom gaan praat en dan sal hy kyk wat die regte
antwoord is en jou probeer help.
Ek weet eenmaal het ek hom gevra of hy nie vir my
ou vraestelle kan gee om my te help nie; hy was op
pad om te ry en toe sê hy dit is reg en het my gehelp
en oopgesluit en alles.

Hulpmiddels
aangename

en Elke keer met sy verjaarsdag – hy gaan altyd groot.
Ons kan partytjie hou in sy klas en dan deel hy
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onderrigomgewing

altyd vir ons pienk of groen fizzers uit.
… en sy dasse, hy dra elke dag ’n ander das; ek
dink nie hy het al twee keer dieselfde das aangehad
nie.
Daar is nie net een nie, maar baie, want hy het baie
keer ekstra prentjies en ekstra boeke waarin hy vir
ons prentjies wys. Skyfies wat hy teen die bord
gooi. Hy doen baie ekstra moeite om navorsing te
doen en so. Veral met die matriek-Biologie, met die
voortplanting en goed. Hy het ’n boek gaan soek
oor die baba en die baarmoeder.
Ons het eksperimente gedoen; ek is mal oor
eksperimente, oor die broodmuf. Maar dit was nou
oor ’n paar dae. Soos die een dag, toe maak ons als
bymekaar. En hy het almal daar voor laat staan en
seker gemaak ons ken dit almal mooi en weer
teruggekom en gekyk hoe dit lyk.
Die hart – ek hou baie van die hart en dis half die
main ding van die lewe. Hy doen baie moeite; hy
bring die hart en niere wat hy kry, saam skool toe.
Hy is altyd betyds vir sy klasse. Hy weet waarvan
hy praat; hy is nie iemand wat net stories vertel en
niks ken nie.
Hy doen baie moeite met die klasse wat hy vir ons
aanbied.
Daar is tye wat ons werk en tye wat ons speel. Aan
die einde van elke periode gee hy vir ons 10 minute
waar ons kan gesels, maar die res van die tyd werk
ons.
Ek hou van sy eksperimente; hy maak dit altyd fun
en grappies.
Hulle kan leer hoe om hulle lesse beter aan te bied.
Nie net uit die boek uit te lees nie.

Empatie en deernis
met leerders

Met persoonlike krisisse is hy baie ondersteunend
en hy hanteer elke kind as ’n individu.
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Hy was na ’n vriendin se begrafnis toe. Hy
probeer regtig daar wees vir ’n mens, nie net soos in
skoolwerk nie, maar ook so half persoonlik.
Waar jy nogal bang was vir die ander
onderwysers ... hy het jou dadelik laat voel asof hy
jou aanneem.
Ek dink mnr. Bosch ... die ding van hom is hy gee
regtig om, hy worry nie net altyd oor die vak wat
jy by hom het nie, maar oor jou persoonlik, hoe dit
met jou gaan. Ek onthou van graad 8 af, van die
begin af het hy al oor ons geworry en gevra of ons
orraait is.
Hy is altyd vrygewig en mededeelsaam en jy kan
met hom oor enigiets gaan praat – as jy ’n
probleem het, is hy daar.
Ek dink mens kan altyd met hom gaan praat as jy
’n probleem het en mens kan hom vertrou.
Hy het gehuil toe die matrieks loop.
Ek dink hy het soveel unieke eienskappe; soos ek
netnou gesê het, hy is baie betroubaar – jy kan hom
regtig iets vertel en vertrou met dit.
Ek wens regtig dat alle onderwysers kan weet dat
hulle met kinders se toekoms werk. Dat hulle
eintlik met die wêreld se toekoms werk en dat hulle
kinders so kan afbreek. Dat hulle eintlik die
geleentheid het om van kinders regtig sterre te
maak. Hulle mors met ons en kraak net eintlik
kinders af. En ek dink hulle kan by mnr. Bosch
leer dat mens kinders opbou en potensiaal in
hulle raaksien.
Hulle moet omgee vir die kinders en hulle
belange.
Geduld en volharding … hy hou aan en aan tot jy dit verstaan.
Die meeste van die onderwysers is ongeduldig; hy
raak nie sommer ongeduldig nie.
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Ek dink om altyd hard te werk en nooit moed op te
gee nie, want al verstaan ons dit nie of dit raak
moeilik, dan sal hy dit maar net weer en weer
verduidelik. Ek gaan ook onderwys studeer, maar
ek is baie ongeduldig. Iemand sal my partykeer iets
vra, dan sal ek sê: Verstaan nou net dit. En hy sal
aanhou en verduidelik tot jy dit verstaan.
Onderwysers kan geduld by hom leer.
Tabel 1: Sewe pedagogiese hoedanighede wat die positiewe kern van Gerhardus
Bosch se onderrigprofiel vorm

Figuur 4: ’n Diagrammatiese voorstelling van die sewe pedagogiese hoedanighede
wat gesamentlik die positiewe kern van Gehardus Bosch se onderrigpraktyke
uitmaak. Hierdie hoedanighede sou as profiel van uitstaande onderrig en
rigtingwyser vir die opleiding van onderwysers kon dien. Die relatiewe belang of
onderlinge verhouding van die hoedanighede word nie aangetoon nie.
Byna al hierdie hoedanighede van Gerhardus Bosch soos deur die leerders uitgewys
(met die uitsondering van “maak klasse lekker”) vorm deel van die dimensies van die
Produktiewe Pedagogie-model wat deur Killen (2010:19) saamgestel is: intellektuele
kwaliteit, onderlinge verbondenheid, ondersteunende klaskameromgewing en
erkenning van individuele verskille.
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5.

Profiel van die
Gerhardus Bosch

pedagogiese

hoedanighede

van

5.1 Vriendelikheid
Odendal en Gouws (2005:1353) omskryf vriendelikheid as volg: “Soos ’n vriend,
minsaam, welwillend, beminlik”; en “Vrolik, wat ’n aangename indruk maak”. Een van
die leerders wys dan ook op Bosch se vrolikheid. Soanes en Stevenson (2005:692) dui ’n
vriend aan as “a person with whom one has a bond of mutual affection, typically one
exclusive of sexual or family relations”. Azer (2005:67) identifiseer vriendelikheid as ’n
kenmerk van goeie onderwysers en beskryf sodanige onderwysers se omgang met
leerders as gemaklik. Volgens Feldman en McPhee (2008:131) gee uitstaande
onderwyses baie aandag aan hul verhouding met hul leerders, gee hulle baie om vir
hulle en is hulle vriendelik en toeganklik.
Dit lei tot rapport met die leerders, wat volgens Brown (2004:515) deur studente as van
belang vir effektiewe onderrig gesien word, en skep ’n gevoel van samehorigheid in die
klaskamer. Ook Revell en Wainwright (2009:218) argumenteer dat sodanige rapport
met studente belangrik is vir uitstekende onderrig: “Students highlighted that the
personal attributes of the lecturer and his/her ability to create a rapport with the class
greatly influenced their engagement with a subject.”
Leerders se persoonlike verhoudings met onderwysers het definitief ’n positiewe
invloed op hul opvoedkundige ervarings (De la Ossa 2005:33). Hierdie verhoudings
beïnvloed leerders beide persoonlik en akademies, en, omdat dit ’n minder tasbare
fenomeen is, wel dikwels op onbewustelike vlak (Brown 2004:515–6).

5.2 Empatie en deernis
Sou hierdie hoedanigheid saam met Bosch se empatie en deernis beskou word, raak dit
duidelik hoekom die leerders hom as vriendelik beskryf en ook as ’n vriend ervaar. Hy
ondersteun hulle tydens persoonlike krisisse, woon per geleentheid ’n begrafnis van die
vriendin van ’n leerder by, is bekommerd oor en verneem na hul welstand, hanteer
hulle vertroulike mededelings met groot diskresie, is opbouend by hulle betrokke en
sien die verskuilde potensiaal in hulle raak.
’n Uitstekende onderwyser in Vallance (2000) se studie beskryf dit as volg: “I think the
relationship of love basically – I know it sounds corny in academic circles. I think love –
I really do. I treat them like my own son and daughter. I care about them.” ’n Ander
uitstaande onderwyser stel dit so: “What motivates me is the students, I think, because I
really love them. I just enjoy their personalities .... and even the brash, naughty ones I
really like.” Vallance (2000) is selfs van menig dat dit sentraal staan tot uitstaande
onderrig: “[A]n excellent teacher loves his or her students.”
Clark (2004:122) gaan verder:
More and more it seems that compassion is missing from our society, and many
children are growing up with a lack of consideration for others. It is important
that all of us – parents, teachers, and other members of the community – treat
others with compassion, consideration, and generosity, especially children.
When we show kindness to a child, we are doing more than passing on a good
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deed. We are building a vision in the eyes of that child of how others should be
treated.
Brown (2004:521) verhelder die belang van empatie soos volg:
One of the criteria listed by Elton (1996) as a requirement for teaching
competence is “empathy with students”. To enhance this “empathy” it is
important for teachers to communicate at a level of understanding that is close
enough to that of the student for them to be able to follow what is being said
(Elton 2003) rather than at the teacher’s own level of understanding, and to
organize classes in such a way as to address the individual needs of learners
(Isaacs 1994).
Volgens Azer (2005:68) moedig goeie onderwysers ’n oop en vertroulike leeromgewing
aan, en toon hulle duidelik dat hulle omgee vir hulle leerders. Goeie onderwysers stel
belang in leerders as mense, en is hulle altyd bewus van hulle eie status as rolmodelle.
Hulle luister na leerders en waardeer hulle, en sal hulle nooit verkleineer nie. Sodoende
help hulle leerders om te groei.
Feldman en McPhee (2008:35) beskryf hierdie kenmerke van goeie onderwysers as volg:
“Good teachers promote a climate of caring and trust, helping people to set challenging
but achievable goals, and providing encouragement and support […].” Ted Sizer,
volgens Feldman en McPhee (2008:351), beskryf empatie as een van die “habits of
mind” van goeie onderwysers, en volgens hulle respekteer sulke leerkragte alle
leerders. Om veilig te voel en as individue aanvaar te word, is vir leerders van
deurslaggewende belang (De la Ossa 2005:35).

5.3 Lekker klasse
’n Ontleding van “maak klasse lekker” of “verskaf plesier” wat deur die leerders as ’n
hoedanigheid van Bosch en sy klasse aangedui word, kan by Odendal en Gouws
(2005:660) se verklaring van die selfstandige naamwoord begin: “Iets wat lekker is,
plesier.” Ten spyte van die ietwat amusante beskrywing van lekker as “iets wat lekker
is”, verskaf die skrywers tog ’n belangrike sinoniem: plesier. By nadere ontleding van
plesier bevind dieselfde geamuseerde ontleder hom plotseling in presies dieselfde
onbenydenswaardige situasie as Odendal en Gouws: dat dit ’n komplekse, skynbaar
onmoontlike opdrag is om plesier te kwantifiseer of te kwalifiseer. In geeneen van die
bronne wat geraadpleeg is, word lekker klasse boonop as ’n voorvereiste vir goeie
onderrig aangetoon nie. Die leerders het ’n kat in die duiwehok van die filosofie van die
opvoedkunde losgelaat.
Blackburn (2008:278-9) wend ’n fassinerende poging aan om pleasure te omskryf, maar
sonder klinkklare sukses (my kursivering):
A surprisingly complex concept, although central to any account of human and
animal motivation. Perhaps the simplest theory of pleasure treats it as being on
the same dimension as pain: a bodily sensation, but of a positive kind, where
pain is of a negative kind. This, however, fails to account for cases where we
take pleasure in an activity [soos ’n biologieklas – JP] or from receiving a piece
of news, when nothing like a pleasurable taste or other sensation is apparent.
As Aristotle pointed out, we cannot say that the pleasure we take in an activity
is a kind of sensation that could in principle have been obtained by some other
activity: rather, the pleasure forms a complement of the activity “as bloom in
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the case of youth” (Nicomachean Ethics, x. 4). Furthermore, it seems contingent
whether any sensation is pleasurable or otherwise, depending upon other
desires and concerns. Pleasure seems more to be a quality of consciousness,
intimately connected to contentment or happiness, rather than another element
within conscious experience. Pleasure has often been proposed as the end of all
action, either because this is what actually motivates us, or because there is a
concealed contradiction in the idea of action that is not so motivated. The ideal
of much economic and social philosophy would be to measure pleasures, with
the idea of constructing a felicific calculus1 for use in social choice theory. But
pleasure proves remarkably resistant to such a treatment. Whilst we can make
crude comparative judgements (this year’s holiday gave us more pleasure than
last year’s, when it rained), the subject seems inherently resistant to quantitative
treatment. Questions such as whether one gets more pleasure from art or music,
leisure or work, seem to become rapidly meaningless.
Dit sal dus moeilik te wees om vas te stel hoekom Bosch se klasse “lekker” is vir die
leerders, en dan ook om te bepaal hoe daardie gevoel van lekkerte en plesier by leerders
in ander onderwysers se klasse gedupliseer kan word. Wat wel duidelik raak uit die
leerders se antwoorde, is dat dit hulle aanspoor, en in staat stel, om moeilike
vakinhoude te verstaan en te onthou. As hulle dan van biologie en die onderwyser hou
omdat die klasse vir hulle lekker is, vergemaklik dit die taak van die onderwyser
aansienlik, omdat plesier en aksie – in hierdie geval leerders wat vakinhoude met
vreugde bemeester – skynbaar onlosmaaklik met mekaar verbonde is. Studente hou
daarvan om lesings te geniet en die meeste klagtes van studente handel oor vervelige
lesings (Brown 2004:521-2).
Indien plesier sentraal staan tot enige verklaring van menslike motivering soos wat
Blackburn beweer, behoort onderwysers baie moeite te doen om onderrig lekker te
maak vir leerders – en behoort baie meer navorsing daaroor gedoen te word. ’n Mens
gun leerders die tipe skoolervaring wat Hooks (1994) beskryf:
Attending school then was sheer joy. I loved being a student. I loved learning.
School was the place of ecstasy – pleasure and danger. To be changed by ideas
was pure pleasure. But to learn ideas that run counter to values and beliefs
learned at home was to place oneself at risk, to enter the danger zone. Home was
the place where I was forced to conform to someone else’s image of who and
what I should be. School was the place where I could forget about that self and,
through ideas, reinvent myself.

5.4 Grappies en humor
Costa en Kallick (2000), volgens Feldman en McPhee (2008:130), beskou die gebruik van
humor as een van die gewoontes van die beste onderwysers. Hierdie humor moet egter
beide doelmatig en respekvol teenoor leerders wees. Costa en Kallick (2000) beskryf die
belang van humor as volg:
Humor is healing, and it helps us understand the human condition. A valuable
premise is that if you are not having fun, you [are] not doing it right. Taking
our place in the world and ourselves too seriously is not useful or healthy. In
the scheme of things, a humorous frame about our lives helps us go through the
1

Felicifi calculus: The possibility of computing the value of “units” of happiness [...]. [...] Happiness, or
the end of action, is to be measured in terms of units of pleasure (Blackburn 2008:132).
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journey more easily. Discovering the humor in a situation is helpful in the
creative process. Learn to laugh at yourself and with your students and you
will be remembered. (Feldman en McPhee 2008:350)
’n Uitstekende onderwyser in Vallance (2000) se studie beskryf sy sukses in hierdie
opsig as volg: “I haven’t forgotten what I was like as 12, 13 and 14 year old, which
makes me tend to be fairly forgiving of kids. I think that’s absolutely fundamental. I
haven’t lost my sense of humour.”
Clark (2004:166) verwoord die belang van humor en lag in die klaskamer op byna
poëtiese wyse:
Laughter is universal. When we laugh we connect with each other in ways that
help us relate, understand each other, and feel comfortable in any situation.
When present in the learning environment, the joy and delight that come from
humor can be powerful tools when getting students to put forth effort and
achieve at the highest levels.
Twee studente in Brown (2004:523) se studie eggo byna die leerders in hierdie studie se
woorde: “[He] just makes it fun” en “I like it when particular teachers have a bit of a
joke and change the subject a bit.” Cooke, in Healy en Roberts (2004:vii), meld “that
teaching excellence depends on considerable extent on qualities such as charisma,
stimulation, humour, motivation, excitement, and what can be termed ‘magic in the
classroom’ (Revell en Wainwright 2009:217).
Enkele voorbeelde van Gerhardus Bosch se humorsin verdien om uitgelig te word. Een
van die leerders vertel dat hy soms, wanneer hulle hom moedeloos maak, vir hulle vra:
“Sien julle nou hoekom drink ek my badwater?” Hy vertel ook humoristies wat gebeur
as sy ma hom dan nou sou vra hoekom hy kwansuis te veel alkohol sou gebruik: “Dan
vertel ek haar en dan drink sy saam.” As die leerders onderling gesels, sal hy droog
opmerk: “Ek sien siekte is terug: praatsiekte.” Omdat hy as biologie-onderwyser soms
sensitiewe onderwerpe met leerders moet behandel, ontlaai hy ongemaklike vrae met
humor: toe ’n leerder vir hom vra waar ’n mens se skaambeen sit, antwoord hy onder
gelag: “As jy vanaand in die bed lê, sal jy hom kan voel.” Hierdie kundige gebruik van
humor dra sekerlik veel daartoe by dat sy klasse lekker is vir die leerders.

5.5 Voorbereiding vir eksamen
Die eindeksamen – en ander eksamens – wat leerders van Suid-Afrikaanse sekondêre
skole moet skryf, is ’n belangrike dryfveer agter onderrig. Leerders en hulle
onderwysers verkeer onder groot druk om optimaal te presteer, veral omdat die
matriek-eindeksamen toegang verleen tot verdere studie aan tersiêre instellings of tot
die arbeidsmark. Die voorbereiding van leerders vir die eksamens speel dan ook ’n
groot rol in die onderrig wat Bosch aanbied. Hy ontsien geen moeite om hulle te
ondersteun en toe te rus met die kennis en vaardighede wat hulle nodig het om die vrae
te beantwoord nie. Killen (2010:8) beskryf dit as “scaffolding: providing a learner with
enough help to complete a task and then gradually decreasing the help as the learner
becomes able to work independently”. Dit maak volgens Killen (2010:37–8) se siening
van Bosch ’n effektiewe kommunikeerder: “They [onderwysers wat kwaliteit onderrig
aanbied – JP] relate well with students, explain clearly, make their expectations explicit,
and engage students. Effective communication is fundamental to the pedagogical
practices described by the Quality Teaching model” (Coulsen 2006).

229
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
In heelwat van Killen (2010:131–2) se wenke aan onderwysers om kognitiewe
helderheid by hulself en leerders te bewerkstellig, is van Bosch se strategieë herkenbaar:
•
•
•
•
•
•
•

Vertel vir die leerders wat jy wil hê hulle moet leer of wat hulle moet kan doen.
Bied die lesinhoude volgens ’n logiese volgorde aan (sodat leerders dit maklik
kan volg).
Bied die lesinhoude teen ’n gemaklike tempo aan.
Gee verduidelikings wat sinvol is vir die leerders.
Beklemtoon belangrike punte (sodat die leerders kan sien wat belangrik is).
Gebruik toepaslike voorbeelde uit die leerders se leefwêreld om jou
verduidelikings te ondersteun.
Verduidelik inhoude oor en oor as die leerders deurmekaar raak.

Sy leerders presteer gereeld uitstekend in die matriek-eindeksamen, soos duidelik uit
die vorige twee jaar se uitslae blyk: in 2008 was sy biologieklas se gemiddeld 67,9% en
in 2009 was dit 70,06%. Daar moet pertinent daarop gewys word dat dit die gemiddelde
persentasie van die leerders is en nie die persentasie leerders wat die eksamens geslaag
het nie. Dat hy dus binne die konteks van die Suid-Afrikaanse skoolomgewing hoogs
suksesvol is, val nie te betwyfel nie.

5.6 Die gebruik van hulpmiddels
Betreffende opvoedkundige hulpmiddels en vakspesifieke onderrig gebruik Gerhardus
Bosch ’n wye verskeidenheid om ’n stimulerende onderrigomgewing te skep. Hy
gebruik diere se organe soos harte en niere om disseksies te doen en benut prenteboeke
en skyfies. Hy doen ook opleeswerk en eksperimente. Studente in Brown (2004:515–6)
se studie slaan onderwysers se vakkennis hoog aan. Hy klassifiseer onderwysers se
vakkennis, organisasievermoë en die aanbieding van goeie verduidelikings onder
“higiëne-faktore”, of maklik meetbare faktore. Hierdie faktore is dus ook makliker om
aan te leer en te ontwikkel as die meer intuïtiewe of onbewustelike faktore, soos rapport
met leerders en persoonlikheidseienskappe.
Azer (2005:68) meld dat goeie onderwysers kreatief omgaan met verskillende
onderrigstrategieë om sodoende moeilike konsepte omvattend aan te bied. Killen
(2010:39) sien dit as een van die kenmerke van uitstaande onderwysers: “[R]esourceful
teachers make the most of conditions and opportunities available to them. In particular,
they do not rely upon someone else providing them with teaching materials or creating
opportunities to them.”
Melding word gemaak van die groot aantal dasse wat Bosch dra (sien Figure 2 en 3).
Pretorius (2009:178–9) het ondersoek ingestel na die invloed van onderwysers se
kleredrag op tieners, en verwys onder meer na De Kock, De Klerk en Botha (1994:55–8)
se bevindinge om die belang daarvan aan te dui:
Tieners is besonder bewus van hul eie en ander se kleding en gebruik dit tot
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. 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 tot groot mate bepaal, en ’n besliste invloed hê op die persepsies
wat leerders, en veral die tienerdogter, oor die onderwyser vorm. 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
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kan word, met ’n gevolglike positiewe gesindheid en openheid aan die kant
van die tiener.
Bosch spandeer ook baie tyd en geld om sy laboratorium te versier, en het die plafon
van sy klas by Voortrekker Hoërskool in Bethlehem soos die sterrehemel laat beskilder.
Die klas by Oranje is met helderkleurige verf en ornamente versier, met leerders se
projekte wat teen die mure aangebring word (sien Figure 5 en 6). Dit is dus nie
verrassend dat sy laboratorium by verskeie geleenthede as die doelmatigste in die
Vrystaat aangewys is nie.
Feldman en McPhee (2008:155) beklemtoon die belang van materiaal teen die mure van
klaskamers wat leer en die leeromgewing ondersteun: “Being exposed to these
peripherals reinforces the expected learning in a subconscious fashion.” Die positiewe
effek van periferale materiaal is volgens Ruso, Renninger en Atzwanger (2003:285–6)
deur Oberzaucher en Grammer (2000) bevestig: plante in ’n eksamenkamer waar mense
toetse vir leerlinglisensies geskryf het, het beter gemiddeldes as in ’n plantlose kamer
tot gevolg gehad.

Figuur 5: ’n Doelmatige
biologie-laboratorium

Figuur 6: Gerhardus Bosch se
laboratoriumbank

5.7 Geduld en volharding
Die laaste hoedanigheid wat die leerders as kenmerkend van Gerhardus Bosch aandui,
is sy geduld en volharding. Hy hou aan met verduidelik totdat hulle die werk verstaan,
raak nie sommer ongeduldig nie en gee nooit moed op met hulle nie. Binne hierdie
konteks moedig Clark (2004:231) onderwysers as volg aan om moeilike omstandighede
te deurstaan:
There is no greater job in the world than raising a child. It is also, unfortunately,
one of the most difficult tasks anyone can ever undertake. As parents and
teachers we must remember that when times are rough and difficulties arise
through the learning and growing process, we have to stand strong and remain
committed to doing whatever is necessary to raise our children with optimism,
understanding, and love.
Killen (2010:38) beskryf die geduld en volharding van uitstaande onderwysers as volg:
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 are
not achieving the high standards that are required. They don’t expect every
learner to be successful the first time learners try something new, but they do
take responsibility for the ultimate success of all learners in their class.
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6.

Kritiese analise en opsomming

Dit sou vergesog wees om te beweer dat Gerhardus Bosch vir al sy leerders soveel as vir
die ses vrywilligers hier bo beteken, of selfs dat hy vir almal iets beteken: ’n skool soos
Oranje is sekerlik, soos enige ander skool, ’n plek waar leerders en onderwysers
wedersydse persoonlike voorkeure en afkeure ontwikkel. Soos Brown (2004:529) met sy
soortgelyke studie wil ek die feit dat vrywilligers gebruik is, as beperking van dié
studie uitwys. Dit sou onrealisties wees om die afleiding te maak dat alle leerders na al
Bosch se klasse uitsien, of al sy klasse geniet. Brown (2004:515) toon dan ook aan dat
sommige studente hou van ’n spesifieke onderwyser se benadering, maar dat ander
studente minder gunstig daaroor voel.
Daar kan sekerlik ook kritiese vrae gevra word betreffende die metodiek van WO – die
feit dat slegs positiewe vrae gevra word, mag as ’n leemte in die metodiek gesien word.
Die paradigma waarbinne WO gedoen word, skep egter genoeg ruimte vir die
opwekking van positiewe energie deur ondersoeke na die buitengewone en die
positiewe. Vir te lank is daar gefokus op opvoedkundige probleme en kritiese
probleemoplossing, en skynbaar sonder merkwaardige sukses. Die duidelike
agteruitgang in die prestasievlakke van Suid-Afrikaanse leerders en onderwysers het
immers te midde van al die kritiese wetenskaplike ondersoeke na probleme
plaasgevind.
Ek weet van min mense wat geïnspireer word om te verander deur die proses van
probleemoplossing in hul organisasies, of deur die lees van wetenskaplike verslae
daaroor. Wat in hierdie artikel aangebied word, is ’n beeld van ’n positiewe
klaskamersituasie soos wat dit in groot mate kan wees. Dat Gerhardus Bosch ’n
positiewe, opbouende rol in vele leerders se lewens speel, blyk duidelik uit die leerders
se response. Sy klasse is “lekker” vir die leerders, wat veroorsaak dat hulle na hom
luister, die werk leer en uitstekend presteer. Maar wat beteken “lekker” vir individuele
onderwysers en leerders? Dié hoedanigheid (en sekerlik elke ander hoedanigheid van
Bosch wat hier bo bespreek is) is sonder twyfel oop vir ’n wye verskeidenheid
interpretasies, en as sodanig moeilik om te bewerkstellig in verskillende
klaskamersituasies, en deur verskillende onderwysers. Wat “lekker” mag wees in een
klas met ’n spesifieke onderwyser mag sleg, of selfs afstootlik, wees in ’n ander klas of
omgewing. Ook “vriendelikheid” kan ’n wye verskeidenheid vorme by individuele
onderwysers aanneem. Rubin (1983:44) vra dan ook:
What is it that two classrooms – in which teachers use essentially the same
instructional techniques and materials – are nonetheless strikingly different?
What accounts for the fact that some classes are exciting and others are dreary?
Why do students respond to one teacher with delight and to another with
disdain, despair, or dread?
’n Student in De la Ossa (2005:35) se studie druk dit as volg uit:
Like with that one cool teacher we all had, you are not sure what it is but they
were able to get everyone's attention, and everyone listened to them. And if we
could capture that and put it into a bottle and sell it for $9,95. If we could do
that there would be no problem. But it is a personality thing; maybe it is
something we could teach to people, maybe it is not, maybe it is an individual
thing. Maybe we need to have a more intense training program or screening to
find new teachers, but I think the biggest thing, is getting that attention.
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Dit is dus hopelik duidelik dat ‘n bloot resepmatige toepassing van Bosch se
hoedanighede nie noodwendig sukses vir ander onderwysers sou verseker nie –
daarvoor is elke onderrigsituasie te dinamies, en aan te veel veranderlikes onderhewig.
’n Onderwysstudent in die eerstejaarklas wat ek aanbied, het byvoorbeeld, toe hy hoor
dat Bosch se klasse lekker is vir die leerders, heftig verskil: hy kom van ’n skool waar
die leerkragte ernstig is, en deur die leerders gerespekteer word. Die skool behaal
steeds uitstekende eksamenuitslae, en hy sou verkies dat die status quo gehandhaaf
word.
Burr (1995) beskryf die veelheid van interpretasies en uitbeeldings as volg: “[T]here are
many possible social constructions of the world, which may each invite different
patterns of human actions and arrangements of social actions” (Walker en Carr-Stewart
2004:73). Dit hang dus van die individuele opvoeder af watter van die hoedanighede
deel van sy of haar onderrig en destinasie gaan wees.
Ek is geensins ’n voorstander van die praktyk om die sukses van ’n onderwyser aan sy
leerders se prestasies in die matriek-eindeksamen te meet nie – daarvoor is daar
sekerlik te veel dimensies van leerders se groeiprosesse wat deur inspirerende
onderwysers ontsluit en gevoed moet word. Maar selfs al sou mens verkies om ’n
onderwyser se sukses daaraan te meet – en veral júis dán, sou Gerhardus Bosch se
pedagogiese profiel as gietvorm vir onderwyseropleiding aanbeveel kon word. Vir
doelgerigte opvoedkundiges, en in die huidige Suid-Afrikaanse tydsgewrig, voel ek
verplig om huiwerig te sê, mag die grootste regverdiging vir en waarde van hierdie
studie juis opgesluit wees in hierdie enkele sin: Bosch se leerders presteer in die matriekeindeksamen. Om dié (myns insiens mindere) rede alleen kan daar oorweeg om van sy
profiel ’n destinasie te maak.
Vir my lyk dit of daar kwalik ’n beter opsomming van hierdie waarderende ondersoek
na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus P.V. Bosch geformuleer kan word as
die slotparagraaf van Crous e.a. (2006:6) se waarderende ondersoek van Johann M.
Schepers:
Trying to analyse him in terms of a list of distinctive traits and characteristics
does not capture the essence of him as a person, or the extent of his
contribution. It is in the stories that are told about him that the authentic Johann
Schepers emerges. These stories highlight the fact that it is through his
encounters with people that he brought about change in them.
What we will remember Johann Schepers for, is his example of how to engage
with science, students and people in general. His legacy needs to be protected
and nurtured.
Dit kan net so op Gerhardus van toepassing gemaak word.
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Avatar: ’n Mitologie vir ons tyd
Naas Ferreira

Summary
Avatar: A mythology for our time
Taking into account that many churches in Europe and even in South Africa are losing
members, it seems as if the traditional Christian theology has lost its credibility within the
ranks of certain groups and had to make room for reason. Reason pushed all mythologies out
the window and locked the soul out of all scientific discussions, only to become god itself.
Today, there is a quest for new mythologies, or value systems (vMEME). According to Walsh
(2007) and Campbell (2008) the myths that previously provided the guidelines for the
conduct of life, are irrelevant today and we therefore need a new myth – a grand, unifying
story of the cosmos. Films have replaced the Bible as the moral guide for many people and the
mythmakers of our time are the filmmakers, who use their art to open the door to the “other
side”. Myths have mystical, cosmological, sociological, and psychological functions and depict
a “journey of the hero” to find the prize and bring it back to the group. When a film like
Avatar grabs the attention of people worldwide and the content has a mystical slant one can
assume that we have something special. It cannot be dismissed as a “Dances with wolves in
space”. An avatar is a manifestation, or the incarnation,of the Divine on earth – particularly
the Hindu god Vishnu in a human form like Krishna or Rama. The theme of the film is exactly
that of mankind being a manifestation of the divine. James Cameron, the director and
scriptwriter, has created a new myth and this article looks at myths and films to analyse
Avatar in order to illustrate that films can indeed create new myths that can move people to
consider selfrealisation.

Opsomming
Te oordeel aan die aantal kerke in Europa en selfs in Suid-Afrika wat lidmate verloor,
blyk dit dat die tradisionele Christelike teologie sy geloofwaardigheid onder sekere
groepe verloor het en nou plek maak vir die rede. Die rede het alle mitologieë verdryf
en die siel uit die wetenskap uitgesluit, om self later as god na vore te kom. Tans is daar
’n soeke na ’n nuwe mite of waardesisteem (vMEME). Volgens Walsh (2007) en
Campbell (2008) het die mites wat voorheen ’n rigsnoer vir menslike optrede was, nou
irrelevant geword. Ons het ’n nuwe mite nodig, een wat die verhaal van die kosmos
kan verenig. Films het vir baie mense die Bybel as morele gids vervang en die skeppers
van mites is vandag filmmakers wat hulle skeppings gebruik om die deur na die “ander
kant” vir kykers oop te maak. Mites het mistieke, kosmologiese, sosiologiese en
psigologiese funksies en beskryf die “reis van die held” om die “skat” te vind en na die
mense terug te bring. Wanneer ’n rolprent soos Avatar die verbeelding van mense
regoor die wêreld aangryp en mistieke elemente bevat, dan moet daar iets in die
rolprent steek. Dit kan nie as “Dances with wolves in die ruimte” afgemaak word nie. ’n
Avatar is die manifestasie of inkarnasie van die goddelike op aarde, spesifiek die Hindoegod Wisjnoe in menslike vorm, soos Rama of Krisjna. Die tema van die film is juis dat
die mens ’n manifestasie van die goddelike is. James Cameron, die regisseur en
236
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
draaiboekskrywer, het ’n nuwe mite geskep en hierdie artikel ondersoek mites en
analiseer Avatar om aan te toon dat films inderdaad nuwe mites kan skep wat mense
daartoe kan bring om self-verwerkliking te oorweeg.

1.

Tradisionele teologie, rede, mite en siel

Die tradisionele Christelike teologie in die Weste se geloofwaardigheid en relevansie
het sedert die Aufklärung, oftewel, die Verligting, stadig maar seker afgeneem. Terwyl
die kerklike teologie gefokus is op ’n Bybelse teïsme, is daar Christene wat nie meer tuis
voel in die tradisionele verstaan van die Bybel of in die kerklike praktyk van Sondagaanbidding van ’n transendentale God nie (Avis 2003:50-81; Riggs 2003:9). Marion, ’n
integrale teoloog, maak die volgende stelling:
Many Christians are questioning the credibility of the basic Christian myth –
that the Son of God came down from heaven to save us from sin by dying on a
cross. Many are even questioning the existence of God. All this has resulted in a
profound spiritual crisis throughout the West, a crisis compounded by moral
scandals in some parts of the Church. (2004:xiv)
Een van die redes vir die bevraagtekening van die bestaan van God is die opkoms van
rasionaliteit as die enigste bron van kennis. Abrams (2009:158) haal Adorno en
Horkheimer aan wanneer hy na die spanning tussen mitologie en die rede verwys:
“Myth is narrative, the stories we tell about our origins, stories about seemingly
uncontrollable nature, wild and filled with spirits and gods. Reason, by contrast,
controls these dark forces and overcomes the gods.” Abrams (2009:160) wys daarop dat
die rede die gode van die mitologieë vervang het en self god geword het: “Reason had
always defined itself in relation to – and against – mythology. And now, with no
mythology left, reason goes searching for a new target, and (finding nothing) eventually
it turns upon itself.”
Die tradisionele teologie se verknogtheid aan die transendente God bedreig die
voortbestaan van die kerk. Harpur (2004:7) sê dat die kerk vandag by ’n kruispad staan:
“Many of its best thinkers are warning that it may have only one more generation
before extinction because of its failure to communicate meaningfully with a postmodern
age.”Keller, ’n proses-teoloog, som die dilemma soos volg op:
Nothing more surely characterizes our era, which we might as well call
postmodern, than awareness of multiplicity. […] This plurality sends some
running back to the security of some absolute: nulla salvus extra ecclesiam – “No
salvation outside of the church”. And it dissipates others in a global
marketplace of options.” (2008:21)
Gelowiges van alle godsdienste staan dus voor die keuse: veiligheid en sekuriteit in die
tradisie of die onsekerheid van postmodernisme.
Diegene wat na die “global marketplace of options” gaan, is op soek na ’n nuwe
mitologie, soos die psigoanalis May beweer:
[T]here is an urgency in the need for myth in our day. Many problems of our
society, including cults and drug addiction, can be traced to the lack of myths
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which will give us as individuals the inner security we need in order to live
adequately in our day. (1991:9).
Walsh (2007:58) stem saam:
Throughout human history, myths have provided guidelines for the conduct of
life. Only in our own time have so many cultures lacked a coherent myth – a
grand, unifying story of the cosmos. Indeed, this lack of meaningful myth may
underlie much of the fragmentation and alienation that haunts our lives and
our future may well depend on our ability to create a new, life affirming myth
that gives coherence and common meaning to our modern world.
Campbell (2008:334) neem die argument verder:
The problem of mankind today, therefore, is precisely the opposite to that of
men in the comparatively stable periods of those great co-ordinating
mythologies which now are known as lies. Then all meaning was in the group,
in the great anonymous forms, none in the self-expressive individual; today no
meaning is in the group – none in the world; all is in the individual. But there
the meaning is absolutely unconscious. One does not know toward what one
moves.
Dit lyk asof die vind van ’n hedendaagse mitologie wat vir individue betekenis kan gee,
een van die oplossings vir die vervreemding kan wees. Verby is die dae egter dat daar
een universele mite kan wees. Die “absolute onbewustelikheid” by die individu is die
gevolg van die verlies aan betekenis wat die gemeenskap aan die siel toeken. Plotkin, ’n
ekopsigoloog, spreek sy kommer so uit:
Contemporary society has lost touch with soul and the path to psychological
and spiritual maturity, or true adulthood. Instead, we are encouraged to create
lives of predictable security, false normality, material comfort, bland
entertainment, and the illusion of eternal youth. (2003:1)
Dit is die “droommaker”, naamlik die siel, wat die ego wil help om volwassenheid te
bereik en te transformeer (Plotkin 2003:140), maar sonder die erkenning van die siel kan
groei nie plaasvind nie.
Moore (1992:ix) erken dat dit onmoontlik is om die siel te definieer, aangesien definisies
intellektuele ondernemings is. Die siel, daarenteen, verkies beelde. Dan sê Moore
(1992:ix): “We know intuitively that soul has to do with genuineness and depth.” Tog is
daar ’n “verlies van die siel” omdat mense dit onderdruk, en wanneer dit gebeur, is
daar probleme. Moore waarsku egter: “When soul is neglected, it doesn’t just go away;
it appears symptomatically in obsessions, addictions, violence, and loss of meaning”
(1992:ix). Daarom probeer hy om na die siel om te sien; nie om dinge wat pla, uit te sny
nie, maar eerder om agter te kom wat die siel wil hê.
Tolle, die bekende skrywer en spreker oor die mistieke, sluit hierby aan en stel een van
die moontlike redes vir die vervreemding van die mens van die siel: “The ego creates
separation, and separation creates suffering” (2005:112). Hy beskou die ego as die
oorsaak vir al die menslike ellende en pyn in die wêreld: “The collective manifestations
of the insanity that lies at the heart of the human condition constitute the greater part of
human history” (2005:11). Die ego is dus agter die “insanity” wat die mensdom in ’n
greep het. Tolle noem dat die meeste mense so met die stem in hulle koppe identifiseer
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– die aanhoudende stroom van geklets en kompulsiewe gedagtes en die gepaardgaande
emosies – dat mens dit kan beskryf “as being possessed by their minds” (2005:59).
Die lewe nooi die mens uit om op verskillende maniere te groei: fisies, emosioneel,
interpersoonlik, en geestelik. Vir Plotkin vind geestelike groei in twee rigtings plaas:
een na die siel en die ander na die gees, wat hy soos volg definieer:
By soul I mean the vital, mysterious, and wild core of our individual selves, an
essence unique to each person, qualities found in layers of the self much deeper
than our personalities. By spirit I mean the single, great, and eternal mystery
that permeates and animates everything in the universe and yet transcends all.
Ultimately, each soul exists as an agent for spirit. […] Soul embraces and calls
us towards what is unique in us. Spirit encompasses and draws us towards
what is most universal and shared. (2003:25)
Alhoewel die tradisionele Christelike teologie onder verdenking is, is daar tog
nietradisionele teoloë wat verder as die obsessiewe ego dink. Die kern van Marion se
teologie is die “Koninkryk van God”, maar nie soos dit tradisioneel gesien is nie. Die
Koninkryk is vir Marion nie die plek waarheen gelowiges na hulle dood gaan nie, maar
die hoogste vorm van die ontwikkeling van die mens se bewussyn:
The nondual consciousness that is the vision of the Kingdom of Heaven is the
highest stage in the growth of human consciousness from infancy to full
spiritual maturity. By the process of inner growth in spiritual awareness, a path
of constant inner realization, we gradually come to see our own union with God
in Christ so that, at the final stage of nondual awareness, God alone and his
Kingdom remain. We see, when we realize the vision of the Kingdom of
Heaven, that we, like Jesus, are not mere human beings after all, but are now,
and always have been, nothing less than immortal, unlimited, divine Spirit.
(2000:13–4)
Marion (2000:183) toon aan, met verwysing na verskeie Christen-mistici, hoe die pad na
die Koninkryk loop en wat die Christen behoort te doen om daar uit te kom. Soos later
in die artikel uiteengesit sal word, is die reis van die held ’n reis van ontwaking vanaf ’n
ego-gedrewe ingesteldheid na hierdie hoëre bewuswording.
Cortright, ’n professor in psigologie en direkteur van die Integral Counseling
Psychology Program aan die Kaliforniese Instituut van Integrale Studies, wys daarop
dat die lewe ’n geestelike avontuur is. Hy stel die doel soos volg:
The goal is to wake up to our deeper identity so we can align with this larger,
Divine movement of love and delight. Life is a spiritual adventure in the
evolution of consciousness. Spiritual embodiment is the goal, not a
disembodied transcendence. For this we need to discover our soul, our psychic
centre, which is the evolutionary principle in us. (2007:4)
Paul, ’n Hindoe-Christen, stel die roeping van menswees onomwonde:
Every member of our species is invited to be a mystic, a seeker of truth, a lover
of the ecstatic. We are all called to Spirit. The Divine is always whispering its
invitation to us in the innermost space of our hearts. The voice is always there,
but it is easily drowned out by the hubbub of our lives. (2009:1).
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Die tradisionele Westerse mitologie is deur die rede verwerp en daardeur het die klem
weg van die siel en die gees verskuif na ’n ego-gedrewe beheptheid met materiële
dinge. Daar is tans by baie mense ’n soeke na ’n integrale perspektief op menswees, om
siel, liggaam (Natuur1), verstand en Gees met mekaar te verenig. Watts het gewaarsku:
If Christian groups cannot or will not provide mystical religion, the work will
be (and is already being) done by Hindus, Buddhists, Sufis, unaffiliated gurus,
and growth centers. Churchmen can no longer afford to laugh these things off
as cultish vagaries for goofy and esoteric minorities – as if any intensive
practice of religion had ever, anywhere at any time, been of interest to the
majority of people. (1971:xxi)
Bostaande uiteensetting van die soeke na mites, die opkoms van die moderne rede, en
die verlies aan betekenis van die siel, asook die strewe na die mistieke, dui daarop dat
dinge besig is om te verander. Aan die een kant het wetenskaplike materialisme die
werklikheid tot die uiterlike gereduseer, en aan die ander kant het die tradisionele
teologie prerasionele geskrifte en denke tot goddelike uitsprake verhef. Wilber
(2000d:23) noem hierdie verenging van die werklikheid “flatland”. Filosowe het vroeër
die verstaan van die werklikheid in wetenskap, kuns en moraliteit, oftewel, die
objektiewe, die subjektiewe en die intersubjektiewe, verdeel. Wat wetenskaplike
materialisme gedoen het, is om kuns en moraliteit (subjektiewe) uit die verdeling te
skop en wetenskap tot die absolute te verhef. Soos later in die artikel duidelik sal word,
wanneer ons Wilber se AQAL-model bekyk, word die uiterlike bo die innerlike verhef.
Die Westerse wêreld, en veral Afrikaners, beleef tans ’n oorgangsfase van een
waardesisteem na ’n ander. Die term wat Beck en Cowan vir die sisteme gebruik, is
value meme (waarde-meme), wat soos volg geskryf word: vMEME. Hulle omskryf dit so:
“Such a vMEME reflects a world view, a valuing system, a level of psychological
existence, a belief system, an organizing principle, a way of thinking or a mode of
adjustment” (2006:4). Dit verteenwoordig ’n kern-intelligensie, het ’n invloed op alle
lewenskeuses, kan in gesonde en ongesonde vorme voorkom, is ’n diskrete struktuur
vir denke en kan verhelder of verdof na gelang lewensomstandighede verander.
Dikwels is mense onbewus van hulle eie waardesisteme totdat hulle waardesisteem met
ander bots. Dink maar aan die skok wat die Amerikaners ervaar het met die aanval op
die World Trade Center in New York op 11 September 2001. Die meeste Amerikaners
was salig onbewus dat hulle fundamentalistiese kapitalisme radikale Islamitiese groepe
geaffronteer het. Wanneer so ’n waardesisteem verabsoluteer word en dus ’n ideologie
word, soos wat met tradisionele teologie en wetenskaplike materialisme gebeur het,
ervaar individue en gemeenskappe ’n verlies en ’n leemte.
Ek verkies om die term mitologie eerder as vMEME te gebruik, maar is deeglik bewus
van die term en die betekenis daarvan en gebruik die twee terme nie as sinonieme nie.
Maar waarheen gaan mense om aan nuwe insiggewende mites of vMEME blootgestel te
word of om die mistieke weg te ondersoek? Na aanleiding van die lokettrefferfilm
Avatar, wat tot op hede meer as 2,7 miljard dollars wêreldwyd verdien het, wil ek in
hierdie artikel die moontlikheid ondersoek dat films soos Avatar aan al die vereistes van
mitologieë voldoen wat kykers in die skep van nuwe mites kan ondersteun.

1

Wanneer ek Natuur gebruik, dui dit op veel meer as net die sigbare uiterlike natuur.
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2.

Reikwydte van films

Die visuele media is belangrik vir die siel, want soos Plotkin (2003:139) dit uitwys: “The
soul speaks primarily in images. Dreams are one example.” Campbell (2007:212) sê in
hierdie verband: “Dreams are our personal myths; myths, the general dream.”
Bordwell (2006:24) haal Carrol aan wat daarop wys dat vir die nuwe geslag filmmakers
en kykers sedert die jare Sestig, “cinema would replace the Bible and literature as a
cultural reference point.” Johnston vertel ’n anekdote om die verskuiwing te illustreer:
Garrison Keillor once remarked: “If you can’t go to church and, for at least a
moment, be given transcendence; if you can’t go to church and pass briefly
from this life into the next; then I can’t see why anyone should go. Just a brief
moment of transcendence causes you to come out of church a changed person.”
Commenting on this observation, Ken Gire writes, “I have experienced what
Garrison Keillor described more in movie theatres than I have in churches.
Why? I can’t say for sure … movies don’t always tell the truth, don’t always
enlighten, don’t always inspire. What they do on a fairly consistent basis is give
you an experience of transcendence. They let you lose yourself in somebody
else’s story”. (2007:137)
Johnston (2007:13, 26) herinner die leser aan die krag van films en film se rol in die
gemeenskap:
Movies function as a primary source and meaning for people throughout the
world. Along with the church, the synagogue, the mosque, and the temple, they
often provide people stories through which they can understand their lives. […]
There are, of course, places of worship that are vibrant and meaningful. But
people both within the church and outside it recognize that movies are also
providing primary stories around which we shape our lives. […] Presenting
aspects of our daily lives both intimate and profound (real and imagined),
movies exercise our moral and religious imagination. Movies remain in the
twenty-first century our primary storytelling medium, interpreting reality for
us and acting as a type of cultural glue. Given its importance as a means of
cultural communication, the cinema has become a significant contemporary
language in need of understanding and explication.
Hierdie uitsprake van Johnston kan tradisionele teoloë laat regop sit. “Hoe kan
wêreldse vermaak die rol van die kerk oorneem?” is seker ’n vraag wat hierdie teoloë
kan vra. Tog gebeur dit. Daarom is dit belangrik dat ons die reikwydte van films
bestudeer.
Na aanleiding van my studie van film2 en boeke oor film soos dié van Block (2008),
Bordwell en Thompson (2004), Pramaggiore en Wallis (2008), Boorstin (1995), Murch
(2001) en ander tekste maak ek enkele opmerkings oor film.
Die meeste narratiewe films het ’n begin, middel en einde, met Full metal jacket (1987) as
een van die bekende uitsonderings. (Dit het ’n begin, die opleiding van die soldate in
die VSA, en ’n einde wat in Viëtnam afspeel.) Breedweg gesien is die kleinste eenheid
van ’n film ’n skoot wat saam met ander skote opgebou word tot ’n toneel; ’n aantal
2

Die artikelskrywer was vir 20 jaar ’n televisieregisseur en sedert 1982 ’n filmresensent.

241
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
tonele bou op tot ’n sekwensie; en ’n aantal sekwensies vorm ’n bedryf wat die begin,
middel of einde van die rolprent kan uitmaak. Elke skoot, toneel, sekwensie en bedryf
het ’n begin, middel en einde, of ’n begin en middel, of ’n middel en ’n einde. Natuurlik
is daar ook uitsonderings, maar siende dat dit nie die fokus van die artikel is nie, kan
ons hiermee volstaan. Visuele beelde het egter min betekenis sonder konteks en daarom
is redigering - die opbou van skote in tonele, van tonele in sekwensies en sekwensies in
bedrywe - nodig om die verhaal visueel te laat vloei. Indien ’n regisseur saam met die
redigeerder drie skote het om ’n toneel saam te stel – een skoot van twee naakte mense
wat in die bosse kafoefel, een skoot van ’n vrou wat deur die bosse aangestap kom, en
een waar die vrou deur die bosse loer, dra die plasing van die skote die gewig. Indien
die regisseur spanning by die kyker wil wek, sal hy/sy die skote in die bogenoemde
volgorde plaas. Die vraag wat by die kyker opkom is: “Gaan die vrou die paartjie op
heterdaad betrap?” Plaas ons eers die skoot van die vrou wat deur die bosse loop, dan
die vrou wat deur die bosse loer en dan die paartjie, skep dit verwagting en verrassing:
“Waarheen is die vrou op pad en wat sien sy?” Voeg die regisseur klank, dialoog,
toneelspel, stelinkleding, spesiale effekte ensovoorts by, dan sal die toneel meer
betekenis dra. Indien die regisseur dramatiese musiek by die toneel plaas, verhoog dit
die spanning verder. Sou daar opgewekte musiek wees, sal die kyker die humor van die
twee mense se indiskresie amusant vind.
Monaco (2009:176) wys op die bekende uitdrukking: “A film is difficult to explain
because it is easy to understand.” Soos die voorbeeld hier bo aantoon, is dit egter nie so
eenvoudig om films te verduidelik nie. Monaco (2009:178) merk op dat films op twee
maniere betekenis kommunikeer: deur denotasie, wat beteken “dit is wat dit is en ons
hoef nie na diepere betekenis te soek nie”, en konnotasie, wat dui op die rykdom van
betekenisse wat aan ’n beeld verleen kan word. Kykers maak dikwels die fout om te
dink dat alle visuele beelde dieselfde is (denotasie) en dus dieselfde geïnterpreteer kan
word. Die rose in American beauty (1999) het visueel ’n ander betekenis (konnotasie) as
byvoorbeeld in The godfather (1972). Hoe die kyker die betekenis van ’n roos sou bepaal,
hang natuurlik af van die genre, die mise-en-scène (dit wil sê, alles wat op die skerm
gebeur: die akteurs, die kamerahoek, die stelinkleding, en selfs die komposisie van die
skote), montage, redigering, klank, musiek en die konteks.
In Von Trier se AntiChrist (2009) dui die eerste swart-wit skote van water wat in baie
stadige aksie val, op ’n ander betekenis as die stort-/moordtoneel in Psycho (1959).
Alhoewel beide tonele in ’n stort afspeel en al twee oor die dood handel, verskil die
konnotasie. Die meegaande musiek in AntiChrist dui op ’n religieuse dodemars
(requiem), terwyl die musiek in Psycho ’n angswekkende gevoel by die kyker
aanwakker. Die kyker moet met AntiChrist meer na betekenis in skote gaan soek as in
Psycho. Ongelukkig verwar kykers denotasie en konnotasie met mekaar. Dis hoekom
sekere seks- en geweldstonele vir kykers steurend kan wees. Maar indien die kyker ook
die konnotasie van tonele ernstig opneem, sal die fliekervaring soveel genotvoller wees.
Film, as grotendeels ’n narratiewe medium, kommunikeer dus eerstens visueel met die
gehoor. Soos reeds vermeld is, kommunikeer die siel met beelde, en daarom is film
geskik as kommunikasiemedium vir die siel en mitologie.

3.

Mitologie

Lank voor die ontwikkeling van die filmkuns het gemeenskappe metafore en beelde in
hulle mites gebruik om dieper geestelike waarhede te kommunikeer. Dink hier aan die
hiërogliewe en beelde van Egipte, die friese in die Griekse en Romeinse tempels, en
selfs die teken van die vis en kruis as heenwysing na die Christus. Deur middel van
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hierdie beelde het kunstenaars die mitologieë van hul tyd saamgevat. Aan die hand van
afdrukke van ’n aantal antieke papirusuitbeeldings en reliëfs verduidelik Campbell
(1974:21-31) die mite van hoe Osiris onwetend by sy broer Set se vrou geslaap het en die
kind Anubis verwek het. Set was woedend en het Osiris vermoor. Isis, die suster en
eggenote van Osiris, het na haar geliefde gesoek en uit haar gemeenskap met die dooie
Osiris hul seun Horus verwek. Die Egiptenare kon dus hierdie mite visueel lees en
verstaan, net soos ons vandag films kan ervaar om nuwe mites te ontgin. Die kruks van
hierdie artikel is die beantwoording van die vraag: Wat is mite en hoe voldoen die
rolprent Avatar aan die eienskappe van ’n mite?
Die meeste mense beskou ander mense se godsdienstige verhale as mites, en dus
“leuens”, maar hulle eie verhale as feitelike waarhede. Soos ons later in die artikel sal
sien, beskou Christen-, Joodse en Islamitiese fundamentaliste wat op die Mities
Letterlike-fase van ontwikkeling is, hulle heilige tekste as die enigste feitelike
openbarings van God. Hulle aanvaar nie dat hulle “waarhede” ook mites is nie.
Campbell (2001:1-2), ’n kenner van wêreldmites, definieer mites soos volg: “No, myth is
not a lie. A whole mythology is an organization of symbolic images and narratives,
metaphorical of the possibilities of human experience and the fulfillment of a given
culture at a given time.” Hy verduidelik verder: “Mythology is a system that endows
the mind and the sentiments with a sense of participation in a field of meaning”
(2001:8). Dit beteken dat mense vanuit hulle omgewing stories skep om sin van hulle
lewens en ervarings te maak, om te ervaar dat hulle lewe. Mense wat in die reënwoude
bly se mitologieë is anders as dié van nomadiese veeboere of landbouers van Afrika.
Hulle verhoudings met die Natuur en gode sal ook verskil. Die mites hang ook af van
op watter vlak van ontwikkeling die gemeenskap is.
Campbell gebruik die term metaphorical in sy definisie. Die mens kan slegs deur
metafore oor die Onsienlike praat. McFague verduidelik metafoor soos volg:
Metaphor always has the character of “is” and “is not”: an assertion is made but
as a likely account rather than a definition. That is to say, “God is mother”, is
not to assert identity between the terms “God” and “mother”, but to suggest
that we consider what we do not know how to talk about – relating to God –
through the metaphor of mother. (1987:33-4)
Die Christelike kerk het egter die metafoor direk gaan vertaal, wat eintlik ’n verwarring
tussen denotasie en konnotasie is. Campbell (2002:53) betreur dit. Wanneer mitologie
verkeerdelik as direkte geskiedenis of wetenskap gelees word, verander simbole in
feite, metafore word dogma, en kerkgroepe baklei onder mekaar omdat hulle
verkeerdelik hulle eie simboliese tekens as die hoogste werklikheid verstaan.
Dit is egter nie net kerke wat baklei vir hulle waarhede nie; dink maar aan die stryd
tussen Islam en Judaïsme, Sjinese Imperialisme en Tibettaanse Boeddhisme, Islam en
Christene. Mense is bereid om dood en vernietiging te saai ter wille van hulle
sogenaamde “feite”.
Ek kon min of geen wetenskaplike kritiek op Campbell se sienings van mitologie vind
nie, behalwe van Christene wat die Bybel as “enigste Woord van God” verdedig. Daar
is egter geen gespreksmoontlikheid met sulke mense nie. Die enigste kritiek wat
relevant vir hierdie ondersoek is, kom van Wilber (2000a:250), soos later in die artikel
duidelik sal word.
Campbell (2001:5) beklemtoon die funksies van mites in die meeste van sy werke. Hy
som die vier funksies soos volg op:
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1.

2.

3.

4.

Die metaforiese of mistieke funksie – om verwondering vir die lewe – goed of
kwaad – te skep waardeur die mens op drie maniere kan deelneem: deur van die
lewe te onttrek, deur deel te neem, of deur iets te doen om die situasie te
korrigeer.
Die kosmologiese funksie – om ’n bestendige beeld van die wêreld voor te stel
wat sin maak vir mense van hulle tyd. Die Bybelse kosmologie is sonder die
insigte van die hedendaagse wetenskap en maak dus vir die moderne mens nie
sin nie.
Die sosiologiese unksie – om ’n spesifieke morele orde te bevestig en te
ondersteun. Alle mites kom uit sekere kulture en moet in die taal en simbole van
die kultuur praat. Die mense word ook gevorm deur rites wat ’n uitlewing van
die mites is.
Die psigologiese (pedagogiese) funksie – om die individu deur die verskillende
fases van die lewe te vergesel: “to help persons grasp the unfolding of life with
integrity”.

In sy navorsing oor die Primitiewe, Oosterse, Westerse en kreatiewe mitologieë het
Campbell agtergekom dat die verhale meestal handel oor ’n held wat op reis gaan, op
soek na ’n “skat” wat hy of sy tot almal se voordeel na die stam, volk of die wêreld kan
terugbring.
Soos die meeste stories het die held se reis ook ’n begin, middel en einde. Campbell
(2008:28-9) verdeel die reis in drie dele. Die eerste deel is verwydering of vertreken het
vyf stasies:
1.
2.
3.
4.
5.

die oproep tot die avontuur, of die tekens van die held se roeping
die weiering van die oproep, of die nadele van die vlug weg van die gode of
opdrag, soos Jona weg van Jahwe se opdrag gevlug het
bonatuurlike hulp – onverwagse hulp aan die een wat die avontuur onderneem
die oorsteek van die oorgang
die maag van die walvis, of die reis in die nagtelike ruim – dink aan Jona in die
maag van die vis.

Die tweede seksie, die teenslae en oorwinnings van inisiasie, het ses stadia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die toetse onderweg, of die gevaarlike aspekte van die gode
die ontmoeting met die godin (Magna Mater), of die vreugde van verlore jeug
die vrou as verleidster, of die erkenning en pyn van Oedipus
versoening met die Vader
apoteose, of die verhoging tot goddelike status
die Groot Skat.

Die derde deel, die terugkeer en herintegrasie met die gemeenskap, sluit af met ses
stasies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

weiering om terug te keer, of om die wêreld te ontken
die magiese vlug, of die ontsnapping van Prometheus
redding van buite
die oorsteek van die oorgang, of die terugkeer na die gewone lewe
die Meester van twee wêrelde
vryheid om te lewe, die Natuur en funksie van die “Groot Skat”.
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Vogler, ’n Hollywood-draaiboekkonsultant, het ’n groot verskeidenheid draaiboeke
ontleed en die held se reis soortgelyk aan Campbell se struktuur in baie films
raakgesien:
In psychological terms, the archetype of the Hero represents what Freud called
the ego – that part of the personality that separates from the mother, that
considers itself distinct from the rest of the human race. Ultimately, a Hero is
one who is able to transcend the bounds and illusions of the ego, but at first,
Heroes are all ego; the I, the one, that personal identity who thinks it is separate
from the rest of the group. The journey of many Heroes is the story of that
separation from the family or tribe, equivalent to a child’s sense of separation
from the mother. The Hero archetype represents the ego’s search for identity
and wholeness. (2007:29-30)
Om die “Self” te vind beteken om die ego te verloor, of om die ego af te sterf om
sodoende die “Groot Skat” (jou siel) te ontdek en terug te keer met nuwe kennis, tot
voordeel van die groep. Dit is wat meester Eckhart, volgens Fox se vertaling, die
gelowiges geadviseer het om hulleself van alles te ontledig:
That is to say, empty yourself of your ego and empty yourself of all things and
of all that you are in yourself and consider yourself as what you are in God.
God is a being beyond being and a nothingness beyond being. Therefore, be
still and do not flinch from this emptiness. (Fox 1980:104)
Walsh (2007:39) wys daarop dat die held begin as ego en eindig deur een met alles te
word. Die kyker identifiseer met die held en beleef plaasvervangend saam met die held
hierdie ontlediging van die ego en die eenwording met “nothingness”.
Mens kan sê dat mites ’n narratiewe struktuur van betekenis is en dat mense mites skep
om hulle te help om sin van hulle bestaan te maak asook om die betekenis wat dit aan
die lewe gee, te verklaar.
Die Higginbothams het in hulle navorsing oor bewussynsontwikkeling van mense
gevind dat daar groei is in hoe die mens, of die self, mites verstaan asook, in die sorg
wat mense aan ander gee: “If the self’s moral span expands from caring only about itself
to caring about all creatures, then how does this process impact the story it adopts
about how the world works?” (Higginbotham en Higgenbotham 2009:143). Die
verhouding met die mites bepaal ook watter mites ’n mens sal aanhang.
Hulle het gevind dat die self (mens) deur ses verskillende verhoudings met mites
ontwikkel. Hulle het nie ’n vroeë stadium (net na geboorte) nie, aangesien babas nog
nie ’n verhouding met mites kan hê nie, of waarvan ons kennis dra nie. Hulle benoem
die aard van die verhoudings soos volg:
1.

Mities tasbaar: Die self leer in hierdie verhouding van sy identiteit in die familie,
die groep of nasie en ervaar alles deur die sintuie. Die mites verklaar hoekom
dinge gebeur en ook die kragte agter die gebeure. Indien jy goed doen, sal goeie
dinge met jou gebeur; indien nie, sal die slegte jou oorval. Die self ervaar alles
konkreet en sorg net vir die eie ek en is egosentries.

2.

Mities letterlik: Op hierdie vlak word die self bewus daarvan dat daar agter die
heilige tasbare items ’n storie is wat vertel dat die items heilig is. Die storie word
beklemtoon. Die self bestudeer die storie en voel dat dit nooit die diepte van die
mite kan deurbreek nie. Siende dat die godheid die mite aan die mens gegee het,
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word gevoel dat die reëls van die verhaal streng nagevolg moet word. Die self is
nou deel van ’n groter groep en sorg net vir diegene wat streng volgens die letter
van die wet lewe. Hulle is etnosentries.
3.

Mities rasioneel: Hier ontdek die self dat die letterlike interpretasie van die mite
nie teen rasionele ondersoeke kan staande bly nie. Die self vind dat daar agter die
mites ’n doel lê wat die fokus van hierdie vlak word. Die self besef dat sekere
universele waarhede op almal betrekking het en nie net op die klein groepie nie.

4.

Mities globaal: Wanneer die mens (self) die universaliteit van die mites besef, is
die self in staat om meer perspektiewe te handhaaf en kan dan insien hoekom
vroeëre vlakke dinge glo en doen. Die persoon mag op hierdie vlak
wêreldgodsdienste bestudeer en ontdek dat alle mites min of meer dieselfde
storie vertel.

5.

Mities argetipe: Op hierdie vlak word die storie minder belangrik en
onderliggende patrone kry die klem. Die self “may identify spiritual realms
where beings or elements of consciousness exist. It may form relationships with
these spiritual realms or beings” (146). Die self beweeg buite die mitiese
struktuur en betree die Wesens direk. Dit word vir die mens (self) moeilik om
woordelikse uitdrukking aan die ervarings te gee. Verder voel die mens nie net
dat hy/sy deel van die kreatiewe proses ís nie, maar ook dat hy/sy die kreatiewe
proses wórd.

6.

Mities avatar: Die finale verhouding met mites is wanneer die self nie langer in
terme van argetipiese konsepte dink nie: “Here the self realizes that myth is a
vehicle whose purpose is not to describe something external to people (such as
God, angels, ethical rules, and so on), but to stimulate internal transformation3 by
directing people’s attention to some truth about themselves or reality” (147).
Mense op hierdie vlak wil ander mense help om hulle bewussyn te transformeer
om hulle ware Natuur in die goddelike te realiseer. (Higginbotham en
Higginbotham 2009:143-7)

Die Higginbothams verwys na Wilber as inspirasie vir hulle eie navorsing
(Higginbotham en Higginbotham 2006:xiv, xv). Wilber, ’n integrale filosoof, het ’n kaart
van die werklikheid ontwikkel en noem dit AQAL – alle vlakke, alle kwadrante, alle
lyne, ensovoorts. In sy navorsing (Wilber 2000a) het hy agtergekom dat die navorsing
op die menslike ontwikkeling in vier dele verdeel kan word: ’n innerlike enkelvoud en
meervoud en ’n uiterlike enkelvoud en meervoud (kyk grafiek hier onder). Die
innerlike verteenwoordig kuns en moraliteit, terwyl die uiterlike wetenskap voorstel.
Wilber (2000b:51) noem die linkerkantste pad die eerstepersoon-enkelvoud- of die
”Ek”-ontwikkeling. Dit fokus op die fenomenologiese en die strukturele aspekte van die
ontwikkeling van die mens se individuele bewussyn. Die innerlike meervoud, die
kwadrant links onder, die ”Ons”, fokus op die kulturele en die groep se etiese
ontwikkeling en dus die hermeneutiese aspekte van die menslike bewussyn. Regs bo is
die individuele uiterlike, of “Dit”, wat die sigbare optrede en aspekte van die individu
ondersoek, terwyl die kwadrant regs onder die sosiale aspekte van die mensdom
verteenwoordig – die “Ditte”.
In een van sy werke deel Wilber (2000b:51) die navorsers wat aan die verskillende
kwadrante gewerk het, soos volg in:

3

Beklemtoning in die oorspronklike teks.
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Die navorsers in die individuele linkerkantste subjektiewe kwadrant is Sigmund Freud,
Carl Jung, Jean Piaget, Sri Aurobindo, Plotinus en Gautama Boeddha.
In die kollektiewe linkerkantste kwadrant is navorsers soos Thomas Kuhn, Wilhelm
Dilthey, Jean Gebser, Max Weber en Hans-Georg Gadamer. Hierdie kwadrant
konsentreer op verskynsels waaroor Wilber (2000b:50) skryf: “These shared values,
perceptions, meanings, semantic habits, cultural practices, ethics and so on, I simply
refer to as culture, or the intersubjective patterns in consciousness.” Hierdie kollektiewe
kwadrant, wat die meervoud-intern verteenwoordig, dui die kulturele/morele vlak van
ontwikkeling aan. Dit is argaïes, animisties-magies, mities, wetenskaplik-rasioneel,
pluralisties, holisties tot geïntegreerd, en is intersubjektief.
Die linkerkantste subjektiewe kwadrant verteenwoordig die ontwikkeling van die
enkeling se binneste, die instinktiewe, magiese, egosentriese, mitiese, rasionele,
pluralistiese, holistiese tot die niedualistiese vlakke. Die eerste drie vlakke is
prerasioneel, dan volg rasioneel, en die laaste vlakke is postrasioneel. In die grafiese
voorstelling volg ek Higginbotham en Higginbotham se vlakke soos hier bo uiteengesit.

Grafiek: Voorstelling van Wilber se aangepaste AQAL-kaart van die werklikheid4
Volgens Wilber (2000b:50) het die intersubjektiewe patrone objektiewe korrelate wat
empiries nagevors kan word. Die kollektiewe uitwendige kwadrant is die sosiale
strukture van oorlewingstamme, etniese groepe, feodale ryke, vroeë nasies,
korporatiewe state, waardegemeenskappe, holistiese en geïntegreerde groepe.
4

Grafiek geskep deur Hennie Hartman.
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Navorsers en teoretiese raamwerke op hierdie gebied is Talcott Parsons, August Comte,
Karl Marx, Gehard Lenski, sisteemteorie en die ekologiese Web van die Lewe. Wilber
noem dit die sosiale sisteem. Die eksterne individuele kwadrant is die uiterlike fisiese
ontwikkeling van die individu. Navorsers en teoretiese raamwerke in hierdie kwadrant
is B.F. Skinner, John Watson, John Locke, empirisme, behaviorisme, fisika, biologie,
neurologie, ensovoorts.
Wilber se vier kwadrante is nou verwant aan Campbell se vier funksies van mitologie,
alhoewel hy dit ten sterkste ontken: “Mythology has no special claim whatsoever on the
four quadrants; mythology is simply one particular instance of the four quadrants
(mythology is the four quadrants conceived as conformop)” (Wilber 2000a:250). Dit bly
een van Wilber en die integrale beweging se tekortkominge.
Wilber verstaan nie die skepping van mites nie, want hy beweer: “And these great
myths, laid down 3 000 years ago, could never be created today, not because humanity has
no imagination, but because everybody has a video camera. Just let Moses try to claim
he parted the Red Sea and see how far he gets” (2006:192).
Wilber verwar mites met geskiedenis.
Volgens Beck en Cowan (2006:274-5) is Graves se uitspraak van “a momentous leap
which takes us over from First Tier Subsistence Levels to the Second Tier’s Being
levels”, waar mense vir die eerste keer alle perspektiewe kan raaksien en waardeer, hier
ter sprake. Diegene op vlakke voor die Mities Argetipe-vlak kan slegs hulle eie vlak
raaksien en beskou al die ander vlakke as verkeerd en vyandig. Dit is eers op die
Tweede Laag (Second Tier) dat mense alles in plek sien val. Wilber merk op dat met
hierdie Tweede-laag-bewussyn die mens vertikaal en horisontaal kan dink en beide
hiërargieë en heterargieë gebruik; en vir die eerste keer “vividly grasp the entire spectrum
of interior development,5 and thus see that each level, each meme, each wave is crucially
important for the health of the overall spiral” (2000c:51). Die mense op die Eerste Laag
(First Tier) kan nie ander vlakke verstaan nie.
Integrale Christenskap onder die invloed van vader Thomas Keating kan ook nie van
die dogma van die kerk ontsnap nie. Jesus bly ’n historiese persoon wat deel van die
Drie-Eenheid is. Keating het kontemplatiewe gesentreerde gebed (centering prayer)
gepopulariseer en hy benoem drie teologiese beginsels waarop gesentreerde gebed
gebaseer is, naamlik dat die bron Trinitaries is, die fokus Christologies, en die effek
ekklesiologies, wat almal tot die Mistieke Liggaam van Christus en die hele mensdom
verbind (2004:148). Dit klink teologies suiwer, maar dit is die taal van mense op die
Mities Letterlike vlak. Op die mistieke vlakke, naamlik Mities Argetipe en Mities
Avatar, val dogma weg en kom patrone en transformasie na vore. Jung het volgens
Campbell (2001:60) gesê: “Religion is a system to defend us against the experience of
God.” ’n Mens moet eers jou godsbegrip verloor voordat jy die volle ervaring van die
Grondbeginsel van Alles, wat mense God noem, kan beleef, of die inkarnasie van God
in jou kan uitleef.
Die waarde van Wilber se AQAL-kaart vir film is dat dit ons ’n model gee waarvolgens
ons die film as geheel kan beoordeel. Ons kan die narratiewe tegnieke van film soos
skote, spesiale effekte, redigering, rolverdeling, toneelspel, mise-en-scène – met ander
woorde, die uiterlik-sigbare elemente van film – beoordeel. Dit val in die kwadrant regs
bo – uiterlik enkelvoud. Ons kan ’n film in die kollektiewe meervoud, die kwadrant
regs onder, volgens genre, konvensies, ikone, ensovoorts indeel.
5
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Die linkerkantste, of die innerlike, het meer met die filosofie, etiek en spiritualiteit van
die betrokke film te doen. Hierdie dimensie word dikwels deur resensente en kritici
geïgnoreer. Dit is seker een van die redes hoekom baie kritici nie die betekenis van
Avatar gesnap het nie.
’n Belangrike aspek van die ontwikkeling is dat daar verskillende lyne van
ontwikkeling is: kognitiewe, morele, emosionele, interpersoonlike, behoefte-, selfidentiteits-, estetiese, psigoseksuele, spirituele en waarde-lyne. Iemand kan
byvoorbeeld kognitief op die argetipe-vlak wees, maar emosioneel op die letterlike
vlak. Dit is belangrik om daarop te let dat die vlakke, binne en buite, individueel of
groepe, in die vier kwadrante korreleer. Iemand wat in die interne individuele
kwadrant op die Mities Letterlike vlak is, se moraliteit sal deur die etiek van die
premoderne mitiese orde bepaal word, wat uiterlik deur die sosiale orde van die
landbou en tuinbou van die vroeë nasies verteenwoordig word. Hoe hoër die individu
se ontwikkeling, hoe kleiner word die groep, maar hoe groter die perspektiewe wat die
persoon kan akkommodeer. Dit beweeg van egosentries na etnosentries na
wêreldsentries na kosmossentries (Wilber 2007:51). Elke mens begin op die onderste
vlak en beweeg dan boontoe. Dit is ook die roete en ontwikkeling wat die mensdom in
die geheel tot op hede gevolg het. Enige relevante mitologie moet die hele spektrum
van ontwikkeling akkommodeer.

4.

Avatar as mitologie vir ons tyd

Die beste genre om moderne mitologie oor te dra is seker wetenskapsfiksie.
Pramaggiore en Wallis (2008:287) definieer wetenskapsfiksiefilms soos volg:
Science fiction films explore the potential of human ingenuity and ponder the
spiritual, intellectual, and/or physical costs of technological development. They
suggest that technology alone is important, or worse, destructive, unless its
development coincides with an expansion in the human capacity for creativity,
empathy, and/or humility.
Met wetenskapsfiksie kan die filmmakers nuwe wêrelde met nuwe simbole skep wat
die gehoor in verwondering na hul asems laat snak. Dit is die eerste funksie van mites.
Dit is makliker om met simbole en metafore in wetenskapsfiksie met die gehoor se
innerlike self te kommunikeer as byvoorbeeld deur middel van melodrama, film noir en
aksie-avontuur-rolprente. Alhoewel film noir tematies en stilisties geskakeerd is, is dit
nogtans beperk.
Aanhangers van wetenskapsfiksie is nie passiewe kykers nie. Volgens Sanders (2009:13)
daag wetenskapsfiksie die kyker uit om in gesprek met die film te tree:
Normally when one watches a science fiction film, one takes notice of its style
and themes. One makes connections, formulates hypotheses, seeks meanings,
and asks oneself questions about what will happen next. Far from being
passive, watching a film typically involves attentiveness.
Vir voorbeelde van hoe wetenskapsfiksie diep filosofiese en teologiese vrae oor
menswees, bewussyn, tydreise en die siel stel, kan ons na die ses Star war-films(19792005), die vier Alien-films (1979-1997), die Matrix-trilogie (1999-2003), Dark city,(1998)die
vier Terminator-films (1984-2009), Strange days (1999), AI: Artificial Intelligence (2001),
Minority report (2002), 12 Monkeys (1995), Blade runner (1982), 2001: A space odyssey
(1968)en vele meer verwys.
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Die titel van ’n rolprent is dikwels die sleutel om die konnotasie van die film te ontsluit.
Dink hier aan Jaws (1974), Shakespeare in love (1999), The matrix (1999), en selfs Stagecoach
(1939).
Avatar (2009) is geen uitsondering nie. ’n Avatar is, volgens Feuerstein (1997:44), ’n
manifestasie, of inkarnasie, van die goddelike op aarde, spesifiek die Hindoe-god
Wisjnoe in menslike gedaante soos Krisjna of Rama. Dit is eers aan die einde van die
film Avatar dat die volle betekenis van die naam duidelik word.
James Cameron, die draaiboekskrywer en regisseur, skep met Avatar vir die kyker ’n
geloofbare en asemrowende wêreld van Pandora, ’n maan met ’n aardgelyke omgewing
wat ’n reuse-gasplaneet genaamd Polyphemus in die Alpha-Centaurus-A sisteem, 4,4
ligjaar van die Aarde af, omwentel. Die verhaal speel af in die jaar 2154, en die
verwondering wat Jake Sully en die kyker saam ervaar, laat die ego sonder woorde na
die asemrowende beelde kyk. Dit is die eerste funksie van die mite – verwondering. Die
planeet/maan se lae swaartekrag het lang inwoners, genaamd die Na’vi, tot gevolg. Die
atmosfeer is dodelik vir mense, en om op Pandora te funksioneer het wetenskaplikes ’n
hibriede wese, die vermenging van Na’vi-DNS met dié van die mens, geskep. Die Na’vi
noem hierdie wesens “sleepwalkers”, droomwandelaars. So ’n wese word ’n avatar
genoem wat as ’n voertuig vir menslike bewussyn gebruik word. Die program is
daarop gemik om die Na’vi te verstaan en te oorreed om ’n kosbare mineraal,
Unobtainium, wat onder hulle “Hometree” is, prys te gee. Die naam van die metaal,
Unobtainium, wys daarop dat dit waarna die ego soek, onbekombaar is, maar dit sal nie
die ego verhinder om alles in sy/haar vermoë te doen om dit te probeer verkry nie. Die
woord droomwandelaar is ook ’n goeie beskrywing van die menslike toestand: ons is
salig onbewus van ons ware aard, soos deur Meester Eckhart (Fox 1980:104) verwoord,
en ons is dus metafories aan die slaap. In kontras hiermee herinner die Na’vi-groet, “Ek
sien jou”, sterk aan die Hindoe-groet “Namaste”, wat beteken: “Die godheid in my
erken die godheid in jou.” Dit is ’n verklaring dat die ander persoon ook ’n manifestasie
van die goddelike is en daarom met respek behandel behoort te word.
Hierdie gedetailleerde uiteensetting van die wêreld Pandora is, hoewel nuut vir die
kyker, noodsaaklik, want dit maak Pandora ’n oortuigende wêreld. Dit is die tweede
funksie van mites, naamlik dat die kosmologie in Avatar deeglik geskep is. Die Bybelse
kosmologie is die hemelkoepel waaragter God skuil, die aarde waarop mens en dier
lewe, en onder die aarde, waar die hel is. Mense in die Mities Letterlike fase aanvaar
hierdie wêreldbeeld as die waarheid. Die Na’vi se kosmologiese beskouing is nader aan
dit waarvan Almaas (1988:475) melding maak:
The world is perceived, in some sense, as alive and living, as one infinite and
boundless organism of consciousness. It is not merely the presence of Being or
consciousness; this dimension of Being is experienced as a living organism,
boundless and infinite.
Hierdie siening verteenwoordig die beste in die mens en iets waarna gestrewe moet
word.
In Avatar beweeg die kyker saam met Jake Sully om Pandora, die nuwe wêreld van die
film, van nader te bewonder. Tydens die openingskoot hoor ons ’n manstem wat vertel
hoe hy dikwels droom dat hy vlieg, terwyl die kamera oor ’n oerwoud beweeg.
Onmiddellik plaas die regisseur die kyker midde in ’n mite, want soos ons reeds gesien
het, kan drome en mites met mekaar verbind word (Campbell 2007:212). Drome is nie
die plek van die ego nie, maar die setel van die siel (Plotkin 2003:140). Die ongerepte
oerwoud is in skrille kontras met wat die kyker weet van tropiese oerwoude wat
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daagliks uit hebsug deur mensgemaakte brande vernietig word. Dan sien ons ’n oog
wat oopgaan en die held, Jake Sully, se gesig wat met ’n ligte blou kleur verlig is. Hierin
is klaar ’n verwysing na Jake se nuwe geboorte as ’n Na’vi, wanneer sy oë aan die einde
van die film oopgaan. Die Engelse woord sully beteken “besoedel, besmet, bevlek en
beklad” (Pharos 2005). Dit verwys seker na die Katolieke dogma van die Oersonde wat
deur Jesus se bloed met die doop skoon gewas word. Soos ons sal sien, gaan dit in Jake,
en dus die kyker, se geval nie oor uiterlike verlossing nie, maar oor die ontwaking tot
die ware self. Freke en Gandy (1999:66) verwys na “heidense godsdienste” in hul
definisie van oersonde: “The Mysteries taught that the original sin was separation from
God.” Die woord avatar beteken juis die eenheid met God, dus ’n opsegging van die
verwydering van God. Jake se verhaal wys hoe hy van verwydering na eenheid
beweeg.
Die kyker hoor gou dat Jake ’n voormalige seesoldaat en ’n parapleeg is wat sy dooie
tweelingbroer, die wetenskaplike, se plek in die avatar-program moet inneem. Dit is die
held se gewone wêreld en die oproep tot die avontuur. As soldaat, wat “eer en diens”
vooropstel, kom Jake gou onder die invloed van kolonel Miles Quaritch, die
bevelvoerder van Secops, ’n privaat-sekuriteitsmag, wat die vuis van die Mities
Rasionele Resources Development Administration (RDA) verteenwoordig. Die kolonel
stel die slegte raadgewer vir Jake voor. As teenvoeter ontmoet Jake ook die
avatarprogramleier, Grace Augustine, gespeel deur Sigourney Weaver.
Grace Augustine se naam is belangrik: Augustinus was ’n invloedryke vroeë kerkvader
wat die liggaamlike seksuele drange en die vrou as boos beskou het. Feuerstein lewer
kritiese kommentaar op Augustinus: “It was, however, St. Augustine who must bear
the greatest historical blame for the victory of sex-negativity in Christianity” (2003:104).
Haar voornaam, Grace, beteken “genade”, en dit kan beteken dat die liggaam genade
ontvang deur die inwoning van die goddelike as avatar. Die volledige eenwording in
die verhaal is nie Grace beskore nie, alhoewel sy as wetenskaplike botanis die
konneksies tussen die godin Eywa en die Natuur wetenskaplik op Pandora
waargeneem het. Terwyl sy nie haar wonde oorleef nie, verenig haar siel met die
“Boom van Siele”.
Jake se eerste kennismaking as ’n avatar met Pandora stel hom onmiddellik in groot
gevaar. In sy vlug van die sesbenige roofdier, ’n thanator, beland hy in water, simbolies
van die onderbewuste en een van die natuurelemente. Terwyl hy ’n trop glibberige
wolwe, die viperwolves, met vuur (nog ’n natuurelement) beveg, kom die “godin”
Neytiri, ’n Na’vi-vrou, tot sy redding. Sy het vroeër, toe sy hom wou doodmaak, gesien
hoe ’n klein swewende jellievisagtige tentakel op die punt van haar pyl sit. Dit was ’n
teken van Eywa dat Neytiri Jake geen leed moet aandoen nie. Later, toe sy hom
wegjaag, kom ’n hele swerm van die tentakels, wat die Na’vi Atokirina, die saad van
die heilige Boom van Stemme, oftewel Utraya Mokri, op Jake sit. Die Atokirina, wat ’n
belangrike rol in die “siel” van die reënwoud speel, word Jake se “bonatuurlike hulp”
of bondgenote. Toe Jake Neytiri later vra hoekom sy hom nie doodgemaak het nie, het
sy gesê: “You have a strong heart. No fear … Come.”
Jake word deur die Omaticaya-stam verwelkom as die eerste avatar-kryger en Mo’at,
die sjamaan of Tsahik, gee aan haar dogter, Neytiri, opdrag om Jakesully6 in hulle weë
op te lei. Mo’at gee Jake ’n nuwe naam, want sy beskou hom nie meer as “besoedel” nie.
As Tsahik of sjamaan is Mo’at die skakel tussen die Eywa en die Na’vi.

6

Volgens die byskrifte vir gehoorgestremdes op die DVD van Avatar (2010) verander die spelling van Jake
Sully se naam na Jakesully.

251
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
Walsh (2007:14-5) definieer sjamanisme soos volg:
Shamanism can be defined as a family of traditions whose practitioners focus
on voluntarily entering altered states of consciousness in which they experience
themselves or their spirit(s) interacting with other entities, often travelling to
other realms, in order to serve their community.
Ingerman en Wesselman (2010:1) noem die volgende:
The word “shaman” comes from the language of the Evenki peoples, a
Tungusic tribe in Siberia. […] In shamanic cultures, the word “shaman” has
come to mean “the one who sees in the dark” or “the one who knows”.
Campbell (1991:122-3) tref ’n onderskeid tussen ’n priester/predikant en ’n sjamaan:
A priest is a functionary of sort. The society worships certain deities in a certain
way, and the priest becomes ordained as a functionary to carry out that ritual.
The deity to whom he is devoted is a deity that was there before he came along.
But the shaman’s powers are symbolized in his own familiars, deities of his
own experience. His authority comes out of a psychological experience, not a
social ordination.
Vandag is daar weer ’n oplewing van sjamanisme om hierdie persoonlike ervaring met
God te beleef en nie op tussengangers soos dominees en professore staat te maak vir
hulle “kennis” (gnosis) van God nie.
Jake se versoek om van die Na’vi te leer word positief beantwoord slegs nadat hy erken
het dat sy beker leeg is. Suzuki (2006:1) gee ’n kort verduideliking van die betekenis van
’n vol en leë beker: “In the beginner’s mind there are many possibilities, but in the
expert’s there are few.” Die beginner, of dit in die vegkuns of in Zen-meditasie of die
weë van die Na’vi is, weet niks nie en is oop vir enige nuwe inligting. Kenners is so vol
van hulself dat hulle alle nuwe inligting deur ’n sif van hulle opgehoopte kennis laat
wegspoel. Daarom is dit makliker om ’n beginner se “beker” te vul as ’n kenner s’n.
Dan bring Mo’at die fokus van die verhaal van alle helde van mites en elke kyker na
vore: “Then we will see if your insanity can be cured.” Dit verwys na wat Tolle
(2005:112) oor die “malligheid” van die ego-gedrewe lewe te sê het: dit kan alleen
genees word indien die persoon ontwaak tot die ware self en wat Jake stelselmatig
gedurende sy opleiding beleef. Die kyker ervaar hierdie opleiding en ontwaking saam
met die held. Jake word sistematies in die Na’vi-gemeenskap ingewy totdat hy een met
die Na’vi en Pandora is. Campbell (2001:2-5) noem die inisiasie-deel van die vierde
funksie van mites die psigologiese aspek.
Maar Jake het ’n dubbele rol: hy moet as ’n spioen vir kolonel Miles Quaritch onder die
Na’vi optree. Hierdie rol simboliseer die mens se ego wat teen die ware self gekant is.
Paulus praat in Romeine 7:19 (Die Bybel 1983) van die stryd tussen die goeie wat hy wil,
maar nie doen nie, en die slegte wat hy nie wil nie, maar doen. Jake ondergaan ’n
transformasie van spioen vir die RDA tot ’n kryger en bevryder van die Na’vi.
Campbell (1991:28) sluit by die noodsaaklikheid van ’n integrale kosmologie in mites
aan wanneer hy sê: “The only mythology that is valid today is the mythology of the
planet – and we don’t have such a mythology.” Avatar se kosmologie is op die
inwonende teenwoordigheid van die Moedergodin Eywa gerig, en daarom is die Na’vi
se verhouding met die Natuur een van respek. In teologiese taal staan dit bekend as
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panenteïsme – God is in alles, alles is in God, maar God is groter as alles. Cooper
(2006:27) verwys na die generiese definisie: “The Being of God includes and penetrates
the whole universe, so that every part exists in Him, but His Being is more than, and not
exhausted by, the universe.” Dit beteken dat God en die wêreld ontologies verskillend
is, en dat God die wêreld transendeer, maar die wêreld is ontologies in God. Campbell
(1991:99) wys op wat die Westerse benadering tot die Natuur is, wat Wilber se uiterlike
twee kwadrante voorstel, naamlik ’n “Dit”: “You can address anything as a ‘thou,’ and
if you do it, you can feel the change in your own psychology. The ego that sees a ‘thou’
is not the same ego that sees an ‘it’.” Met ’n God, soos Jahwe, wat buite sy skepping
staan, sal die volgelinge van hierdie Joods-Christelike mitologie nooit die Natuur as
“U” kan aanspreek nie (kyk White 1996:3-14). Die natuur is vir die Westerling iets om
tot eie gewin aan te wend. Avatar bied die kyker ’n alternatief.
Een van die belangrike visuele simboliese verbintenisse tussen die Na’vi en die Natuur
is die haarstuk, of tsaheylu, die bandwat die Na’vi met beide hulle “perde”, genaamd
Direhorses, en die gevlekte Banshees vorm. Maar voordat die versmelting tussen Jake
en die “perde” kon plaasvind, word hy deur albei afgegooi. Dit dui daarop dat die ego
eers onttroon moet word voordat die eenheid tussen liggaam en siel, mens en Natuur,
kan plaasvind. Na elke inisiasie is Jake een stap nader aan eenwording - om ’n avatar, ’n
manifestasie van God, te word.
Plotkin (2008:45-7) onderskei tussen sielsentriese en egosentriese samelewings. Wesens
in ’n sielsentriese gemeenskap lewe vanuit hulle diepste wese en is ook ekosentries. Die
Na’vi verteenwoordig die sielsentriese. ’n Egosentriese gemeenskap lewe weer op die
oppervlak, net vir die “eie ek”, wat ver van die Natuur verwyderd is. Die mense wat
Pandora beset, verteenwoordig egosentrisme.
Plotkin (2008:47) som dit soos volg op: “A partnership with soul, spirit, and nature is
the heart of any culture and of each of its members. The egocentric society cuts out its
own heart and attempts to live without it.” Quaritch lewe sonder ’n hart, terwyl Plotkin
aan die kant van die Na’vi sou wees, want vir hom moet die mens eers die siel binne-in
homself ontdek om een met die Natuur te wees. Soos Graves (Beck en Cowan 2006:286)
aantoon, kan die Mities Rasionele, wat op die eerste laag is, nie die Mities Argetipe, wat
op die tweede laag is,verstaan nie, nog minder diegene wat op die Mities Letterlik-vlak
is.
Die sosiale struktuur van die Na’vi (die derde funksie en AQAL se onder-regterkantste
kwadrant) asook die kulturele struktuur (onder-linkerkantste kwadrant) is
stamgebonde en wanneer die twee bemindes, Jake en Neytiri, die huweliksgebruike
verbreek deur gemeenskap te hê, lui dit die begin van ’n nuwe era in. Neytiri was reeds
aan iemand anders belowe.
Dit wil voorkom asof die Na’vi ’n Mities Letterlike sosiale struktuur het en die
hebsugtige mense, of “sky people”, soos die Na’vi hulle noem, ’n rasionele selfsugtige
uitkyk. Wanneer Jake ná die aanval op die Na’vi se Tuisboom deur Neytiri verwerp
word, gebruik hy sy rede om Toruk, ’n Leonopteryx, die koning-predator van die
hemelruim, te vang en om op sy rug ’n onvergeetlike, amper apokaliptiese verskyning
te maak om sodoende weer aansien by die stam te kry.
Die Na’vi, sonder Eytukan, die stamhoof, het na die eerste aanval biddend by die Boom
van Siele op oplossings gewag. Toe Jake met Torukdaar aankom, was hulle gereed om
hom te volg, want nou is hy nie meer net Jakesully maar Toruk Macto, Ruiter van die
Laaste Skaduwee. Volgens Na’vi-oorlewering het dit slegs vyf keer in die verlede
gebeur dat ’n Toruk Macto na vore gekom het om al die stamme in Tye van Verdriet te
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verenig. Die tweestryd tussen ego en siel in Jake is verby en nou is hy gereed om as ’n
ontwaakte met ’n suiwer siel die Na’vi tot oorwinning te lei.
Wilber (2000a:210-3) is krities oor denke wat die prerasionele met die postrasionele
verwar net omdat die twee nie rasioneel is nie. Gewoonlik is dit postmoderne pluraliste,
of mense op die Mities Globale vlak wat die “noble savage” tot die postrasionele verhef,
en dis wat Cameron met die Na’vi doen. Nêrens verabsoluteer of romantiseer Cameron
die Na’vi sonder om hulle etnosentriese beperkthede uit te wys nie. Wilber se kritiek op
pre-/trans-valshede is geldig, maar die wêreld waarin ons vandag leef, het nog geen
voorbeeld van hoe gemeenskappe op die Mities Argetipe- of Avatar-vlakke funksioneer
nie. Al wat ons het, is om die beste uit die verlede te neem en dit te vermeng met die
beste van die hede om vanuit die mistieke ’n nuwe kosmologie, sosiologie en psigologie
te ontwikkel.
Cameron is gekritiseer dat hy ’n wit man gebruik het om die inheemse bevolking van
vernietiging te red. Dit is egter ook deel van die struktuur van mites – die redding kom
van buite – maar belangriker, om in jou verhouding met mites te ontwikkel, het die
mens ’n inspuiting van buite jou gemaksone nodig. Jake is ook deur Neytiri gered en
wanneer Jake letterlik en figuurlik die “ou mens” afsterf, word hy deur Eywa, die
godin, “gered” deur volledig in ’n Na’vi te verander.
Die gevegstonele aan die einde tussen die RDA-magte onder aanvoering van Quaritch
en die Na’vi kan in twee gedeel word. Die eerste lugaanval op die Tuisboom laat die
onvoorbereide Na’vi verstom en verpletter, ten spyte van Jake en Grace se
waarskuwings. Dit is die simboliese vernietiging van die Na’vi se prerasionele naïwiteit
en die begin van ’n nuwe orde. ’n Mens kan nie ’n probleem oplos met dieselfde
gesindheid wat die probleem veroorsaak het nie. Die Na’vi moes eers uit hulle eie
“veiligheid” wakker geskud word voordat hulle na die volgende vlak kon beweeg.
Die finale veldslag het in die lug en op die grond plaasgevind – masjien teen Natuur.
Jake het voor die geveg by die Boom van Stemme vir Eywa om hulp gevra, maar
Neytiri het hom daarop attent gemaak dat Eywa net in die ewewig van alles belangstel.
Toe die diere deel van die geveg word, het Neytiri opgewonde uitgeroep: “Eywa has
heard you!”
Jake se geveg met Quaritch is simbolies van Jake se breuk met die verlede van “eer,
lojaliteit en diens”. Toe Quaritch Jake se “kokon” vernietig, was dit Neytiri wat die
“man/masjien” uitwis en Jake se lewe red. Die liefde is sterker as die dood – soos
Trinity in The matrix Neo met ’n soen uit die dood opgewek het, soen Neytiri die “ou
mens” Jake en hy word as ’n volledige geïnkarneerde Na’vi wakker. Dit is ’n
omgekeerde Slapende Skone-verhaal.
Soos met The matrix het kritici ook probleme met die uitgerekte oorlogstonele in Avatar.
Dit het egter alles met die struktuur van mitologie te doen. Hoe groter en belangriker
die doel wat die held moet bereik, hoe moeiliker word dit om die taak te voltooi.
Herkules moes twaalf take uitvoer; Ulysses het jare lank rondgeswerf voordat hy weer
tuis kon kom; en Jesus is bespot, geslaan, gemartel en gekruisig – alles ter wille van dit
wat verkry is. In Avatar en The matrix gaan dit oor die grootste doel van alles: om te
ontwaak tot die ware self. Dit is die moeite werd om daarvoor alles op te offer, selfs jou
lewe. Jesus het tog gesê: “Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe
ter wille van My verloor, sal dit vind” (Die Bybel 1983: Matteus 10:39). Bowendien gee
die ego nie sonder ’n gestoei sy selfgemaakte illusie prys nie. Visueel is die
gevegstonele ’n tour de force in filmtegnologie, met asemrowende rekenaargegenereerde
beelde en kragtoere in toneelspel.
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Jake inkarneer aanvanklik in die hibried of avatar deur sy bewussyn vanuit sy gewonde
liggaam. Aan die einde wanneer Jake die mens/ego afsterf om in ’n ware Na’vi te
verander, is die mite en Eenwording voltooi. Ons het gesien (Paul 2009:1; Marion
2000:13–4) dat die Gees alle mense oproep om een met alles te word deur ons intieme
ervaringsverhouding met die goddelike – of ons dit Jahwe, Jesus, Allah, Gaia of Eywa
noem, maak nie saak nie. Avatar, die film, en Jake se verhaal, kan die kyker blootstel aan
die behoefte om ’n eie bevredigende mitologie te skep sodat die kyker self daardie
transformasie kan ondergaan.

5.

Ten slotte

Ek is oortuig dat Westerlinge se soeke na ’n eenheid van siel, liggaam en Natuur in ’n
integrale mitologie een van die redes is hoekom Avatar so ’n groot lokettreffer is. Mense
kan die flou storielyn en die uitgerekte oorlogstonele aan die einde kritiseer. Soos
aangedui, is die verhaal nie vlak nie, maar het dit juis baie dimensies wat mense
bewustelik of onbewustelik aanspreek. Avatar moes Oscar-toekennings vir die beste
draaiboek, regie en rolprent ontvang het.
Postmoderne westerlinge en Afrikaners het nuwe mitologieë nodig wat op Mities
Argetipe- en Mities Avatar-vlakke funksioneer en wat ’n sinvolle kosmologie,
sosiologie en psigologie voorstel – ’n mitologie wat die inkarnasie van God in alle
mense (mistieke) ernstig opneem. Die inhoudelike en visuele rykdom van Avatar het
hopelik ’n mitologiese kiem by baie kykers geplant. Die kerk sal nou meer as net die
spreekwoordelike haas uit die hoed moet gaan haal om sinvol met die postmoderne
mens te kan kommunikeer.
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“In die vyand se kraal.” Die rol en ervaring van
Afrikanervroue in die Women’s National Coalition
Loraine Maritz
Departement Geskiedenis
Universiteit Stellenbosch

Summary
“In the enemy's kraal”. The role and experience of Afrikaner women in the
Women's National Coalition.
The Women’s National Coalition (WNC) was officially founded in 1992 and was an initiative
of the African National Congress Women’s League (ANCWL). The aim of this organisation was
to gather information on women’s needs and aspirations, and to draw up a Women’s Charter
that would become an integral part of the new South African constitution.
This article focuses on the Afrikaner woman and Afrikaner women’s organisations that joined
the WNC. Afrikaner women found it difficult to adapt to circumstances in the WNC. There
were numerous practical problems, but it was really their lack of political expertise, combined
with the animosity of the black women who dominated the meetings, that impacted
negatively on their involvement. There were indeed Afrikaner women who saw the WNC as a
positive experience. These women used it as an opportunity to become involved in women
empowerment and the political negotiations. However, the majority of women involved in this
research were uncertain, and the negative aspects encountered clouded their experience.
There were even some women who could recall only the animosity. Ultimately the majority of
Afrikaner women did not fit into the WNC and were not really involved.

Opsomming
Die Women’s National Coalition (WNC) is in 1992 amptelik gestig en was ’n inisiatief
van die African National Congress Women’s League (ANCWL). Die doelwitte van die
WNC was om inligting oor vroue se behoeftes en aspirasies in te samel en dit in ’n
Vrouehandves saam te vat wat uiteindelik ’n integrale deel van die nuwe grondwet van
Suid-Afrika sou word.
In hierdie artikel val die soeklig veral op die Afrikanervrou en Afrikanervroueorganisasies wat by die WNC aangesluit het. Die Afrikanervrou het moeilik by die
WNC aangepas. Daar was talle praktiese probleme, maar dit was veral haar gebrek aan
politieke vernuf en die vyandigheid van swart vroue wat die vergaderings van die
WNC gedomineer het wat haar betrokkenheid in die wiele gery het. Daar was wel
Afrikanervroue wat hul belewenis van die WNC as volkome positief ervaar het en wat
dit as ’n geleentheid gesien het om by vrouebemagtiging en politieke onderhandelinge
betrokke te raak. Die meerderheid van die vroue wat by hierdie ondersoek betrek is,
was egter onseker en die negatiewe aspekte het hul belewenis van die ondervinding
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gekleur. Daar was selfs vroue wat slegs die vyandigheid onthou het. Oorwegend het
die Afrikanervrou nie heeltemal aangepas by die WNC nie en sy was ook nie werklik
betrokke nie.

1.

Agtergrond

Toe die onderhandeling vir ’n nuwe demokratiese bestel in Suid-Afrika ná 1990 begin
is, het dit ’n tydperk ingelui waar talle kwessies oor menseregte na vore gekom het.
Ook vroue het die geleentheid aangegryp om vrouesake en genderverhoudings op die
nasionale agenda te plaas in ’n poging om die onregverdighede van die verlede aan te
spreek. Die Women’s National Coalition (WNC) is in 1992 amptelik gestig uit vrees dat
vroue van die belangrike politieke prosesse wat die toekoms van Suid-Afrika sou
bepaal, uitgesluit sou word. Die doelwitte van die WNC was om inligting oor vroue se
behoeftes en aspirasies in te samel en dit in ’n Vrouehandves saam te vat wat
uiteindelik ’n integrale deel van die nuwe grondwet van Suid-Afrika sou word.
Die WNC was ’n inisiatief van die African National Congress Women’s League
(ANCWL). Die swart vrou in Suid-Afrika se onderdrukking was drieledig: sy was
onderdruk as vrou, deur die patriargie en deur apartheid. Sy het polities aktief geraak
toe haar familiestrukture bedreig is en het teen paswette, swak behuising, en die
uitsettingsaksies van die regering geprotesteer. Tydens die 1980’s het die swart vrou
wat aan die noodtoestand blootgestel is, se politieke betrokkenheid verander en sy het
’n revolusionêre vryheidsvegter geword. In die buiteland het die swart vrou wat in die
bevrydingstryd betrokke was, geleidelik erkenning in die African National Congress
(ANC) gekry. Hierdie vroue was ná 1990 gedetermineerd dat hul verwagtinge vir totale
gelykberegtiging in die demokratiese Suid-Afrika sal realiseer. Hulle was egter
teleurgesteld en ontnugter toe hulle besef dat die mans in die ANC, hul “comrades”
saam met wie hulle hulle tydens die vryheidstryd beywer het vir ’n verenigde front wat
mans en vroue gelykgestel het, en met ’n vrye demokratiese Suid-Afrika in sig, die
vroue geïgnoreer en opsygeskuif het. Met die onderhandelinge en samesprekings wat
sou uitloop op die Konvensie vir ’n Demokratiese Suid-Afrika (Kodesa), was vroue
feitlik afwesig. Hierdie behandeling het die ANCWL laat besluit om ’n tasbare
dokument daar te stel om die gelykwaardigheid van vroue te verseker. (Maritz
2004:103–6 bespreek hierdie aanloop.)
In hierdie artikel val die soeklig veral op die Afrikanervrou en Afrikanervroueorganisasies wat by die WNC aangesluit het. As Afrikanernasionalis was die vrou se
politieke betrokkenheid in die verloop van die geskiedenis marginaal (soos uiteengesit
deur Maritz 2004:43–4). Daar was wel geïsoleerde aktivistiese optrede soos die vroueoptogte van 1915 en 1940, asook die militantheid van die vakbondvroue. In 1916 is die
Nasionale Vroueparty (NVP) gestig as vereniging waardeur Afrikanervroue hul
politieke strewe, naamlik Afrikanernasionalisme, kon uitleef. Die stemregveldtog is
hoofsaaklik deur Engelssprekende vroue aangevoer, maar in die vroeë 1920’s het die
NVP betrokke geraak in die vrouestemregbeweging. Afrikanervroue se betrokkenheid
in die stemregbeweging was op aandrang van die mans in die Nasionale Party (NP), en
by toedigting ook die optogte van 1915 en 1940. Afrikanervroue het hoofsaaklik die
veilige ruimte van die liefdadigheidsterrein gebruik om hul politieke voorkeure uit te
leef. Maritz (2004:65–70) dui aan dat die Afrikanervrou met die magsoorname van die
NP polities onbetrokke geraak het. Haar funksie was hoofsaaklik dié van moeder en
vrou en ondersteunend van die heersende ideologie. Met die aftakeling van apartheid is
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talle tradisionele Afrikanersimbole bevraagteken. Meer as 40 persent van Afrikaners het
by die meer regse partye aangesluit. Hierdie gebeure het die Afrikanervrou aan die
begin van die 1990’s sonder ’n spesifieke politieke identiteit gelaat.
Met die onderhandelings vir die toekomstige demokratiese bestel ’n werklikheid, was
die Afrikanervrou in ’n onbenydenswaardige identiteitskrisis gedompel. Aan die een
kant wou sy apolities bly, maar is deur die Afrikanerintelligentsia en politici aangesê
om die politieke wêreld te betree, in hierdie geval die WNC. Aan die ander kant wou
Afrikanerkultuurorganisasies die Afrikanerkultuur inklusief beveilig (Maritz 2004:154).
Op nasionale vlak was die meeste Afrikanervroue-organisasies wel by die WNC
geaffilieer. Slegs die Afrikanerwelsynsorganisasie ACVV (Afrikaanse Christelike
Vroueverenging) en die tradisionele Afrikaanse kerke, naamlik die Nederduitse
Gereformeerde Kerk, die Hervormde Kerk en die Gerefomeerde Kerk, se vroueorganisasies was afwesig. Van die politieke partye was die Konserwatiewe Party (KP)
se vroueafdeling nie lid nie. Daar was dus etlike duisende vroue verteenwoordig, maar
as die lys van bedankings in die verslag van die WNC deurgelees word, is dit opvallend
dat die lys Afrikanervrouens baie kort is (WNC 1994:6–8). As daar na die dokumente
van die WNC gekyk word, is dit duidelik dat daar baie min Afrikanervroue was wat
hul stem laat hoor het. Die Afrikanervrou was dus aanwesig, maar grootliks afwesig.
As feitlik al die organisasies op die WNC verteenwoordig was, wat het dan met die
Afrikanervroueverteenwoordigers gebeur?
Vroue wat by die WNC was, het die verteenwoordiging van Afrikanervroueorganisasies op verskillende wyses ervaar. Dene Smuts, ’n ervare politikus wat die
Demokratiese Party (DP)1 op die WNC verteenwoordig het, antwoord: “Ek is nie
besonder bewus van afwesiges nie – trouens, ek herinner my van die meer tradisionele
Afrikanervroue-organisasies het ’n uitstekende solidariteit en toegewydheid
gedemonstreer.” Sy vervolg ook dat “tensy ek iets gemis het, was die Afrikanervroue
nie swak verteenwoordig nie.”2 Estelle Jordaan (geb. Stoop), die verteenwoordiger van
Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging-Dames (ATKV), het gesê dat sy die
Afrikanervrou as 99 persent onbetrokke ervaar het en dat dit vir haar “deurentyd3
kommerwekkend” was.4 Joan Hunter, wat die NP5 verteenwoordig het, het haar soos
volg uitgelaat: “Sover ek kan onthou was daar nie ander Afrikanerorganisasies by die
WNC betrokke nie, slegs die ATKV aanvanklik.”6 Hierdie uiteenlopende stellings laat
dan verskeie vrae ontstaan: Was die Afrikanervrou betrokke of onbetrokke? Hoekom
het hierdie vroue dit so verskillend ervaar? Was hulle self werklik betrokke?

1 Die DP het nie in sy grondwet voorsiening gemaak vir ’n afsonderlike vroue-afdeling nie, maar vroue
was baie aktief in die party en het sterk gefigureer. Wanneer nodig is ’n Vroueforum egter saamgeroep, soos
in die geval van die WNC.
2 Dene Smuts, e-pos, 4 September 2002.
3

Die ATKV is in Augustus 1930 gestig as ’n beroepsgerigte organisasie wat sou sorg dat die
Afrikaanssprekende spoorwegwerker se taal en kultuur beskerm word. Tot op hede bly die hoofdoelwit van
die ATKV nog steeds die beskerming en bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur. In 1943 is ATKVDames gestig, wat ook as doelwitte die opheffing van die Afrikaanssprekende vrou en haar gesin en
maatskaplike sorg in die algemeen insluit (Menell en Jobson 1995:40).
4 Estelle Jordaan (geb. Stoop), e-pos, 30 Maart 2002.
5 Die NP is op die WNC deur die party se Vroueaksie verteenwoordig. Die Vroueaksie se doelwitte was
polities, want die vroue was hoofsaaklik besig met stemwerwing en kiesersopleiding. Hulle het ook gehelp
met die opleiding van vroulike stadsraadslede. Ten tye van die WNC was die destydse staatspresident se
vrou, Marike de Klerk, voorsitter van die Federale Vroueaksie, wat sy op die dagbestuur van die NP
verteenwoordig het.
6 Joan Hunter, vraelys, ongedateer.

261
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
Die vrae gaan beantwoord word deur inligting wat verkry is uit vraelyste,7
korrespondensie (hoofsaaklik per e-pos) en telefoniese en persoonlike onderhoude te
ontleed en sodoende te probeer agterkom wat die werklike aard van die
Afrikanervroue wat by die WNC betrokke was, se belewenis was.

2.

Die eerste vergadering, 27 September 1991

’n Hele aantal vroue het min of meer die volgende stelling gemaak: “Ek weet, want ek
was van die begin af daar.” Hierdie stelling het aanvanklik die korrelering van feite
baie moeilik gemaak, tot daar besef is dat “die begin” meer as een waarheid is, dat dit
verskillend geïnterpreteer kon word. Dit kon na die eerste vergadering in September
1991 verwys het, of na die amptelike stigtingsvergadering tydens die Nasionale
Werkswinkel in April 1992, of na die daaropvolgende eerste vergaderings van die
verskillende streekskoalisies. Die WNC het voorsiening gemaak vir die lidmaatskap
van streekskoalisies, byvoorbeeld in die Wes-Kaap en Natalse Middelland (Maritz
2004:109–10). By die streekskoalisies was verteenwoordigers van organisasies wat
nasionaal georganiseerd was, asook van organisasies wat net in die streek bestaan het,
byvoorbeeld die Kaapse Vroueklub wat net in die Kaapstad-omgewing bestaan het.8
By die eerste vergadering op 27 September 1991 in die Down Town Inn in Johannesburg
was daar ongeveer 40 vroue-organisasies verteenwoordig en heelwat meer vroue
aanwesig. Slegs drie Afrikanervroue was teenwoordig, naamlik Annemarie Nutt
(Kontak),9 Truida Prekel (Vroueburo)10 en Jenny Malan (Vroue vir Suid-Afrika).11 Die
rede waarom juis hierdie organisasies genooi is, was dat die ANCWL besluit het dat om
geloofwaardigheid te hê, hulle die grootste moontlike groep vroue moes betrek. Die
Vroueburo en Vroue vir Suid-Afrika was albei netwerkorganisasies en kon dus met hul
lede kontak maak om sodoende die WNC se boodskap so gou as moontlik by soveel
organisasies as moontlik te kry. Malan se verklaring vir die feit dat byvoorbeeld Vroue
vir Suid-Afrika genooi was, was dat organisasies soos die Suid-Afrikaanse
Vrouefederasie,12 Dames Aktueel13 en die ATKV almal by Vroue vir Suid-Afrika
7 Die meeste vraelyste is in Januarie 2001 uitgestuur. Die meeste voltooide vraelyste is kort daarna
terugontvang. Ongedateerde vraelyste is almal in 2001 ontvang. Vir akkuraatheid is dit nie gedateer nie.
8 Die Kaapse Vroueklub is in Maart 1975 gestig. Die doelwit was om apartheid te omseil en Kaapse vroue,
veral Afrikaanssprekendes, bymekaar te bring. Hulle het ook toenadering tot swart vroueleiersfigure gesoek.
9 Die inisiatief vir die stigting van Kontak het tydens die 1976 Soweto-opstande uitgegaan van ’n groep
Afrikanervroue, onder leiding van Frede van Rooyen, wat bekommerd was oor die toekoms van Suid-Afrika
en die gebrek aan kontak tussen mense. Die organisasie se doelwitte was om ’n beter begrip en respek vir
mekaar te bevorder vir groter samewerking tussen al die mense van Suid-Afrika, om te strewe vir die
bevordering van geregtigheid terwyl terselfdertyd sosiale en kulturele diversiteit erken word, en om
ekonomiese verantwoordelikheid en rentmeesterskap te bevorder (Menell en Jobson 1995:43).
10 Die Vroueburo is in Julie 1981 deur Margaret Lessing, met befondsing van Old Mutual, gestig. Die
doelwit was om ’n sentrale liggaam vir vrouesake daar te stel. Dit was die eerste netwerk vir vroue van
verskillende rassegroepe en organisasies. Sedert sy stigting het hierdie landwye niepolitieke skakelliggaam
sigself beywer om die sosiaal-ekonomiese toestande van die vrou te bevorder, veral om haar toetrede tot die
arbeidsmark te vergemaklik en om praktiese gelykheid te bewerkstellig. Die organisasie het wetgewing
gemonitor wat vroue, kinders en familie raak, probeer om geweld en mishandeling in families te verlig en om
vroue se belange, gesondheid en welsyn te beskerm (Menell en Jobson 1995:13).
11 Vroue vir Suid-Afrika het met die volgende stellings hulle doelwitte uitgespel en lede gewerf: “Ons
probeer goeie verhoudings tussen groepe bevorder en bring ’n boodskap van hoop in ’n rewolusionêre
klimaat”; “Vroue in dié land moet mekaar nou die hand gee om saam die kommunistiese aanslag teen die
land en sy mense te stuit” (Menell en Jobson 1995:47).
12 Op 19 Oktober 1904 is die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF), die eerste welsynsorganisasie in die
Transvaal, deur Georgina Solomon gestig. Die doelwitte van die organisasie is die praktiese beoefening van
naasteliefde aan die medemens in nood, die bestendiging van die gesinslewe, die voorsiening van dienste en
fasiliteite volgens gemeenskapsbehoeftes, veral vir kinders en bejaardes, voorbidding vir die land en sy
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geaffilieer was. Hulle het egter nie in ’n multikulturele opset gefigureer nie; met ander
woorde, hulle sou nie andersins van die voornemende koalisie gehoor het nie. Kontak is
genader omdat die organisasie alreeds vanaf 1976 bekendheid verwerf het met hul
pogings om vroue van alle rassegroepe bymekaar te bring.14
Die vergadering is deur Gertrude Shope, die president van die ANCWL, geopen.
Daarna het die sekretaris van die ANCWL, Baleka Kgositsile, die rol wat dié organisasie
in die bevryding van die vroue binne die ANC en in Suid-Afrika gespeel het, geskets.
Frene Ginwala, adjunkhoof van die ANC se National Commission for the Emancipation
of Women, het die hoofrede gelewer. Sy het dit onomwonde gestel dat vroue betrokke
moet raak by die nuwe planne wat vir Suid-Afrika gemaak word. Haar eerste woorde
was:
South Africa is entering a period of a negotiated transition from apartheid to
democracy. It is important that women actively intervene so as to ensure that
during the transition the future non-racial and democratic South Africa is
transformed also into a non-sexist one.
In the period of apartheid, racism and exploitation have been institutionalised,
and layered upon an intensely patriarchal pre-colonial and colonial society.
Today all South African women, regardless of race, are subject to some form of
subordination in law and in practice. The months ahead offer South African
women both an opportunity and a challenge. (MCH 100 29.1)
’n Paar oomblikke later vervolg sy:
We are helped by the fact that one of the major parties in the negotiating
process (the ANC) is formally committed to such a transformation and has put
forward a policy on the emancipation of women that is far in advance of that of
any other liberation movement, and of many democratic governments.
Nonetheless women in many countries who have been part of the international
anti-apartheid struggle have been inspired by the fact that in the midst of our
struggle, ANC women were able to get endorsement for such policies. They are
now looking to South African women to translate this into our new
constitution. (MCH 100 29.1)
Wat was die drie Afrikanervroue se reaksie op die toespraak van Ginwala? Nutt
(Kontak) was lid van die organisasie vanaf 1977 tot 2001. Sy was op die nasionale
uitvoerende raad en ook president. Sy was dus oor ’n lang tydperk betrokke by hierdie
nierassige organisasie, wat vir versoening tussen alle ras-, taal-, politieke en
godsdiensgroepe, asook vir geregtigheid vir alle Suid-Afrikaners, gewerk het. Dit was
’n organisasie met doelstellings wat uitgereik het na alle rasse, dus was die basiese idee
van die WNC, naamlik om verteenwoordiging van al die vroue van Suid-Afrika te
verkry, bekend. Nutt het die aanvanklike mandaat van die WNC om ’n handves vir
vroueregte (wat gebaseer was op die ondervinding van die Suid-Afrikaanse vrou) saam

mense, bevordering van opvoeding, onderwys en gesondheid en die beywering vir die behoud van
kultuurerfenisse. Volgens die destydse voorsitter, Susann Marais, het die organisasie “in die lig van die
huidige politieke en kerklike verdeeldheid” ’n versoenende rol gespeel en probeer om beter gesindhede onder
Afrikaners te bevorder (Menell en Jobson 1995:45).
13 Dames Aktueel is in 1977 as openbare arm van Dameskring (die vroue-ekwivalent van die
Broederbond)gestig. Die organisasie se doelwitte was om die Afrikanerkultuur onder vroue te bevorder, lede
oor aktuele sake ingelig te hou, verstandelike en geestelike paraatheid te ontwikkel en kulturele verryking en
intellektuele stimulasie te verskaf (Menell en Jobson 1995:41–2).
14 Jenny Malan, onderhoud, 5 Maart 2001.
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te stel, sterk ondersteun. Haar gevoel oor die WNC was oorwegend positief. Op die
volgende vergadering, op 16 Oktober 1991, het sy haarself vrywillig vir die Tussentydse
Werkskomitee beskikbaar gestel.15
Nutt was vir die swart vroue ”polities aanvaarbaar”. Die rede was definitief die
pogings van Kontak om versoening tussen rasse te bewerkstellig. Tydens die Nasionale
Werkswinkel in April 1992 is sy tot die Bestuurskomitee verkies, waar sy die portefeulje
van tesourier beklee het. Sy het erken dat haar gevoel jeens die WNC oorwegend
positief is omdat sy so nou by die ontstaan en ontwikkeling van die organisasie
betrokke was.
Amanda Botha (Kaapse Vroueklub) beklemtoon ook die belangrike rol wat Nutt
gespeel het. Afgesien van die feit dat die swart vroue met haar kon identifiseer, het sy
“’n spesifieke Afrikaner verteenwoordig wat uit ’n Transvaalse Afrikanerkerkagtergrond gekom het en het sy ’n belangrike rol gespeel om die ou garde te
bereik.”16
Hierdie vrou wat so lank intensief by die WNC betrokke was, se samewerking was uit
’n navorsingsoogpunt uiters frustrerend, want afgesien van ’n bondig voltooide vraelys,
het sy enige verdere kommunikasie vermy. Selfs versoeke aan haar van vroue wat haar
goed geken het om die navorser by te staan, is geïgnoreer.
Daar kan oor die rede vir die apatie net gespekuleer word. ’n Paar goedgekose woorde
in die vraelys gee dalk haar gevoel jeens die WNC weer. Sy maak melding van die
“aanvanklike” mandaat van die WNC waaroor sy baie positief gevoel het. Nadat die
Vrouehandves in Junie 1994 voltooi is, het die WNC besluit om met hul werk voort te
gaan. Die “verlengde” mandaat van die WNC sou wees om vroue te bemagtig en te
versterk, om die doelwitte van die Vrouehandves te bevorder; vroue vir die Beijingkongres te mobiliseer; en om vrouekwessies verder na te vors (MCH 100 3.1.12). Na die
oorhandiging van die Vrouehandves het die WNC egter baie probleme ondervind - dit
is dalk hierdie periode wat Nutt bloot “oorwegend” positief gestem het. Iemand het
ook gesê dat Nutt “moeg” was, dat sy so baie vir die WNC gegee het dat sy nou niks
meer “oor gehad” het om te deel nie.17 Die moontlikheid bestaan ook dat haar
persoonlike politieke ideale of/en die verwagte invloed wat die WNC moes uitoefen,
nie gerealiseer het nie.
Die tweede Afrikanervrou in hierdie beginfase was Prekel, wat die Vroueburo
verteenwoordig het. Sy het uit die niepolitiese hoek van die Vroueburo gekom,
waarvan die hoofagenda die ekonomiese bemagtiging van die vrou was. Die
organisasie het sig ook beywer om diskriminasie teen vroue teen te werk. Prekel was
dus gewoond daaraan om haar vir optimum benutting van vrouekrag te beywer. Soos
reeds aangedui, was politieke partye nie lede van die Vroueburo nie, want “politieke
partye sou dit kelder” (Morkel 1986:6). Prekel was gewoond daaraan om saam met
swart vroue by die Vroueburo te werk, aangesien hulle nie net lede was nie, maar ook
saam met haar in die direksie gedien het. As bestuurskonsultant het sy gespesialiseer in
sake- en interkulturele kommunikasie. As dosent by die Universiteit van Suid-Afrika
(Unisa) het sy seminare aangebied waartydens sy onder andere swart en wit vrouens
bymekaargebring het. Sy het met ’n oop gemoed na die WNC gegaan en dit as ’n
interessante geleentheid gesien om vrouens bymekaar te bring. Sy het haar dan ook
15

Annemarie Nutt, vraelys, ongedateer.

16

Amanda Botha, onderhoud, 15 Augustus 2001. Botha het die Kaapse Vroueklub verteenwoordig. Sy is
later tot die Nasionale Raad verkies en was een van die woordvoerders van die WNC.
17 Truida Prekel, onderhoud, 25 Augustus 2001.
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bereidwillig verklaar om in die Tussentydse Werkskomitee te dien. Al was sy nie
gewoond aan ’n politiese opset nie, het sy ’n positiewe ingesteldheid gehad en was haar
filosofie “nie waaroor gaan ek met Frene stry nie, maar hoe kan ek en Frene
saamwerk”.18
Die derde Afrikanervrou by die eerste vergadering was Malan. Sy was president van
Vroue vir Suid-Afrika, voorheen lid van Kontak, en sou vanaf 1994 die NP in die
parlement verteenwoordig. Toe haar man Lid van die Provinsiale Raad was, was sy
organiseerder van die NP, maar gedurende die tydperk waarin sy president van Vroue
vir Suid-Afrika was, het sy onttrek, aangesien dit nie “reg” sou wees nie. Sy het
vermoedelik weens ’n botsing van belange onttrek. Malan het dus as politieke
organiseerder reeds ervaring op die politieke terrein gehad. Vroue vir Suid-Afrika het
hulle beywer vir beter verhoudings tussen “gematigdes” en “Christene”. Volgens
Malan is hulle deur ander Afrikanerorganisasies as ultralinks van die destydse
Afrikaner- “establishment” gesien, want jy was links as jy “heul met ’n swart mens”.
Omdat hulle uit dieselfde koppies gedrink het en met swartes sosiaal verkeer het, was
dit onaanvaarbaar vir die meer “regse” Afrikaners. Malan se politieke posisionering
van Vroue vir Suid-Afrika was dat hulle in die middel van die politieke spektrum was,
as die ANC / Pan Africanist Congress (PAC) / Azanian Peoples' Organisation
(AZAPO) heel links was, en die Konserwatiewe Party en Vryheidsfront heel regs.19
Ten spyte van hierdie stelling oor skynbare “verligtheid” werp Malan se
kantaantekeninge by die notas wat sy tydens die vergadering gemaak het, asook die
brief wat sy aan die navorser gestuur het, lig op haar politieke posisionering. Sy het
haar indrukke eerlik weergegee en verskaf dus vandag met agternakennis perspektief
op hoe beperk mense se persepsies van hulself kan wees as hulle binne-in gebeure
staan.
Sy het aangedui dat die vergadering op uitnodiging van die ANCWL “iets was wat op
daardie stadium uiters vreemd was”.20 Bo-aan haar notas het sy tussen hakies geskryf
“[Comrade (Bl) Frinnie Ginwala]”. Met haar terugkeer uit ballingskap in 1991 het Frene
Ginwala, geklee in haar sari, baie mediadekking gekry en dit is vreemd dat Malan, wat
in die Transvaalse politieke kringe beweeg het, haar naam verkeerd gespel het. Meer
opvallend
is
die
onderstreepte
“Comrade”-aanspreekvorm.
Dié
sosialisties/kommunistiese aanspreekvorm het vreemd op die oor geval en Malan het
later aangedui dat Ginwala op hierdie vergadering aangedui het dat sy lid van die
Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP) was. Malan, wat so hard geveg het om
die “rooi gevaar” uit die land te hou, was nou met ondersteuners van die ideologie
gekonfronteer en moes sekerlik ’n paradigmaskuif maak om te besluit of sy verder met
hulle wou assosieer.
Binne die eerste paar sekondes van die vergadering is daar na die “apartheidsregime”
verwys. As iemand met ’n sterk Afrikanernasionalistiese agtergrond, en ook die enigste
op die vergadering, moes Malan baie ontuis en selfbewus gevoel het, want soos sy dit
stel, was daar niemand van die “tradisionele sektor” teenwoordig nie. Sy het die name
neergeskryf van vroue wat die vergadering bygewoon het, veral die name “van dames
met wie ek sou kon assosieer (ideologies gesproke). Natuurlik kon ek met die ANCdames sosiaal assosieer. Ek bedoel maar net dat dit (vir 1991!) baie vreemd was om as’t

18

Truida Prekel, onderhoud, 25 Augustus 2001.

19

Jenny Malan, onderhoud, 5 Maart 2001.

20 Jenny Malan, korrespondensie, re eerste vergadering van WNC op 25 April 1992; Jenny Malan, notas re
ANCWL-vergadering op 27 September 1991.
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ware in die vyand se kraal te wees sonder enige bondgenote!” Hierdie opmerking som
haar belewenis die beste op.
Die meeste organisasies het een verteenwoordiger gestuur; in sommige gevalle het een
persoon selfs meer as een organisasie verteenwoordig. Die ANC, daarenteen, het meer
as tien verteenwoordigers gehad. Gegewe die hoë vlakke van wantroue in die land op
daardie stadium, was die oormag swart vroue vermoedelik nie net kommerwekkend
nie, maar ook intimiderend. Afgesien van die ANC was die PAC en Inkatha
Vryheidsparty (IVP) ook teenwoordig – partye wat nie onder “gematigdes” getel het
nie.
Vroue vir Suid-Afrika het in die onstuimige tye van die 1980’s as verhoudingsgerigte
beweging probeer om vroue te verenig. Hierdie Afrikanervroue het na swart vroue
uitgereik, maar dit was op hulle (wit) voorwaardes, en daarmee het die organisasie ’n
spesifieke politieke posisie ingeneem. Hulle het geensins die bestaande orde, die
regering, teengestaan nie. Malan het dit so verduidelik: “Ons het oral mense
toegespreek oor die belangrikheid van verhoudings en vir hulle gesê die politieke
situasie is wat dit is, die veiligheidsituasie is wat dit is, maar op sosiale gebied het ons
vir die mense gesê: ‘Doen iets.’”21 Hulle het dus probeer om verhoudinge tussen wit en
swart te verbeter, sonder om die oorsaak van die probleem die hoof te bied.
Daar kan geargumenteer word dat Vroue vir Suid-Afrika nie genoegsaam voorberei
was vir die WNC nie, want by laasgenoemde was blootstelling nie selektief nie. Daar is
van Vroue vir Suid-Afrika verwag om werklik multikultureel te werk en met die
revolusionêr en die kommunis saam te werk.
Alhoewel Malan haarself as ’n “politieke wese” sien, was sy duidelik vreemd in hierdie
situasie en haar eerlike waarnemings en kommentaar gee ’n blik op die eerste
kennismaking van ’n Afrikanervrou met die ANCWL se “struggle”-vegters. Die vraag
kom onwillekeurig by mens op of die ander twee Afrikanervroue meer tuis gevoel het
en hoe eerlik hulle in hul rapportering was.
Ten spyte van Malan se verduideliking oor haar politieke posisionering as “ultra-links”
volgens sommige waarnemers, is dit duidelik dat Nutt (Kontak) veel eerder links was,
aangesien sy klaarblyklik baie meer gemaklik was om met die swart vroue saam te
werk. Prekel (Vroueburo) was skynbaar ook meer tuis, aangesien sy as dosent by
UNISA swartes in haar klas gehad het en met haar seminare op professionele vlak in
interaksies met hulle betrokke was.

3.

Voorbereidingsperiode, September 1991 tot Maart 1992

In die daaropvolgende paar maande is nog ’n hele reeks vergaderings gehou, nie slegs
om die basis van die koalisie uit te brei nie, maar ook om die doelwitte, proses en die
struktuur uit te klaar.
Die Tussentydse Werkskomitee het uit veertien lede bestaan, van wie vyf swart vroue
was en twee die ANC verteenwoordig het. Die groep vrywilligers het baie van hul tyd
opgeoffer om die organisasie van die grond af te kry. Aangesien hulle nie ’n kantoor
gehad het nie, is daar naweke lang ure in Ginwala se woonstel gewerk, waar brosjures
geskryf, koeverte gevul, beplanning gedoen en persverklarings opgestel is.

21

Jenny Malan, onderhoud, 5 Maart 2001.
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Vir Prekel was dit ’n baie verrykende ervaring waartydens sy mense beter leer ken het,
ervarings met hulle gedeel het en ’n bydrae gelewer het. Sy het erken dat sy en Ginwala
soms “vasgesit” het, maar dat sy haar saak gestel het en dat hulle die verskille na die
tyd kon oplos.
Drie weke na die amptelike stigting van die koalisie is Prekel se seun oorlede en het sy
vir ’n lang tyd onttrek en eers in 1995 teruggekeer om in die Bestuurskomitee te dien. Sy
was dus aanvanklik tydens ’n baie positiewe periode betrokke. Sy was daar toe almal
nog so gefokus het om die WNC geloods te kry dat die klein jakkalsies nie raakgesien is
nie.
Ten einde die basis van die koalisie uit te brei het Prekel probeer om ’n wye spektrum
vroue uit te nooi. Sy het byvoorbeeld die KP uitgenooi, maar hulle het nie die
uitnodiging aanvaar nie. Sy is van mening dat die nieregerings- en kerkorganisasies,
waarby sy die Vroueburo insluit, die koalisie versterk het omdat hulle eerlike
onderhandelaars (“honest brokers”) tussen die politieke partye kon wees.22
Malan se voortgesette betrokkenheid was op ’n heel ander vlak, want sy het nie in die
Tussentydse Komitee gedien nie. In die interimperiode is sy nog steeds na die
vergaderings uitgenooi en het sy hulle ook “getrou” bygewoon. Haar ervaring van die
vergaderings kan soos volg opgesom word: Sy het eerstens gevoel dat die ANC van die
begin af die leisels gehou het en dit nooit oorgegee het nie. Dit was inderdaad die geval
dat die vergaderings deur Ginwala (van die ANC se National Commission for the
Emancipation of Women), Shope (president van die ANCWL) en Mavivi Manzini
(ANCWL) gelei is. Tweedens was die vergaderings vir haar sonder doel en het sy die
projek vergelyk met “’n foksterriër wat ’n bus gevang het en nou weet hy nie wat om
daarmee te doen nie”. Haar verklaring hiervoor was dat die ANC op daardie stadium
nog nie in hul eie geledere presies geweet het wat hulle wou doen nie. Derdens het sy
gevoel dat die idee van die koalisie ’n “politieke foefie” was. Hierdie stelling is gebaseer
op haar “politieke neus” wat vir haar vertel het dat die ANC die WNC slegs as ’n
rookskerm gebruik om vrouelede en -stemme te werf.23
Tydens die eerste vergadering het die aanwesiges opdrag gekry om aan hul
organisasies te gaan verslag lewer oor wat die WNC beoog. Malan het bely dat sy glad
nie geweet het wat die rede vir die vergadering was nie. Sy kon ook nie aanvanklik uit
Ginwala se toespraak agterkom wat sy beoog het nie en het eers later besef “[H]ulle
probeer die rokvolk mobiliseer!” Volgens Malan het sy aan Ginwala gesê dat sy nie
geweet het wat om te rapporteer nie, en aangedring het op ’n afskrif van haar
toespraak, wat sy eers meer as ’n maand later ontvang het. Sy kon daarna die ander
vroue-organisasies wat by Vroue vir Suid-Afrika geaffilieer was, inlig en het gevra dat
hulle afvaardigings na die werkswinkel wat die amptelike stigting van die WNC in
April 1992 sou wees, moet stuur. Sy het onder andere Dames Aktueel, ATKV-Dames en
die SAVF (Suid-Afrikaanse Vrouefederasie) ingelig.
Dit was veel meer as net inlig, want Malan was die boodskapdraer wat die volgende
vlak in die politieke evolusie van Afrikanervroue-organisasies in werking gestel het.
Waar hulle ’n paar jaar tevore moes besluit om by die Vroue vir Suid-Afrika betrokke te
raak, moes hulle nou besluit om by die koalisie betrokke te raak. Soos Malan dit gestel
het: “Weer eens moes die interne stryd gestry word”, want organisasies moes besluit of
hulle by die ANC-geïnisieerde politiekgelaaide organisasie wou betrokke raak.
22

Truida Prekel, onderhoud, 25 Augustus 2001.
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Jenny Malan, onderhoud, 5 Maart 2001. Hierdie aantyging is ook deur ander vroue gemaak (sien Maritz
2004:255).
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Dit was ’n besluit wat nie ligtelik opgeneem is nie. Malan het gesê die rede waarom
Dames Aktueel, en veral die SAVF, heelwat later by die koalisie aangesluit het, was
omdat hulle eers in eie geledere “die stil stryd moes stry”. Die feit dat die verskillende
presidente wel vergaderings van die WNC bygewoon het, was volgens Malan ’n reuseprestasie (“major achievement”), want nie een van hulle was polities georiënteerd nie.
Malan se mening is dat die Afrikanervroue-organisasies amper die kans om betrokke te
wees by “’n geleentheid van totale politieke verandering” laat verbygaan het. Volgens
haar “het die klomp Afrikanerorganisasies so lank getalm omdat ‘verkramp’ en ‘verlig’
so ’n groot rol gespeel het en hulle terselfdertyd so hard probeer het om apolities te
wees dat hulle amper die bus verpas het, ampertjies voor hulle ’n inset kon maak vir die
nuwe Suid-Afrika [...] [H]ulle was so behep met hul eie interne ideologiese verskille […]
dat hulle óf net Christelik óf net kultureel, óf net ontwikkelingsgesind kan wees dat die
bus van totale politieke hervorming amper verbygegaan het. Gelukkig het hulle
ingespring.”24
Malan self het egter heelwat praktiese probleme ondervind. Eerstens moes sy vanaf
Rustenburg 125 km tot in Johannesburg ry om die vergaderings by te woon. Dit was
onstuimige tye van klipgooiery, geweld en padblokkades, en dus gevaarlik, veral vir ’n
vrou, om in die aand alleen te ry. Tweedens het die onstiptelikheid van die
vergaderings die probleem vererger. Vergaderings moes 4 nm. begin, maar dikwels was
die voorsitter en baie ander teen 6 nm. nog nie teenwoordig nie. ’n Hele paar keer was
sy verplig om voor die aanvang van die vergadering weer terug te ry. Derdens was sy
baie besig, want sy het in daardie periode die hele land vol gereis om namens die
regering inligtingsessies oor die voorgenome Handves van Fundamentele Regte aan te
bied. Die gevolg was dat sy vir Joan Hunter (NP) wat nader gebly het, gekry het om in
haar plek die vergaderings by te woon. Volgens haar het sy geweet dat Hunter goed
sou inpas by die WNC, want as voormalige Lid van die Provinsiale Raad het sy ’n
“politieke neus” gehad.25 Hierdie stelling bewys dat Malan baie gou besef het dat
politieke vernuf nodig sou wees vir oorlewing in die WNC.
Gedurende die tussentydse periode was daar dus alreeds uiteenlopende belewenisse
van die WNC deur Afrikanervroue. Wat veral opvallend was, is dat die organisasies
wat hulle verteenwoordig het, ook hul ervaringe en ingesteldheid weerspieël het.
Kontak het al vir baie jare vir beter samewerking tussen groepe gewerk, dus was Nutt
geskool in die vaardighede wat dit vereis het. Prekel het op ’n meer professionele vlak
met swartes verkeer en was skynbaar ook baie aanpasbaar en positief van geaardheid.
Hulle het albei van die begin af die doelwitte van die WNC goedgekeur en hulle volle
gewig ingegooi om die organisasie van die grond af te kry. Malan was nooit in die
binnekring nie en was geïrriteerd en gefrustreerd met die gebrek aan goeie organisasie
wat haar persoonlik verontrief het. Al het Vroue vir Suid-Afrika probeer om met
verskillende groepe kontak te maak, was hulle voorwaarde dat dit “vredeliewende
vroue” (Theron 1992:9) moet wees – hierdie netwerk se vroue sou dus moeilik inpas by
die “struggle”-vroue wat op veranderings aangedring het. Bogenoemde vroue se
ervaring sou later deur baie ander weerspieël word.
Die Tussentydse Werkskomitee het probeer om soveel vroue as moontlik oor die
amptelike stigting van die WNC in te lig. Deur middel van persverklarings en
nuuskonferensies het hulle dan ook die dagblaaie bereik. Die nuusdekking was egter
skraps, maar dit was te verwagte. In die woorde van Roberts (1992:9–10): “[W]omen are
no longer surprised when their actions fail to capture the national consciousness for the
briefest of periods – but the determination to succeed continues to grow.” Tydens haar
24

Jenny Malan, onderhoud, 5 Maart 2001.
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openingsrede het Ginwala ook opgemerk hoe onbelangrik en onnuuswaardig
vrouesake was en daarop gewys dat as dit ’n soortgelyke byeenkoms vir mans was, dit
die hoofopskrifte van oggendkoerante sou gehaal het en die kongressaal gevul sou
wees met TV-ligte en -kameras.26 Smuts (DP) het dit soos volg gestel: “Vroueregte is nie
menseregte nie, en was dus nie geregtig op persaandag nie!”27
In die week of so wat die amptelike stigting van die WNC voorafgegaan het, het daar
wel berigte in die Afrikaanse koerante verskyn. Beide Beeld en Die Burger het die berigte
in die middel van die koerant geplaas. Die Burger (Eie korrespondent 1992:9) het slegs ’n
kort berig op die vroueblad geplaas en onder andere geskryf dat die WNC ’n “veldtog
beplan om vas te stel wat die menings en eise van vroue landwyd is veral die in
landelike gebiede”. Die laaste woorde sou beslis baie vrouelesers laat dink het dat dié
veldtog hulle nie insluit nie. Die koerant het op selektiewe wyse die volgende
organisasies as lede aangedui: Kontak, die Black Sash, die National Assembly of
Women, politieke en professionele organisasies en vakbonde.
“Suid-Afrika se vroue vat hande” was die opskrif van ’n lang artikel wat deur Beeld
gepubliseer is (Theron 1992:9). Foto’s van Malan en Anne Routier van die NP saam met
Ginwala, die adjunkvoorsitter van die Emansipasiekomitee van die ANC, en Suzanne
Vos van die IVP het sommige van die berigte vergesel en die opskrif bevestig. Die
inleidende paragraaf was: “Die dae dat vroue-organisasies daar was vir verveelde
huisvroue en sosiale vlinders is jare gelede al verby. Vandag se vrou wat haar tuis voel
by dié organisasies, doen dit met die doel voor oë en veral om uiteindelik beter
verhoudinge tussen rasse en begrip vir mekaar te bewerkstellig.” Daar is ook aan die
lesers meegedeel: “En nou het daar ’n nuwe dimensie bygekom. Die vrou in SuidAfrika is nie langer tevrede om agter haar man te staan waar dit kom by sake wat die
land en sy mense raak nie!” (Brand 1992:6).
Hierdie pedantiese stellings het vermoedelik baie vroue van kultuurorganisasies
onthuts gelaat en organisasies wat alreeds aan boord was, laat twyfel of hulle die regte
besluit geneem het.
Die trant van die artikel, veral by monde van Ginwala en Nutt, was om vroue te wys op
die uniekheid van die WNC en waarom vroue behoort aan te sluit. Die WNC was
eiesoortig, want nog nooit voorheen in die wêreld is soveel vroue betrek om ’n
dokument vir vroue, deur vroue, op te stel nie. Nutt was van mening dat die WNC
nuwe parameters sou stel en deure vir vroue sou oopmaak. Malan het gesê dat “die
doelstelling van Vroue vir Suid-Afrika is om ’n tuiste aan alle vredeliewende vroue te
bied sonder dat hulle hul op politieke gebied hoef te bind”. Aan die 25 000 vroue wat
deur meer as 200 organisasies lid van Vroue vir Suid-Afrika was, het sy gesê dat hul
doelwit van versoening deur die WNC uitgeleef kan word. Ook hul taak om vroue
geletterd te kry en van hul regte en verantwoordelikhede te leer sou verwesenlik kon
word. Routier het gemeen dat al sien haar party vroue as vry en gelyk, moes vroue nog
hul regmatige plek in die samelewing kry. Sy het gesê dat die NP, met takke van die
Kaap tot in die Limpopo, saam met die WNC ’n groot rol kan speel om vroue te bereik.
(Hierdie uitsprake is opgeneem in Theron 1992:9.)
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Toespraak deur Frene Ginwala, Nasionale Werkswinkel, 25-26 April 1992.
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4.

Stigting van die Women’s National Coalition, 25–26
April 1992

Die WNC is tydens ’n Nasionale Werkswinkel, wat van 25 tot 26 April 1992 geduur het,
amptelik gestig. Vroue van meer as 40 (uiteindelik meer as 100) organisasies landwyd
het in Johannesburg bymekaar gekom om deel te word van die proses waardeur vroue
gelykberegtiging in die toekomstige Suid-Afrika sou verseker.
“Sisters, Delegates and Comrades” is die woorde waarmee Ginwala haar openingsrede
begin het.28 Met haar groet het sy probeer om almal in te sluit, maar terselfdertyd het sy
ook uitgesonder en onderskei: alhoewel almal tog afgevaardigdes (“delegates”) van een
of ander aard was, het sy haar swart susters (“sisters”) en daardie vroue wat saam in
die bevrydingstryd was (“comrades”), uitgesonder. Die Afrikanervroue, en natuurlik
ook die meeste wit vroue, was nie deel van die uitgesonderde groepe nie. Dit kan
natuurlik wees dat Ginwala met “sisters” na al die vroue verwys het en almal in ’n
“sisterhood” wou saamsnoer. Dit sou egter oormoedig gewees het, want wit vroue
noem mekaar nie “sister” as hulle nie familie is nie. Dit is egter ’n gebruik in die swart
kultuur. Ginwala het ook self gesê dat die doel van die WNC nie ’n “emotional
response to the notion of sisterhood” is nie. Sy het egter verskeie male verwys na die
kollektiewe vrouestem en wou dalk net alle vroue saamsnoer en gelykstel. Daar is egter
bewyse dat wit vroue ook hierdie “sisterhood”-terminologie gebruik het, naamlik
“yours in sisterhood” en ook “yours in solidarity” waarmee briewe afgesluit is,29 asook
verwysings na “ons nuwe susters”.30 Tydens die opening was hierdie benaming egter te
gou vir die Afrikanervrou. Hulle was nog nie gereed vir assimilasie nie.
Ginwala het haar toespraak begin deur te verwys na die verlede toe die vroue in SuidAfrika nie besorgd oor mekaar was nie. Net soos die res van Suid-Afrika se vroue nie
betrokke geraak het by die lot van Afrikanervroue in die Britse konsentrasiekampe nie,
het die wit vroue nie geveg vir stemreg vir die swart vrou in die 1920’s nie. Oor die jare
het die meeste van die bevoorregte wit vroue in Suid-Afrika min begrip getoon vir en
simpatie gehad met die lot van die swart vrou.
Met hierdie woorde het Ginwala almal in die gehoor betrek en op gelyke voet geplaas,
want sy het hulle almal van onbetrokkenheid aangekla.
Ginwala het egter nie by die verlede vasgehaak nie en het met haar volgende woorde ’n
oplossing vir die verwydering wat tussen vroue ontstaan het, voorgestel.31
All this is part of our history, but though we cannot forget, we do not have to be
overcome by the past. We are all the products of history, but each of us can
choose whether or not to become its victims. Our past can become the reason
for retaining our divisions, or can be something we move beyond as we go
forward together. That is our choice. Our presence here today indicates that
despite the many things past and present that divide us, women are anxious to
work together for a common future.

28

Toespraak deur Frene Ginwala, Nasionale Werkswinkel, 25-26 April 1992.
Kate Birch aan lede van die Loodskomitee, Women’s Alliance Wes-Kaap, 6 Augustus 1993; MCH 100
4.2.2.2: Omskrywe van Shirley Walters / Gertrude Fester aan lede van die Women’s AllianceWes-Kaap, 2
Junie 1994.
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Loïs Geldenhuys, vraelys, 17 Mei 2001.
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Toespraak deur Frene Ginwala, Nasionale Werkswinkel, 25-26 April 1992.
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Hierna het sy gesê dat vroue op alle vlakke van die samelewing, vanaf kabinetslede,
akademici, vroue in die sakewêreld tot die landelike vroue, deur die patriargale stelsel
benadeel is: “As women our spheres are defined as domestic, our concerns are ignored
or trivialised, our status subordinate, and our horizons limited.”
Nadat sy die oogmerke van die WNC uiteengesit het, het sy die werkwyse vir die opstel
van die Vrouehandves verduidelik. Sy het beklemtoon dat vroue moet verseker dat ’n
aansienlike getal vroue van alle politieke oortuigings deel moet uitmaak van die
grondwetgewende liggaam om seker te maak dat die Vrouehandves nie verwerp word
deur “a bunch of patriarchal men” nie. Sy het beklemtoon dat die inhoud van die
Vrouehandves moet kom van die vroue van Suid-Afrika, dat vroue kollektief na hulself
moet luister dwarsoor die politieke, rasse-, godsdienstige, kulturele, etniese en
ekonomiese spektrum, die stedelike en die landelike areas, die swart state, die fabriek,
die plase en die luukse villas. Sy het haar toespraak soos volg afgesluit:
Women have been knocking on the doors for generations, politely asking to be
let into a non-sexist society. We cannot wait for even more generations hoping
for someone to open those doors. We have to break them down. Our battering
ram must be the voices of the millions of women in our country – voices that no
one dare deny. Together, no government, no political party, no liberation
movement – no group of patriarchal men can stand in our way. We are the
majority in this country. Our collective voice is a formidable weapon. Let it ring
loud and clear across this country. Together we will win.
Hierdie toespraak is met oorverdowende applous begroet. Die swart vroue het ge-oe-lala en gedans om hul goedkeuring te wys. Die Afrikanervroue se reaksie was gemengd.
Sommiges het die toespraak as opruiend beskryf en vir ander was dit inspirerend. Een
dame het erken dat sy nie al die Engelse woorde verstaan het nie.32
Ginwala het in haar laaste woorde definitief die indruk probeer skep dat die vrouestem
so sterk moet wees dat geeneen van die bestaande gesagstrukture dit sal kan stop nie.
Haar metaforiese taalgebruik met die verwysing na aksie, optrede en dringendheid is
tekenend van die revolusionêr en vryheidsvegter – taalgebruik van die periode wat sy
so pas agtergelaat het. Dit was egter heeltemal onbekend aan Afrikanervroue en het
hulle ongemaklik gemaak. As groep was hulle nog glad nie gereed om saam met die
“swart gevaar” en “rooi gevaar” deure af te breek nie.

5.

Aanpassingsprobleme wat Afrikanervroue ervaar het

Ginwala het in haar toespraak gesê: “Our divisions have become barriers”, maar haar
slotwoorde was: “Together we will win.” Haar versugting was optimisties, want daar
was nie net skeidings wat afgebreek moes word nie, maar groot verskille tussen die
vroue van die WNC. Met die vreemde mengsel van SAKP en die Vroueburo, Vroue vir
Suid-Afrika en Congress of South African Trade Unions (Cosatu), The Rural Women’s
Movement en die Association of University Women, die Black Sash en die Executive
Women’s Club, die ANC, NP en die IVP, om net ’n paar te noem, was die kanse om uit
die staanspoor konsensus te bereik maar skraal.
Omdat die meeste aanwesige vroue geweet het wat die oogmerke van die WNC was en
waarvoor hulle hul ingelaat het, was hulle almal aanvanklik bereid om rondom die
verskille te werk. Dit is veral geïllustreer op die laaste dag toe ’n bestuurskomitee
32

Aangehaal in Roberts 1992.
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gekies moes word. Prosedure het ’n probleem geskep en talle klein verskille het die
vrees laat ontstaan dat samewerking onmoontlik was, maar soos Roberts rapporteer
het, het die “spirit” getriomfeer. Volgens haar is ’n komitee gekies wat sekerlik die mees
verteenwoordigende liggaam in die politiek van die tyd was en wat oor politieke, rasseen klasverskille gestrek het: “And the faces of the delegates reflected their genuine
pleasure at this motley group” (1992:9–10).
Daar was egter geen wit vrou in die topstruktuur nie. Die ampte is soos volg beklee:
sameroeper: Frene Ginwala; medesameroeper: Ann Letsebe; nasionale sekretarisgeneraal: Thoko Msane. Ginwala se verkiesing was eenparig. Die verkose
Bestuurskomitee (Steering Committee)33 het onder andere bestaan uit vroue van die
IVP, die DP, The Rural Women’s Movement, Kontak, Cosatu en die Unie van Joodse
Vroue. Van die ongeveer 24 lede was 17 swart vroue en slegs Nutt (Kontak) was
Afrikaans.
Tydens die eerste vergaderings in Mei het komiteelede sterk gevoel dat om die WNC te
laat slaag dit nodig was om die ontbrekende invloedryke groepe (“constituencies”) op
die Bestuurkomitee te kry. Gevolglik is die NP (Anne Routier), die SAKP, die PAC en
die Suid-Afrikaanse Vroue Landbou-unie34 (Anna Boshoff) gekoöpteer (Abrams
2000:35). So het dit dan gekom dat Routier as Engelssprekende vrou die NP
verteenwoordig het.
In die daaropvolgende maande is die Afrikanervroue wat by die WNC betrokke geraak
het, hetsy kortstondig of vir ’n langer tydperk, blootgestel aan talle ervarings wat vir
hulle vreemd was en wat die aanpassing moeilik en in sommige gevalle onmoontlik
gemaak het. Meintjes (1992:17) het gesê dat die uiteenlopende groepe ’n aantal belange
op verskeie belangrike gebiede gedeel het, maar sy kon net twee gemeenskaplikhede
opnoem, naamlik geslagsonderdrukking en dat die verandering in Suid-Afrika ook die
aangeleentheid van seksisme moes insluit.35 Die vraag is egter of die “dilemmas of
difference” waarna Meintjes verwys het in die titel van haar artikel, werklik oorkom
kon word en daar slegs op die doelwitte van die WNC gefokus kon word.

5.1 Ongerieflike vergaderplekke en tye
Vergaderplekke en -tye het van die begin af praktiese probleme geskep. “Die meeste
vergaderings was in die bundu’s,” is een van die aanklagte wat gemaak is.36 Die meeste
streeksvergaderings is in die swart of bruin areas, sogenaamde agtergeblewe
gemeenskappe, gehou. Dit is gedoen om vervoerprobleme te vergemaklik, want baie
min swart vroue het privaat vervoer gehad, en natuurlik om soveel as moontlik vroue
te kon bereik. In die Kaap is die vergaderings byvoorbeeld dikwels in Athlone, ’n bruin
woonbuurt met heelwat bendegeweld, gehou. Wit vroue was bang om swart buurte
binne te gaan en het dit is as “moeilikheid soek” beskou, veral in die vroeë negentigs.
Een vrou het dit soos volg opgesom: “Die Afrikanervrou het haar ook nie blootgestel
33

Na die verkiesing in 1994 sou nege lede van die Bestuurskomitee die ANC as parlementslede
verteenwoordig. Thoko Msane en Winnie Mandela is in president Nelson Mandela se eerste kabinet
opgeneem.
34
Die Suid-Afrikaanse Vroue Landbou-unie is ’n sambreelorganisasie met outonome takke in die
provinsies. Die hoofdoelwit is om volwasse vroue op te voed en te ontwikkel en die Unie bied hoofsaaklik
programme aan wat oor opvoeding, gesondheid, landbou, tuisteskepping en welwillendheid handel (Menell
en Jobson 1995:21).
35
Sheila Meintjes was professor in politieke wetenskap aan die Universiteit van die Witwatersrand en is
vir haar kundigheid by die WNC ingetrek.
36
Naam op diskresie van skrywer weerhou.
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aan die gevare van die vreemde, moeilik bekombare en rasgebonde vergaderplekke
nie.”37 Die wit vroue moes alleen ry, want hulle het van oor die hele streek gekom en
saamry was meestal onprakties.
Die vergadertye was ook problematies. Die vergaderings is dikwels op Saterdag- en
Sondagmiddae gehou, vanaf 6 tot 8.30 nm. Dié tye het die swart vroue, waarvan baie
werkende enkelouers was, gepas. Smuts (DP) het dit so opgesom: “[D]ie NP- (wit)
vroue het nie altyd kans gesien vir die nat Sondagmiddae in die bruin areas nie – hulle
mans en gesinne en hulself het nie kans gesien nie, maar dis natuurlik al wat werkers in
die “struggle” kon behartig!”38
Die Afrikanervroue het dus van die begin af die vergaderings met ongemak en
huiwering bygewoon. Sommige vroue was grimmig, want die enkele kere wat daar nie
in die swart of bruin woonbuurte vergader is nie, is daar vir “hulle” busse gereël.
Boonop was dit “ongemaklike” vergadertye, sodat die swartes en bruines dit kon
bywoon.
Die vrese van die wit vroue is bewaarheid toe Amy Biehl in Augustus 1993 in
Gugulethu, ’n swart woonbuurt van Kaapstad, deur twee PAC-lede vermoor is. Biehl,
wat geglo het dat vroue ’n betekenisvolle rol in die samelewing moes speel, was ’n baie
aktiewe lid van die Wes-Kaapse Streekskoalisie. Ten tye van haar dood was sy aan die
Universiteit van Wes-Kaap se regsfakulteit verbonde en het die dag van haar dood drie
studente huis toe geneem. Sy is volgens haar moordenaars vermoor omdat sy ’n wit
“settler” was (Visser 1993; Swart 1993.)
Botha (Kaapse Vroueklub) wat baie goed bevriend was met Biehl, was gebroke oor haar
dood. Botha het vertel dat dit vir haar aanvanklik moeilik was om met die SAKP en die
PAC saam te werk, want sy is gekondisioneer dat hulle “vreeslike” mense is. Biehl se
dood het egter, ironies genoeg, ’n fasiliterende rol gespeel. Sy het by Biehl se begrafnis
die WNC verteenwoordig en moes ook ’n vredeswandeling na Gugulethu lei om te sê
dat vroue van Suid-Afrika genoeg van geweld gehad het. Dit was vir haar baie moeilik
om dit te doen. Tydens die wandeling het sy voor gestap en die twee swart vroue aan
weerskante van haar se hande vasgehou. Daar het sy vir die “eerste keer ’n gevoel van
solidariteit” met die swart vrouens ervaar; sy het nie meer gevoel sy “is ’n wit SuidAfrikaner nie, maar ’n Suid-Afrikaner wat sê nou is dit (geweld) genoeg”.39 Hierdie
tragiese gebeurtenis het ook ’n einde gebring aan die vergaderings van die Wes-Kaapse
Streekskoalisie in die swart en bruin woonbuurte.

5.2 Swak georganiseerde vergaderings
Afgesien van problematiese vergaderplekke was die vergaderings swak georganiseer.
Daar is volop voorbeelde van lede wat óf glad nie kennisgewings van vergaderings
ontvang het nie, óf dit op die nippertjie of te laat ontvang het. Die vergaderings het ten
minste ’n halfuur later as die gespesifiseerde aanvangstye begin. Daar is meer as een
keer genotuleer dat iemand beswaar aangeteken het dat die vergaderings altyd laat
begin het (byvoorbeeld MCH 100 3.1.7). Afrikanerorganisasies is daarvoor bekend dat
hulle baie goed georganiseerd is en stiptelik volgens die agenda handel. Al die wit
vroue het gekla oor hul tyd wat gemors is omdat hulle moes wag vir swart vroue wat
altyd laat was. Vergaderings het ook dikwels baie lank geduur. Daar is openlik verwys
37

Marietjie Greeff (later Zaaiman), vraelys, ongedateer.
Dene Smuts, vraelys, 4 September 2002.
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Amanda Botha, onderhoud, 15 Augustus 2001.
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na “Afrika-tyd”. Die gevolg hiervan is dat baie vroue soms moes terugkeer huis toe om
ander afsprake of verpligtinge na te kom en dat dié wat agtergebly het, ongeduldig en
geïrriteerd was. Daar is reeds verwys na die geval van Malan wat uiteindelik haar taak
aan iemand anders oorgegee het. Prekel het vertel dat sy meer as een keer, nadat sy die
hele ent pad van Pretoria oorgery het vir ’n vergadering in Johannesburg, moes terugry
om ’n volgende afspraak by te woon nog voor die vergadering begin het.40 Die gevolg
hiervan was dat die doel van die vergadering dikwels platgeval het omdat die agenda
afgejaag moes word en sleutelfigure boonop nie teenwoordig was nie. Baie vroue het
moedeloos geword en later nie meer gegaan nie.41
Elmarie Neilson (DP) het gemeld dat daar te veel vergaderings gehou is sonder om iets
te bereik en het gewaarsku dat daar nie net vergader moet word ter wille van
vergadering hou nie (MCH 100 4.1.2.4). Sy het in hierdie geval na sinnelose
vergaderings van die Bestuurskomitee verwys. Daar was ook klagtes dat dié komitee
streeksverteenwoordigers na Johannesburg laat vlieg het wat dan in vyfsterhotelle in
enkelkamers gehuisves is.42

5.3 Taalkwessies
“Afrikaans was uit soos koekies in ’n weeshuis.” Op die vergaderings van die WNC
was die voertaal Engels. Dit het gesonde kommunikasie in die wiele gery, want baie
Afrikanervroue kon nie goed Engels praat nie en het dikwels ook nie verstaan wat gesê
is nie. Hulle kon wel Afrikaans gepraat het, aangesien daar tolke was om alle tale na
Engels te vertaal, maar elke keer as daar in Afrikaans gepraat is, was daar ’n onderlinge
“geruis” soos die swart vroue hul afkeuring van die taal te kenne gegee het.43 Afrikaans
was die taal van die “onderdrukker”, die taal wat verpligtend was vir alle swart
skoolkinders en immers ook die rede waarom vrouens en kinders in 1976 in Soweto in
opstand gekom het. Daar was so baie negatiwiteit rondom die taal dat Afrikanervroue
“bang” was om Afrikaans te praat; en omdat hulle skaam en onbeholpe was om Engels
te gebruik, het hulle nie die vrymoedigheid gehad om aan besprekings deel te neem nie
en het hulle nie voorstelle gemaak nie. Die uiteinde was dat hulle nie gehoor is nie.

5.4 Die houding van swart vroue teenoor Afrikanervroue
Die grootste aanpassing vir die Afrikanervroue was om met swartes te vergader. Die
hele idee van die WNC was definitief nie dat een kultuurgroep moes oorheers nie. Dit is
egter presies wat gebeur het: “Die oormag swart groeperinge het die rigting
aangedui.”44 Dié “oormag” polities ervare swart vroue was intimiderend vir die polities
onervare Afrikanervroue.
Die WNC was die inisiatief van swart vroue. Dié “grootse” gedagte om vroue te
verenig ten einde ’n beter toekoms vir alle vroue te verseker was nie ’n “wit” gedagte
nie. Die uitnodiging het die Afrikanervroue onkant gevang, en die vraag “Hoekom kon
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Truida Prekel, onderhoud, 25 Augustus 2001.
Byvoorbeeld: Marietjie Greeff (later Zaaiman), vraelys, ongedateer.
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Naam op diskresie van skrywer weerhou.
43
Die woorde van Marietjie Greeff (later Zaaiman), vraelys, ongedateer; Estelle Jordaan, vraelys, 30 Maart
2001.
44
Annemarie Nutt, vraelys, ongedateer.
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die gedagte nie van die wit vrou gekom het nie?” is meer as tien jaar na die gebeure
peinsend herhaal.45
Voorheen was die meeste Afrikanervroue se enigste kontak met swart vroue die kontak
met hul swart huiswerkers. Van die begin af was die bekende Baas-Klaas-verhouding
omgedraai. Hulle is uitgenooi na “die vyand se kraal”, en hulle was “soos Retief en sy
manne in Umgungundlovu” is sinsnedes waarmee wit vroue se gevoel verwoord is.46
Die Afrikanervroue moes hul ingesteldheid teenoor die swart vroue heeltemal verander
en het gevolglik met ander oë na hulle gekyk. Prinsloo het gesê dat daar besef is dat die
swart vroue by die WNC goed opgelei was en daarom die leiding kon geneem het.47
Die oorheersende gevoel wat gekry word, is dat die Afrikanervroue uit die staanspoor
ongemaklik en ontuis was, ’n ongemaklikheid wat geïllustreer is deur ’n amper
patetiese bevestiging van enige positiewe gedrag wat hulle van die swart vroue
ontvang het. Loïs Geldenhuys, organiserende sekretaris van die NP Vroueaksie, het die
volgende stelling gemaak: “Dit was ’n baie groot voorreg om hoegenaamd toegelaat te
word om te kon deelneem.” Sy het ook vervolg dat sy altyd hartlik ontvang is, en dat sy
geen vyandigheid ervaar het nie.48 Een van die algemeenste opmerkings wat teëgekom
word, is: “Die swart vroue was baie gaaf met ons.” Hunter het vir Faith Gasa van die
IVP en die “Indiese dames” uitgesonder as dié wat die NP baie goedgesind was.49 Die
oorheersende gevoel by die vroue was: jy kan bly wees jy is toegelaat om deel te wees,
dus moet jy jou so gedra. Van die begin af was die Afrikanervroue afhanklik van die
goedkeuring van die swart vroue, ’n situasie wat ’n geweldige aanpassing vir die
meeste moes gewees het.
Van die Afrikanervroue het die swart vroue egter as vyandig ervaar. Marie Herholdt, ’n
afgevaardigde van Vroue vir Suid-Afrika, het op ’n vraag waarom vroue onbetrokke
was, gesê “hulle het ’n koue skouer ervaar”. Op die vraag wat sy dink die belangrikste
nalatenskap van die WNC was, het sy geantwoord: “Hulle het probeer om vroue byeen
te bring, maar was soms onnodig vyandig.” Sy herhaal later: “Daar was dié van hulle
wat vyandig was.”50
Herholdt se getuienis is op twee maniere insiggewend. Die eerste is haar gebruik van
die woord “hulle”. Sy, asook die meeste van die respondente, verwys hier en deurgaans
in die vraelys na die WNC in die derde persoon, maar as sy van haar organisasie,
byvoorbeeld Vroue vir Suid-Afrika, praat, is dit “ons”. Sy plaas dus ’n afstand tussen
haar en haar organisasie enersyds en die WNC andersyds. Sy het haar nooit as deel van
die koalisie gesien nie. Die WNC was vir “hulle”, die swart vroue, en hierdie mening
het nooit verander nie. Die WNC het nooit haar organisasie geword nie.51 Tweedens
maak Herholdt melding van die vyandigheid wat hulle ervaar het. Soos die meeste van
die respondente verwys sy na swart vroue wat sy beter leer ken het, maar by haar was
die herinneringe aan die vyandigheid oorheersend. Sy het ook gesê dat die
Afrikanervroue “baie getoets is”, maar dat hulle “deurgedruk” het en “dit was nie altyd
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Jenny Malan, onderhoud, 5 Maart 2001.
Jenny Malan, onderhoud, 5 Maart 2001.
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Dioné Prinsloo, onderhoud, 6 Maart 1999. Prinsloo, ’n historikus verbonde aan UNISA, is vir haar
kundigheid genader om by die WNC betrokke te raak.
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Loïs Geldenhuys, vraelys, 17 Mei 2001.
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Joan Hunter, vraelys, ongedateer.
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Marie Herholdt, vraelys, ongedateer.
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Estelle Jordaan, vraelys, 30 Maart 2001. Jordaan het ook die verwysings van “ons” en “hulle” gebruik,
maar spesifiek dan verduidelik dat sy dit so gebruik om te onderskei tussen “‘ons’ vir Afrikaanse wit vroue”
en “‘hulle’ vir swart vroue wat ook Indiërvroue insluit”.
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maklik nie”. Baie vroue het veral as gevolg van die onvriendelikheid tou opgegooi,
maar daar was tog vroue wat ten spyte van die negatiwiteit betrokke gebly het.
Botha het aanvanklik probleme met die “comrades”-aanspreekvorm wat tussen
kamerade in die vryheidstryd gebruik is, ondervind. Sy het die swart vroue daarop
gewys en gesê dat dit vir haar en baie ander vroue vreemd is en hulle ongemaklik laat
voel het en gevra dat persone eerder op die naam genoem moet word. Daar is reeds
gewys op haar belewenis van die PAC en die SAKP en haar ondervinding tydens Biehl
se begrafnis. Sy het gevoel dat sy volkome aanvaar is en het baie positiewe ervarings
gehad. Sy het vertel van die geval waar Bridgette Mabandla van die ANC na haar, die
enigste wit vrou in die vergadering, oorgeloop het en haar arms om haar gesit het om
haar te groet. Iemand in die vergadering het toe geskree “Amandla!” Volgens haar is
“swartes uiters regverdig: as hulle sien jy kan ’n bydrae maak, dan staan hulle terug”.
Sy is deur die Rural Women’s Movement vir die Nasionale Komitee benoem en deur
die SAKP gesekondeer. Omdat sy nog nooit kontak met die SAKP gehad het nie, en al
die voorbehoude en bevooroordeeldheid gehad het waarmee sy “gebreinspoel” was,
het sy na die tyd vir die SAKP gevra waarom hulle haar gesekondeer het. Hulle het
geantwoord dat daar verskeie redes was, onder andere dat sy haar oor ’n tyd bewys
het, dat sy die landelike mense ken en dat hulle makliker met haar sou assosieer, want
baie van hulle praat Afrikaans. Hulle sou makliker met haar kan kommunikeer as met
swart geleerdes, want hulle kon mekaar nie vind nie. Botha het egter ook bygevoeg:
“As jy hulle ‘drop’ gooi hulle jou uit!” Haar uiteindelike gevoel was baie positief en sy
glo dat uiterste pole oorbrug is.52
Jordaan (ATKV) se ervaring was dat die swart “aktiviste”-vroue skepties was oor
Afrikanervroue se bereidwilligheid tot betrokkenheid. Hulle was egter bereid om die
Afrikanervroue op hulle (swart) voorwaardes te akkommodeer. Afrikanervroue het
weer die voorbehoud gehad dat hulle bereid sou wees tot samewerking as dit op hulle
(wit) voorwaardes kon wees.53
Daar was gereelde verwysings na die “apartheidsregime”. Al is die Afrikanervroue
nooit direk beskuldig nie, het dit hulle onwelkom en ongemaklik laat voel. Hulle het dit
as “stereotipering” bestempel, want hulle is almal oor dieselfde kam geskeer en “ons
was nie almal so nie”. Hierdie ervaring is opgesom as dat “ons die heeltyd in ons
binneste ‘bedreigd’ gevoel het as die ‘groot skurke’ in die Suid-Afrikaanse verhaal”.
Buite die vergadersale van die WNC het die Afrikanervroue nie gehuiwer om
“manhaftig” vir mekaar te vertel dat “ons niks het om oor skuldig te voel nie”.54
Dit wil dus voorkom asof daar op die oog af aanvaarding was van die swart vroue se
kant, maar dat daar gereeld verwysings na die vorige “regime” gemaak is. Die
Afrikanervroue wat die vorige regering as wettig aanvaar het, het hierdie opmerkings
as sydelingse steke ervaar wat daartoe bygedra het om hulle ontuis te laat voel.
Geldenhuys (NP) se ervaring was hoofsaaklik positief, maar ook sy praat van ’n
terughoudendheid onder ons “nuwe susters”. Sy het gevoel dat hulle as vroue uit die
vorige bedeling dopgehou is en dat daar gewag is dat hulle van hulle kant moet uitreik.
Sy het egter besef dat dit ’n proses was waar hulle mekaar eers moes vind en leer ken
om ’n pad saam te kon loop.55
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5.5 Hantering van Christelike sienswyses
In die meeste Afrikanervroue-organisasies was een van hul doelstellings die erkenning
van hul Christelike geloof en is vergaderings feitlik altyd met skriflesing en gebed
geopen. By die WNC se vergaderings is “Christelike sienswyses nie noodwendig
negeer nie, maar vermy”. Die Sondagmiddagvergaderings was eerstens ’n probleem. Al
het die stedelike Afrikaner nie altyd meer die heiligheid van die Sabbat onderhou nie, is
dit nie ’n dag om politieke vergaderings by te woon nie. Tweedens het die feit dat die
vergaderings nie met skriflesing en gebed geopen is nie, ongelukkigheid veroorsaak.
Dit het egter verskil van plek tot plek en dit wil voorkom asof die persone wat die
vergaderings
gelei
het,
die
presedent
geskep
het.
’n
Tussentydse
Werkskomiteevergadering waar Msane ’n leidende rol gespeel het, is wel met ’n gebed
geopen (MCH100 3.1.1). Msane het met ’n sterk kerkagtergrond gekom en was onder
andere betrokke by opleiding by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke.
Jordaan (ATKV) het egter die bul by die horings gepak. Tydens ’n nasionale konferensie
is daar weer eens nie met skriflesing geopen nie. Tydens dieselfde konferensie is daar ’n
verslag gelewer wat aangedui het dat ongeveer 67 persent van alle vroue in Suid-Afrika
hulself as Christene beskou. Sy het toe die geleentheid gebruik en gesê dat as dit die
geval is, behoort die meerderheid van die vroue in die vergadering Christene te wees en
behoort die WNC se byeenkomste op die “regte manier” geopen te word. Die
opmerking het by baie van die swart vroue in die vergadering byval gevind en hulle het
dit openlik met applous aangedui. Daarna is die WNC-projekte met minstens ’n gebed
geopen of afgesluit.56

5.6 Vergaderingstyl en prosedure57
Vergaderingprosedure het van die begin af probleme veroorsaak, wat nie vreemd is nie,
gegewe dat die vroue nie net uit verskillende sosio-ekonomiese en opvoedkundige
agtergronde gekom het nie, maar ook uit radikaal verskillende politieke skole. Tydens
die stigtingsnaweek het dit drie ure geneem om prosedure uit te klaar.
Vir die wit vroue was die vergaderingstyl en -prosedure van die WNC heeltemal
anders as waaraan hulle gewoond was. Omdat die wit vroue min of geen blootstelling
gehad het om saam met die swart vroue te vergader nie, het dit tot heelwat
aanpassingsprobleme gelei en is die groot byeenkomste en werksaamhede deur een
opgesom as “soms ’n belewenis van chaos en onordelikheid”.
Dit is belangrik om te onthou dat die Afrikanervroue wat hul organisasies op die WNC
verteenwoordig het, “vergadering-vroue” was. Die meeste van hulle het nie net al jare
lank aan hul betrokke organisasie behoort nie, maar was ook by een of meer kerk- en
skoolraad asook ’n uiteenlopende aantal welsynsorganisasies, kultuurorganisasies en
sportliggame, diens-en jeugorganisasies, en landbou- en sosiale verenigings betrokke.
Boonop was hulle die presidente of voorsitters van die onderskeie organisasies wat
hulle by die WNC verteenwoordig het. Hulle was gewoond daaraan dat ’n sekere
protokol gehandhaaf word en dat organisasies die regte van die lid (die individu)
verseker, naamlik die reg op deelname aan besprekings en besluitneming. Dit verseker
dat die minderheid ’n standpunt kan stel en dat die wil van die meerderheid uitgevoer
word. Hiermee saam het onderliggende, meestal ongeskrewe, gedragsreëls gegeld wat
56

Estelle Jordaan, e-pos, 30 Maart 2001.
Hierdie onderafdeling is ’n samevatting van verskeie vroue se bydraes, en alhoewel daar probeer is om
na insette in afsonderlike eindnotas te verwys, was dit om praktiese redes nie altyd moontlik nie.
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op alle lede van toepassing was. Dit was gebaseer op die ordereëls van die Volksraad
(Atkinson 1981:17–8). Voorbeelde hiervan is dat tydens ’n vergadering geen persoon die
reg het om iets te doen wat die ander sal verhinder om die spreker te sien of te hoor nie.
Sydelingse opmerkings mag nie gemaak word terwyl iemand anders aan die woord is
nie. Soos reeds aangedui, is baie van die Afrikanervroue se funksionering juis in die
wiele gery deur die swart vroue se “afkeurende” gedrag.
Die meeste Afrikanervroue was onbekend met die benaminge van ampsdraers wat in
die WNC gebruik is. Woorde soos convenor, co-convenor en secretary-general (sameroeper,
medesameroeper en sekretarisgeneraal) was nie net totaal vreemd nie, maar die vroue
het ook nie heeltemal geweet wat die ampte behels nie. Min het besef dat die “secretarygeneral” eintlik meer die openbare “spokesperson” (segspersoon) was en dat die
“convenor” die president, of leier, was. Meer as een persoon het opgemerk dat die
benaminge van die ampsdraers hulle ongemaklik laat voel het, want dit was so
“kommunisties”. Selfs die Engelssprekende vroue het gevoel dat die tradisionele
benaminge “chairman” en “secretary” gebruik kon word.
Die verkiesingsproses het die Afrikanervroue heeltemal onkant betrap. As nuwe
ampsdraers of lede vir komitees verkies moes word, het die swart vroue gekyk na die
getal verteenwoordigers, met ander woorde hulle wou soveel verteenwoordiging van
die breë spektrum as moontlik hê. Hul benadering tot steunwerwing was baie meer
deursigtig as waaraan die Afrikanervroue gewoond was. Die werwing vir, en deur,
kandidate het baie openlik geskied, teenoor die benadering van die Afrikanervroue,
wat aan ’n meer klandestiene en vertroulike styl gewoond was. Die swart vroue het die
koukusstelsel gebruik. Voordat hulle kandidate genomineer het, het hulle daarop
aangedring om te verdaag en dan gekoukus sodat hulle kon besluit vir wie hulle sou
voorstel en het dan ’n blokstem uitgebring om te verseker dat hulle kandidate verkies
word. Die Afrikanervroue-organisasies en -groepe het almal hul eie kandidate
genomineer, gefokus op individue, sogenaamde “leiersfigure”, en net vir hulle gestem.
Volgens Botha (Kaapse Vroueklub) is daar met die verkiesing van Nutt (Kontak) tot die
Bestuurskomitee “met groot moeite stemme verenig” om ’n Afrikaner op die komitee te
kry.58 Gesien in die lig daarvan dat Kontak ’n paar jaar tevore nog deur die NP verdag
gemaak is, was dit op sigself ’n prestasie dat Afrikanervroue op daardie stadium tog
kon saamwerk (Norval 1996:203–4).
Afrikanervroue het hul eie klein magsbasisse gehad wat hulle ondersteun het en het in
die proses hulself benadeel. Omdat hulle nie die koukusstelsel gebruik het nie, en dus
nie die Afrikanerstem verenig het nie, het dit meegebring dat daar baie min
Afrikanervroue tot komitees verkies is. Volgens Jordaan (ATKV) het sommige
Afrikanervroue dit besef en ’n beroep op samewerking gedoen, en alhoewel daar baie
daaroor gepraat is, het elke organisasie nog steeds sy eie agenda gevolg om sy stempel
as organisasie af te druk.59
Die verkiesingproses is deur een vrou as blatant “onregverdig” bestempel. Sy het gesê
dat Afrikanervroue nie op die kantlyn wou staan nie en dus baie graag tot komitees
verkies wou word. Hulle het besef dat hulle betrokke moes wees, maar dat die
verkiesingsprosedures hulle daarvan weerhou het.60 Wat natuurlik hiertoe bygedra het,
is die feit, wat reeds bespreek is, dat die Afrikanervroue sleg verteenwoordig was
omdat hulle geglo het hulle sal deur die netwerk verteenwoordig word.
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Estelle Jordaan, vraelys, 30 Maart 2001.
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In gevalle waar daar ’n beslissing oor ’n mosie geneem moes word, het die WNC die
proses van konsensus of eenparige aanvaarding gevolg. Dit het beteken dat om ’n nuwe
mosie aanvaar te kry daar bespreking, herbewoording, herbespreking, ensovoorts was
totdat niemand teen die aanvaarding van die mosie gekant was nie. Die nadeel van ’n
stelsel van konsensus was dat oor kontroversiële kwessies soos aborsie nooit ’n besluit
geneem kon word nie. Al oplossing hiervoor was dat die mosie so bewoord moes word
dat alle partye geakkommodeer word. In die geval van aborsie kon organisasies hul eie
standpunt formuleer (Rademeyer 1994:16). Hierdie proses was heeltemal vreemd vir
Afrikanervroue. Hulle was gewoond daaraan dat vir die aanvaarding of verwerping
van ’n mosie die twee teenpole teenoor mekaar gestel is en daar met stemming besluit
is. Die meerderheidstem was dan beslissend.
Konsensusbesluitneming was ’n groot paradigmaskuif waarmee die Afrikanervroue
gesukkel het. Dit het ook baie tyd in beslag geneem, want heelwat meer tyd moes vir
bespreking toegelaat word. Dit het die kwessie van “Afrika-tyd” nog net meer
beklemtoon. Die algemene gevoel was dat die werkwyse, veral die manier van
stemming, opsetlik was om die Afrikanervroue uit die komitees te hou.
Tydens die vergaderings het die swart vroue nie geskroom om hul voor- of afkeure te
demonstreer nie. Soos die een vrou dit gestel het, daar was “’n geforseerde gejubel uit
sekere blokke” as daar goedkeuring vir sekere voorstelle was en die reeds genoemde
gesis as daar afkeuring was.61 Vir die Afrikanervroue – en dit sluit die “liberale”
Afrikaner in – was die fisiese aanduiding van protes of goedkeuring tydens ’n
vergadering onaanvaarbaar. Afrikanervroue het hulle stemmig op vergaderings gedra.
Roberts (1992) het nie verniet na hulle as “reticent tannies” verwys nie.
Afrikanervroue het ook gevoel dat hulle dikwels opsetlik tydens vergaderings
geïgnoreer is, byvoorbeeld as hulle ’n hand opgesteek het om ’n bydrae te lewer of om
iemand voor te stel. Hierdie gebrek aan erkenning het baie negatiewe gevoelens
veroorsaak, wat dan noodwendig politieke konnotasies gekry het. Al hierdie gebeure
het baie negatief op die Afrikanervroue se selfbeeld ingewerk. Die gevolg hiervan was
dat Afrikanervroue nie gehoor is nie, want hulle het nie meer ’n stem gehad nie en
moes daaraan gewoond raak om ’n ondergeskikte rol te speel.62
Met al hierdie verskille en probleme het dit baie “bearbeiding” gekos om
Afrikanervroue aan te moedig om betrokke te bly. Jordaan vertel dat dit ’n taak was
wat deur haar en Nutt verrig is. Toe NP Vroueaksie betrokke geraak het en pro-WNC
gepraat het, het sake blykbaar verbeter.63
’n Vraag wat onbeantwoord bly, is hoekom die sameroeper van die vergaderings wat
die rol van voorsitter vertolk het, nie die regte van die individue en groepe beskerm het
nie. As die meeste Afrikanervroue die vergaderings so negatief beleef het, moes dit tog
sigbaar gewees het. Die sameroeper moes tog van die begin af besef het dat daar
botsings kan wees en behoort te gesorg het dat alle groepe ingetrek word en
ononderbroke spreekbeurte kry. Was die sameroeper onbewus van die feit dat baie
groepe, in hierdie geval die Afrikanervroue, polities onervare was? Die suksesvolle
funksionering van die koalisie het immers berus op die diversiteit en nie op oorheersing
nie. Die opvallende bevoorregting van sekere groepe plaas onwillekeurig ’n vraagteken
oor die werklike doel van die WNC.
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Dit was vir die Afrikanervrou ’n skok om te besef dat sy nie meer die hoofrol speel nie,
maar dat die swart vrou as leier optree en dus haar rol oorgeneem het. Die
Afrikanerleierskorps wat gewoond daaraan was om as belangrike “eregaste” met
aansien behandel te word, was by die WNC net een van die groep. Afrikanerleiers het
“in hulle dop gekruip” en het in ’n mate aan ’n “minderwaardigheidsgevoel” gely.
Hierdie gevoel het indirek die status van die leiers aangetas, wat tot ’n insinking in die
leierskap gelei het. Hulle het teruggetrek, plaasvervangers gestuur en uiteindelik as
organisasie heeltemal onttrek.64 Een van die vroue het die ondergang van die
Afrikanervroueleiers baie dramaties as ’n “afwaartse magspiraal” beskryf.65

6.

Faktore wat Afrikanervroue se graad van betrokkenheid
beïnvloed het

Afrikanervroue-organisasies was nie met oorgawe by die WNC betrokke nie. Die
voorafgaande afdeling het aangedui hoe die vreemdheid wat Afrikanervroue by die
WNC ervaar het, hulle beïnvloed het. Die belangrikste gevolge was dat baie onttrek het
en uiteindelik weggebly het.
Daar was egter ook ander faktore wat daartoe gelei dat baie min vroue eerstens
betrokke geraak het en tweedens betrokke gebly het. Navorsing in hierdie verband het
aangedui dat die Afrikanervrou grootliks nie polities bewus was nie. Die vinnige spoed
waarteen landsveranderinge na 1991 plaasgevind het, het die Afrikaner in ’n
identiteitskrisis gelaat. Daar is ook aangedui dat die krag van Afrikanerorganisasies wat
aan die WNC behoort het, in kultuurorganisasies gelê het, wat nie veel voorbereiding
vir ’n politieke koalisie soos die WNC was nie (Maritz 2004, hoofstuk 1).
Alhoewel die WNC veronderstel was om nie party-polities te wees nie, het die feit dat
hulle vir vroueregte geveg het, dit ’n politieke organisasie gemaak. Dit was dan juis die
politieke aard van die WNC wat baie Afrikanervroue weggehou het. Vir die
Afrikanervroue wat wel betrokke was, het hul gebrek aan politieke bewustheid ’n groot
probleem geskep, want in teenstelling met die politieke bewustheid van die swart
vroue, wat in die meerderheid was, was die Afrikanervrou onseker en ongemaklik in
die politieke arena.
Terwyl die vroue by die WNC hard gewerk het om die organisasie van die grond te
kry, het die gebeure by Kodesa I, die wantroue tussen Nelson Mandela en F.W. de
Klerk, die aanloop na die referendum en die ineenstorting van Kodesa II, vir baie
spanning en onsekerheid gesorg. Swart en wit vroue was bewus van die woelinge en
onderstrominge in die land. Dit is daagliks nie net deur die media gerapporteer nie,
maar ook in miljoene huise bespreek. Waar die wit regering nog probeer het om met die
grondwetlike onderhandelings die septer te swaai, was die situasie by die WNC
heeltemal omgeruil. Die swart vroue het met politieke swaargewigte soos Ginwala en
Shope die toonaangewende rol gespeel, en die polities onkundige Afrikanervroue was
op die agtergrond. Ginwala was ook deel van Werkgroep 2 van Kodesa, die “plofpunt”,
want dit het die grondwetlike beginsels hanteer en ook uiteindelik tot die ineenstorting
van die onderhandelinge gelei.
Na die mislukking van Kodesa II het drie maande van spanning gevolg. Hierdie
spanning en onsekerheid het ook na die WNC oorgespoel. Teen die einde van 1992 het
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die WNC nog nie van die grond gekom nie. Alhoewel die leierskap end-uit volgehou
het dat landspolitiek nie ’n rol in die WNC gespeel het nie, was die teendeel eerder
waar. Nutt het genoem dat met die Kodesa- ineenstorting die “WNC onder geweldige
druk was, maar dat daar nooit ’n breuk was nie”. Volgens haar kon dit toegeskryf word
aan “die verantwoordelikheid waarmee die ANC-alliansie, die NP, DP en ander die
strydpunte hanteer het”.66 In die sameroeper se verslag word die gesloer toegeskryf aan
byvoorbeeld tegniese aspekte, soos finansies en personeelprobleme. Daar word egter
ook melding gemaak dat die “process of building relationships, given the various
backgrounds from which we came, has also taken time” en “there have been
frustrations on many sides ranging from the need to work across vast differences”. Die
geweld wat in die land toegeneem het, en talle gemeenskappe geraak het, is as ’n rede
aangevoer vir die sloer van verrigtinge (MCH 100 3.2.1; MCH 100 3.1.2). Daar is dus
“amptelik” verskeie redes aangevoer, maar die realiteit was veel anders. Dit is net
logies dat as die onderhandelinge nie hervat word nie, die WNC net sowel kon ontbind.
Op 5 April 1993 is die veelparty-onderhandelinge hervat. Die IVP, KP, AfrikanerVolksunie, PAC en drie afvaardigings wat tradisionele leiers verteenwoordig het, het
die onderhandelinge bygewoon. Op die Oos-Rand het ’n hernude vlaag van geweld
losgebars. Intussen het regse Afrikanergroepe, gelei deur Constand Viljoen en Ferdie
Hartzenberg, as die Afrikaner Vryheidsunie gemobiliseer. Op 25 Junie het die Afrikaner
Weerstandsbeweging (AWB) by die World Trade Centre in Johannesburg saamgetrek,
met ’n voertuig deur die groot glasvensters gebars en vir die volgende paar uur die
gebou oorgeneem, terwyl hulle chaos en verwoesting gesaai het. Hierdie optrede kon
egter nie die onderhandelingsproses keer nie en aan die begin van Julie 1993 is die
datum vir die eerste volle demokratiese verkiesing, wat op 27 April 1994 sou plaasvind,
aangekondig. (Hierdie ontwikkelinge word in Rantete 1998:205–8 beskryf.)
Met die onderhandelinge op dreef moes die WNC probeer om verlore tyd te herwin ten
einde die navorsing af te handel sodat die Vrouehandves opgestel kon word.
Al word daar in hierdie artikel die klem geplaas op die Afrikanervrou se ervaring in die
WNC self, het die onstuimige landsgebeure definitief hul betrokkenheid beïnvloed. Die
onsekerheid het vroue vermoedelik negatief gestem en veroorsaak dat hulle onttrek het.
Daar is egter ook ander faktore wat ’n rol gespeel het; hulle word hier onder bespreek.

6.1 Teenkanting van die Nasionale Party, die pers, die kerk en die huis
Botha (Kaapse Vroueklub) het gesê dat dit veral in die beginjare, 1991 tot 1992, baie
moeilik was om vroue van verskillende groeperinge, maar veral die Afrikanervroue,
betrokke te kry. Botha blameer eerstens die NP, en beweer dat daar verskeie pogings
was om die WNC te diskrediteer. Tweedens blameer sy die Afrikaanse pers, wat die
WNC doodgeswyg het.67 Botha het nie konkrete bewyse verskaf nie, maar as hoof van
die media-afdeling van die WNC het sy eerstehandse ondervinding van die pers se
selektiewe beriggewing gehad.
Die onwilligheid van die Afrikaanse pers om dekking aan die WNC te verskaf is vroeër
in hierdie artikel aangedui. Die rede waarom die koerante nie meer ruimte aan
vrouesake en die WNC afgestaan het nie, kan wees dat dit nie as besonder
nuuswaardig beskou is nie. Daar is geen bewys dat dit kan wees as gevolg van politieke
66
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beleid nie, en daar is ook nie bewyse dat beriggewing in die Engelse pers meer was
nie.68 Landsake kon nie plek maak vir vrouesake nie, want laasgenoemde was nie
nuuswaardig genoeg nie, veral nie in die polities opwindende tye van die vroeë 1990’s
nie. Dit bly egter steeds onaanvaarbaar dat ’n historiese geleentheid soos die stigting
van die WNC nie die voorblaaie van koerante gehaal het nie.
Die NP se posisie teenoor die WNC is moeilik om te verklaar en kan amper as ’n haatliefde-verhouding beskryf word. Die party was feitlik vanaf die begin lid van die WNC,
maar ’n paar maande na die amptelike stigting het die NP op ’n televisieprogram die
werksaamhede van die WNC bevraagteken en daarop gewys dat daar alreeds
instrumente bestaan het om na vroueregte om te sien (MCH 100 4.1.3.1.2).
Saam met die politieke ongemaklikheid van die Afrikanervroue het die gevoel geheers
dat die WNC ’n politieke “foefie” was, soos reeds op gewys is. Die bedoeling met
hierdie opmerking was om aan te dui dat die WNC ’n frontbeweging vir die ANC was
om die vrouestem te kry. Feitlik al die respondente het hierdie opmerking op een of
ander wyse verwoord.
NP Vroueaksie het ook van die NP-leiers teenkanting ten opsigte van vroueregte
ervaar. Hunter is deur die WNC as die NP-afgevaardigde gekies om by die
grondwetlike onderhandelings te gaan pleit om ’n vroueverteenwoordiger op die
onderhandelingskomitee te kry. Toe dit haar spreekbeurt was, het sy ’n dringende
pleidooi vir vroueverteenwoordiging gelewer. Die NP-leiers, veral Roelf Meyer en Leon
Wessels, was baie ontevrede met haar optrede en wou weet wie haar die reg gegee het
om so ’n voorstel te maak. Hulle het gesê dat die NP-vroue nie verteenwoordig was nie,
omdat daar nie genoeg stoele in die saal vir die vroue sou wees nie - die mans sou
kwansuis namens hulle praat. Sy het by dieselfde geleentheid baie respek vir Cyril
Ramaphosa gekry as gevolg van sy positiewe houding teenoor vroue. Hul pleidooi was
nogtans suksesvol, aangesien Tersia King, Lid van die Provinsiale Raad, gekies is om in
die grondwetlike komitee te dien.69 Dit is eintlik baie ironies dat Hunter ’n swart ANCman, Ramaphosa, meer genaakbaar gevind het ten opsigte van vroueregte as die wit
mans van haar eie party.
Individue in die NP het natuurlik ook ’n rol gespeel in die apatie teenoor die WNC.
Geldenhuys, die organiserende sekretaris van die Federale Vroueaksie van die NP, het
ook genoem dat dit nie altyd maklik was om die NP Vroueaksie oral betrokke te kry
nie, aangesien hulle beïnvloed is deur die meer konserwatiewe provinsiale leiers wat
nie met die WNC geneë was nie.70
Die Afrikaanse kerke wou, soos reeds genoem, nie by die WNC betrokke raak nie.
Volgens Botha (Kaapse Vroueklub) het die NG Kerk se Vroueaksie geen geringe bydrae
gelewer om die WNC in ’n ongunstige lig te stel nie. Sy het dit persoonlik ondervind
dat daar druk op haar was van die kant van die NG Kerk dat sy moes onttrek.71
’n Belangrike rede waarom daar so min Afrikanervroue by die WNC was, was die
teenkanting wat hulle tuis en van die kant van familielede ervaar het. Die
Afrikanervrou en politieke partye was in die negentigerjare nie sinoniem nie, veral nie
as sy alleen na vergaderings gegaan het nie, die vergaderings op ongerieflike tye en
gevaarlike plekke was, en daar ook swartes daar sou wees. Jordaan het vertel van so ’n
68
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geleentheid waar sy probleme tuis ondervind het. Sy en nog twee ATKV-vroue het aan
’n protesmars met die tema “Women reclaim the night” in Hillbrow deelgeneem
waarmee hulle solidariteit teen geweld teen vroue getoon het. Toe haar vader daarvan
gehoor het, was hy ontstoke en het gedreig om haar te “onterf”. Ook die vriend met wie
sy op daardie stadium uitgegaan het, was baie ontsteld daaroor dat sy “soos die swartes
wil maak”.72 Sulke gedrag word dikwels dalk grappenderwys afgemaak, maar was ’n
realiteit vir baie Afrikanervroue – daar was mans wat hulle vrouens verbied het om aan
openbare optogte deel te neem. Hulle sou ook hulle voet neergesit het en geweier het
dat hulle vrouens die vergaderings van die WNC bywoon. Die meeste vrouens sou ook
na hulle mans geluister het.73 Wat natuurlik ook hiermee saamgehang het, was dat baie
vroue manlike beheer as verskoning kon aanwend vir iets wat hulle nie regtig
aangestaan het nie. Jordaan het terloops ook gemeld dat sy tydens die optog waarna
hier bo verwys is, gepoog het om nog Afrikanervroue te betrek, maar dat niemand
daarvoor kans gesien het nie – “dit was hopeloos te liberaal en waaghalsig”.74
’n Faktor wat deelname beïnvloed het, was finansies. Organisasies het nie altyd die geld
gehad om verteenwoordigers se onkoste te betaal nie en die besluit moes dan geneem
word om dit uit eie sak te betaal of weg te bly. Prinsloo het byvoorbeeld genoem dat sy
al die uitgawes wat as gevolg van vergaderings en navorsing aangegaan is, self moes
dra.75 Slegs die konferensies is deur die WNC betaal. Malan het ook daarna verwys dat
Vroue vir Suid-Afrika se fondse vir vervoer mettertyd opgedroog het.76

6.2 Die aard en omvang van leierskap onder Afrikanervroue
Daar was betreklik min Afrikanervroueleiers, omdat dit altyd dieselfde vroue was wat
leiding in die topstruktuur van die Afrikanervroue-organisasies geneem het (Maritz
2004:153). Hierdie “susters”-bond het daartoe gelei dat daar ’n klein groepie
Afrikanervroueleiers by die WNC uitgekom het. Toe van hierdie vroue kop uitgetrek
het as gevolg van die faktore wat hier bespreek is, was dit nog ’n groter slag, en het
daar weinig oorgebly.
Volgens Geldenhuys (NP) was hierdie leiers reeds besig met opheffingswerk. Sy het dit
soos volg gestel: “Dié vroue wat betrokke was by die WNC, was ook besig met ander
uitreikaksies namens hul onderskeie organisasies en instansies. Soos dit maar met sulke
dinge gaan, was só ’n verteenwoordiger juis dié persoon wat in haar eie organisasie die
leiding moes neem.” Sy het beklemtoon dat Afrikanervroue, gewone vroue, alreeds
dekades lank in hul eie gemeenskappe “wonderlike werk” gedoen het, “elke dag,
sonder ophef, met groot toewyding en opregtheid”.77
Die Afrikanervrou was nog altyd gemaklik met welsynswerk wat sy teenoor diegene
wat haar “mindere” was, verrig het. Du Toit (1960:357–8) het aangedui dat die
Afrikanervrou tot 1939 redelik selektief was in die toepassing van welsyn, en dat dit
hoofsaaklik vir kerk- en volksgenote was. Hierdie welsynswerk het ingeskakel by die
Bybelse opdrag van goed doen teenoor jou naaste. Net soos die Afrikanerkerke kon die
Afrikanervrou nog altyd haar Christelike gewete van haar politieke gewete skei. Sy het
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dus opgetree soos van haar verwag word, polities en kerklik. Welsynswerk het nie haar
private en politieke gemaksone aangetas nie – dit het nie haar ruimte binnegedring nie.
Geldenhuys (NP) was van mening dat as dit nie vir hierdie opheffings- en welsynswerk
was nie, daar nie ondanks al die verskille soveel harmonie onder vroue sou gewees het
nie.78 Wat Geldenhuys egter nagelaat het om te sê, is dat welsynswerk nie
welwillendheid by alle swartes gekoop het nie. Baie het op politieke mag aangedring
waarmee hulle self verder sou beding. Die WNC was nie maar net nog ’n
welsynsorganisasie nie en Afrikanervroue moes met ’n nuwe visie en missie na vore
gekom het. Smuts (DP) erken ook die “krag” van vroue wat rassegrense kan oorbrug,79
maar sonder opheffing- en welsynswerk as die versuikerde pil.
’n Ander faktor, wat ook al hier bo bespreek is, was die feit dat die meeste
Afrikanervroue-organisasies by een of meer netwerkorganisasie geaffilieer was, soos
byvoorbeeld Vroue vir Suid-Afrika en die Vroueburo. Soos reeds verduidelik is, het
daar definitief misverstande by vroueleiers oor verteenwoordiging by die WNC
bestaan. Organisasies het gedink dat die netwerk hulle as groep verteenwoordig en het
nooit die belangrikheid van afsonderlike organisasie-verteenwoordiging besef nie.

6.3 Beperkte visie en organisatoriese problematiek
Min Afrikanervroue is bereik, omdat organisasies in die meeste gevalle slegs op
hoofbestuursvlak betrokke geraak het en die gewone lede op grondvlak nooit oor die
WNC ingelig is nie. Jordaan het erken, en haarself in ’n groot mate vir haar eie
onkundigheid blameer, dat sy nie versiende genoeg was om meer moeite te doen om
die proses tot op grondvlak deur te voer en te dryf en te bestuur nie. Sy het dus erken
dat die gewone ATKV-Dames-lid weinig kennis van die WNC gehad het.
Terugskouend besef sy dat die Afrikanervroue nie die geleentheid moes laat verbyglip
het om werklik ’n impak te maak nie. Dit sou, soos Jordaan sê, meer moeite en tyd
geverg het.80
Die outonomiteit van streekskoalisies en organisasies is deur die WNC gewaarborg. Dit
was nodig in ’n veldtog met die aard van die WNC, wat aanvanklik gestig was met die
mandaat om ’n Vrouehandves op te stel. Dit sou ook onmoontlik gewees het om aan so
’n diverse groep voorskriftelik te probeer wees en baie voornemende deelnemers sou
afgeskrik word. Daar was dus geen kontrole oor wat verteenwoordigers met inligting
gemaak het nie (Maritz 2004:109). Wat in baie gevalle gebeur het, is dat hoofkantoor
inligting oorgedra het na streekvlak en die boodskap dikwels op voorsittersvlak
vasgehaak het en dat dit blote kennisname geword het. Die nasionale kantoor van die
WNC het baie min gesag gehad om te bepaal wat die streke en verskillende
organisasies met die inligting doen. Hulle kon slegs aksies voorstel, maar dit nie
afdwing nie (MCH 100 1.3).
Dikwels het die leiers, wat al hierdie inligting slegs met die hoofbestuur gedeel het, dan
as gevolg van reeds genoemde redes net een of twee vergaderings bygewoon. Die
gevolg is dat uiteindelik bitter min Afrikanervroue bereik is. Dit was baie opvallend dat
toe daar tydens die navorsing aan gewone lede van organisasies gevra is wat hulle
opinie van die WNC was, hulle onbewus van die bestaan daarvan was. Dit was ook die
rede waarom ’n paar vroue my ontmoedig het om notules na te spoor, aangesien
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notules hoofsaaklik terugrapportering sou aandui en feitlik nooit bespreking nie.81 Dit
het baie afgehang van die individu wat die organisasie verteenwoordig het. Indien die
boodskap van die WNC wel oorgedra is, het die wyse waarop dit na die lede van die
organisasies uitgedra is, verskil. Die gevolg was dat al was organisasies op papier lid
van die WNC, die gewone lid dalk nooit daarvan gehoor het nie; sy is nie geraadpleeg
nie en het nie geweet van ’n Vrouehandves wat opgestel word nie.
Dit is inderdaad ’n groot leemte dat die WNC nie daarop aangedring het dat
verteenwoordigers aan hul onderskeie organisasies moes terugrapporteer nie. Die
gebrek aan terugrapportering het die beweerde reikwydte van die WNC ongeldig
gemaak. Die getal vroue wat die WNC beweer hulle verteenwoordig, was die totale
ledetal van die organisasies, maar in werklikheid is net ’n paar op hoofbestuursvlak
bereik. Wat met Afrikanervroue-organisasies gebeur het, het vermoedelik ook met baie
van die ander gebeur.

6.4 Verskille tussen Afrikaner en swart vroue
Volgens Marietjie Greeff (ATKV) kon die kultuurverskille tussen wit en swart vroue nie
werklik oorbrug word nie. Swart byeenkomste is geassosieer met optogte waar daar
getoi-toi is en winkelvensters gebreek is, met feitlik altyd ’n polisieteenwoordigheid om
wet en orde te bewaar. Hierdie assosiasie het Afrikanervroue bang gemaak om daarvan
deel te word. In ’n mate is hierdie gedrag in die WNC weerspieël in die manier waarop
swart vroue in die openbaar opgetree het. Hulle was luidrugtig en opruiend en vir die
beheerste Afrikanervroue vir wie dit baie belangrik was dat “jy jou moet gedra”,
onaanvaarbaar. Greeff erken dat daar onder die swart vroue ’n klein groepie was wat
goed opgelei was en hulle “uiterste beste voet” voorgesit het. Hulle was die vroue wat
uiteindelik die regeringsposte gekry het. Sy het die res as “baie onkundig” ervaar wat
groot foute gemaak het en wat die beeld van die WNC baie skade berokken het.82
Vir ’n DP-lid was die WNC ’n ontnugtering. Sy het ook van die uitbundigheid van die
swart vroue melding gemaak en vertel dat die swart vroue tydens ’n filmvertoning wat
as fondsinsameling vir die WNC moes dien, hulself nie in die teater gedra het nie. Hulle
raserigheid het nie net die filmvertoning in die wiele gery nie, maar ook ’n hele aantal
skenkers afgeskrik.
Alhoewel dieselfde persoon in dieselfde asem gesê het dat klere nie die man maak nie,
het die swart vroue se onvanpaste kleredrag haar baie gehinder. By ’n baie amptelike
onthaal soos die inhuldiging van die nuwe burgemeester van Kaapstad het hulle
byvoorbeeld in helder pienk “Tej”-hempies83 opgedaag.
Sy het ook vertel dat swart vroue glo dat as jy meer het as ander, moet jy dit met hulle
deel. So was daar per geleentheid ’n WNC-byeenkoms in Tableview, Kaapstad. Die
swart vroue is per bus daar afgelaai. Na die verrigtinge het hulle van ’n wit DP-lid wat
daar naby gewoon het, verwag om die honger vroue te voed. Die uitgangspunt was dat
sy dit kon bekostig omdat sy in daardie area bly. Sy moes uiteindelik houers vol
braaihoender koop, wat haar ’n aardige bedrag uit die sak gejaag het.84 Hierdie persoon,
wat ’n Afrikaanssprekende joernalis was, het gevoel dat die verskille tussen haar en die
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swart vroue so groot was dat sy nie met hulle wou assosieer nie, en sy het uiteindelik
nie weer die WNC-vergaderings bygewoon nie.
Hierdie belewenisse kan vertolk word as engheid aan die kant van Afrikanervroue en
dat hulle moeilik vir verandering vatbaar was. Wat dalk nader aan die waarheid is, is
dat dit ’n kombinasie van faktore was wat ’n vrou laat besluit het om haar nie meer met
’n sekere groep te vereenselwig nie.
Neilson (DP), voorsitter van die Wes-Kaapse Streekskoalisie, sê dat die swak
verteenwoordiging van die Afrikanervrouens eerstens as gevolg van rassisme was en
tweedens dat baie Afrikanervroue nog nie ten volle besef het dat die NP binnekort sy
mag sou verloor nie.85 Hierdie laaste stelling is deur ’n hele paar mense uitgespreek –
asof die Afrikanervroue nie die implikasies van die onderhandelings in Kemptonpark
besef het nie.
Daar is egter ander wat nie heeltemal met daardie stelling saamstem nie. Elsje Büchner
(Jong Dames Dinamiek)86 het gemeen dat Afrikanervroue oor die algemeen polities
apaties, swakker ingelig en heeltemal onkundig was oor wat in die swart woonbuurte
aangegaan het. Maar sy het ook gesien dat as die eerste “versperring” eers oorbrug is,
die ys gebreek was en die vroue besef het dat hul bekommernisse en ervarings dikwels
eenders was. Büchner het eers na 1994 as presidente van Jong Dames Dinamiek
persoonlik by die WNC betrokke geraak. Dit kan wees dat wit en swart interaksie in
daardie stadium al meer gemaklik was.87
Om die eerste versperring oor te steek, moes die Afrikanervroue ’n emosionele sprong
maak. Hulle moes ’n daadwerklike besluit neem om met swart vroue saam te werk. Dit
was vir sommige baie moeilik en dit was nooit gemaklik vir hulle om met swart vroue
om dieselfde tafel te sit nie. Soos aangedui is, is hul vooropgesette idees dikwels
versterk deur die gedrag van die swart vroue wat vir hulle vreemd en meestal
onaanvaarbaar gebly het. Baie het, ten spyte van ’n poging tot samewerking, die WNC
verlaat. Die “verligte vrou” het gebly.88
Botha se verklaring vir die onbetrokkenheid van die Afrikanervrou is dat die stap na ’n
demokrasie polities, maar nog nie in die harte van die mense gemaak is nie. Die tyd was
daar vir ’n verandering na demokrasie, maar die mense was nie reg nie – daar was
vreeslik baie wantroue. Sy self het dit ervaar dat mense vir haar gevra het of sy deur die
ANC betaal word omdat sy by die WNC betrokke was.89
’n Feit wat nie uit die oog verloor moet word nie, is dat persoonlikheid ook ’n baie
belangrike rol gespeel het. Soos Prekel dit gestel het: “Dit is ’n kwessie van mens se styl;
óf jy laat jou irriteer óf jy soek daardie eienskappe waarmee jy kan saamwerk.” Sy het
ook beklemtoon dat ’n “oop gemoed” nodig was om vooropgestelde persepsies af te
breek.90
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7.

Die WNC as positiewe ervaring

Geldenhuys (NP) het die WNC net as positief ervaar en noem dit een van die
hoogtepunte van haar lewe. Dit was “’n ongelooflike leerervaring en ’n tyd van
innerlike verryking […]. Dit was ’n baie groot voorreg om hoegenaamd toegelaat te
word om te kon deelneem. Ek is te alle tye met ope arms ontvang en kon hartlik
saamwerk met vroue van die WNC en ander organisasies.”91
Nie al die Afrikanervroue was so oorweldigend positief soos Geldenhuys nie, maar die
meeste kon positiewe elemente uitlig. Vir baie vroue was die tydperk wat hulle by die
WNC betrokke was, ’n uitsonderlike tyd in hul lewens. Dit was egter nie almal wat
gedink het dat die koalisie soveel waarde gehad het nie. ’n Voorbeeld is Malan (Vroue
vir Suid-Afrika), wat dit hoofsaaklik as ’n politieke set gesien het.
In die volgende afdeling gaan daar onderskei word tussen die waarde van die WNCervaring vir die Afrikanervrou as individu en haar organisasie en die waarde van die
WNC as organisasie soos gesien deur die Afrikanervrou. Dit is opvallend dat sommige
vroue net die persoonlike waarde van die WNC genoem het, terwyl andere dit in ’n
breër verband plaas. Botha (Kaapse Vroueklub) het byvoorbeeld in vier onderhoude
nooit slegs na die Afrikanervrou se belewenis verwys nie, maar die groter prentjie
gesien. Ook Prekel het nooit melding gemaak van wat die Vroueburo daaruit gekry het
nie. Hierdie vroue se belewenis van die WNC was by uitstek positief. Die vrou wat
meer gesukkel het om aan te pas omdat dit vir haar as persoon aanvanklik of die hele
tyd ’n probleem was om betrokke te bly, het meer gefokus op die waarde van die WNC
vir haarself, haar organisasie en die Afrikanervrou – sy het nie na die groter prentjie
gekyk nie. Daar is natuurlik ook vroue wat alle aspekte aangespreek het.

7.1 Die waarde van die WNCervaring vir die Afrikanervrou en haar
organisasie
7.1.1 Afrikanervroue se visie is verbreed
Volgens Greeff (ATKV) “[s]ou ons nie so betrokke geraak het by veranderings as dit nie
vir die WNC was nie. Ons het soort van in ons eie wêreld bly voortbeweeg.”
Afrikanervroue is uit die bekende milieu na ’n ander wêreld getransporteer waar hulle
aan ’n hele aantal nuwe ondervindinge blootgestel is.92
Jordaan (ATKV) het die volgende stelling gemaak: “Ons het in ’n waan gelewe dat ons
eintlik ‘closet’ feministe is, maar eintlik was ons maar doodeenvoudig ‘stupid’.”93
Vir ’n Afrikanervrou om tot hierdie insigte te kom en dit as ’n positiewe uitkoms van
haar betrokkenheid by die WNC te sien, is insiggewend. Baie Afrikanervroue het
hulself as liberaal beskou as hulle hoegenaamd net geluide oor vroueregte gemaak het.
As hierdie menings in die openbaar gemaak was, was hulle aan kritiek blootgestel en
sou hulle as feministe of vroueliberaliste geëtiketteer word. In die tradisionele
Afrikanergemeenskap was dit skelname. Vroueregte was soort van ’n taboe.
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Nie alle Afrikanervroue was bereid om te erken dat die klein wêreldjie waarin hulle
geleef het, hul lewensuitkyk vereng het nie. In dieselfde wêreld was die mans die
besluitnemers en het hulle byvoorbeeld die politiek bedryf, die inligting gekeur en
besluit dat ’n vroueliberalis onaanvaarbaar was. Die Afrikanervrou is grootliks
ontmagtig. Afrikanervroue se politieke “opvoeding” het ook op so ’n wyse geskied dat
dit hulle grootliks onkundig omtrent politieke sake gelaat het. (Hierdie aangeleentheid
word bespreek in Maritz 2004, hoofstuk 1.)
Afrikanervroue was verstom oor die inherente krag van die swart vrou. By die WNC
het hulle met sommige hoëprofiel swart vroue kennis gemaak. Vir baie Afrikanervroue
was hul enigste kontak met swart vroue as huiswerkers wat min of geen
skoolopvoeding gehad het nie. Een respondent wat in die Vrystaat grootgeword het,
het erken dat sy by die WNC vir die eerste keer sterk, intelligente vroue van ander
kleurgroepe leer ken het. Afrikanervroue moes kennis neem dat swart vroue ook slim
en geleerd is en dikwels meer geleerd as hulle was. Afrikanervroue het in die
vergaderings van die WNC die kans gekry om met swart vroue menings te wissel oor
hoe die toekomstige grondwet wat vroueregte sou verskans, moes lyk. Daar is vir die
eerste keer saam met swart vroue in komitees gedien en saamgewerk.94
Prinsloo was “nooit ’n voorstander van geforseerde onnatuurlike byeenbring van
mense bloot omdat hulle uit verskillende kulture kom nie en was nie gemaklik met
verenigings, soos Kontak, wat spesiaal ontstaan het om vroue bymekaar te kry bloot
omdat hulle wit/swart is nie.” In die WNC was sy deel van ’n gemeenskaplike proses
en was dit vir haar sinvol en stimulerend.95
Jordaan (ATKV) praat van ’n leertydperk waardeur Afrikanervroue gegaan het. Die
Afrikanervrou was vir Geldenhuys (NP) so ver agter met werklike vroue-“issues” dat
hulle baie geleer het by die vroue van die voormalige bevrydingsbewegings. Die
ATKV-Dames sou nie by politieke veranderings betrokke geraak het as dit nie vir die
WNC was nie. Hierdie betrokkenheid het die Afrikanervrou oor die algemeen meer
polities bewus gemaak, anders sou sy in haar eie wêreld bly voortbeweeg het. Jordaan
het bely dat die Afrikanervrou geïsoleerd geleef het, in so ’n mate dat sy nie die
probleme van medelandgenote besef het nie. Die Afrikanervrou het nooit vir belangrike
sake soos vroueregte “baklei” nie en het nie besef dat dit vir ander vroue noodsaaklik is
nie. Die WNC het van die Afrikanervroue laat besef dat vroueregte tot almal se
voordeel sou wees en almal se moontlikhede verbeter. Hulle het al hoe meer empatie en
begrip begin kry vir die posisie van veral landelike swart vroue. Jordaan glo dat swart
vroue begin aanvaar het dat Afrikanervroue wel bereid is om te luister en om saam met
hulle te staan om die verskillende statutêre liggame te oortuig dat hulle doelmatig die
posisie en regte van vroue regoor die land behoort aan te spreek.96
Op ’n persoonlike vlak is horisonne verbreed. Prinsloo het as fokusgroep-leier
onderhoude gehad met wit Afrikaanse prostitute en werkloses en het tot die besef
gekom van haar onkunde oor die geestesarmoede wat oor kleurgrense heen gesny het.97
Op ’n praktiese vlak kon die organisasies hul takke inlig oor nuwe politieke
verwikkelinge en ook oor die “vreemde” vergaderingprosedures. Takke het op
plaaslike vlak betrokke geraak by soortgelyke aksies as dié wat die WNC geïnisieer het.
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Soos reeds aangedui, was die deurgee van inligting na takke egter nie baie suksesvol
nie.
Afrikanervroue kon swart vroue inlig oor hul sienswyse oor veral landsake en ook van
die werksaamhede van hul organisasies. Hulle het probeer dat swart vroue hulle beter
verstaan. Jordaan het die voorbeeld van die “ou” Suid-Afrikaanse vlag gegee. Die
Gauteng-streek se vroue het in die ATKV se raadsaal vergader waar die “ou” landsvlag
gehang het. Die swart vroue het tydens en na afloop van die vergadering genoem dat
hulle nie van die teenwoordigheid van die vlag gehou het nie, waarop Jordaan
verduidelik het dat dit volgens hulle (die ATKV) op daardie stadium nog steeds die
landsvlag was. Hulle respekteer die vlag en totdat daar ’n nuwe vlag kom, sou hulle die
bestaande landsvlag met die nodige respek gebruik. Die antwoord was vir die vroue
aanvaarbaar en met die daaropvolgende vergaderings in dieselfde lokaal is daar nooit
weer verwys na die teenwoordigheid van die ou landsvlag nie. Sy voel dat sy vir die
swart vroue ’n ander perspektief kon gee.98
Persoonlike gesprekke word deur heelparty vroue as die hoogtepunt van hul eie
betrokkenheid gesien. Jordaan sê sy kon op ’n een-tot-een-vlak “bely” en sodoende ’n
bietjie van die psige van die Afrikanervrou met die swart vroue deel. Soos reeds
aangedui is, was daar talle verwysings na die “apartheid-regime”. Sy het dit by
herhaling in persoonlike gesprekke onder die swart vroue se aandag gebring dat al was
sy deel van die “apartheid-regime”, daar by haar en baie ander politieke onkundigheid
was. Haar eie “onnoselheid ten opsigte van die politieke stelsel” het sy verduidelik met
die voorbeeld dat sy selfs as student tydens die Soweto-onluste van 1976 nie geweet het
waarom boeke verbrand is nie. Die koerante wat sy gelees het, het nie die lesers oor die
werklike redes vir die onluste ingelig nie.99 Jordaan is ’n voorbeeld van die oningeligte
Afrikaner van die tyd.
Hierby sluit die stelling aan wat deur baie vroue gedurende postapartheid gemaak is:
“Ons het nie geweet nie.” Dit is ’n paar woorde wat maklike geuiter kan word, maar vir
baie vroue in die WNC was die besef van veral die swart vrou se drieledige
onderdrukking – deur mans, as ras en deur kapitalisme – ’n groot skok. Van die ander
kant het Afrikanervroue ook gehoor van eerstehandse ervarings van NP-brutaliteit. Die
feit dat hulle nou gehoor het van swart vroue se swaarkry was vir sommige wit vroue,
ten spyte van hul diverse agtergronde, ’n samebindende faktor, ’n empatie wat ontstaan
het omdat hulle vroue was. Biehl se dood was veral vir die vroue van die Wes-Kaapse
Streekskoalisie ’n samebindende faktor.100
Nie alle kontak was natuurlik positief nie. Greeff (ATKV) het ervaar dat alhoewel die
swart vrou haarself gereedgemaak het om op alle vlakke van die samelewing as leier op
te tree, sy nie gehuiwer het om te sê dat die wit vrou nie daar welkom is nie. Greeff sê
dat hierdie besef eers vir die wit vroue ’n skok was, en daarna is dit met gelatenheid
aanvaar. Selfs dít was vir haar ’n leerervaring en het haar laat besef dat sy tog ’n rol het
om te speel in die sukses van ’n toekomstige demokratiese bestel, alhoewel dit ’n
minder leidende rol sou wees.101 Dit is ’n belangrike paradigmaskuif (een van baie) wat
sommige vroue gemaak het. Dit is egter opvallend dat geen Afrikanervrou die swart
vroue uitgedaag het en met onvriendelikheid gekonfronteer het nie. Die keuse was
skynbaar net om die situasie te aanvaar en te bly, of dit nie te aanvaar nie en weg te bly,
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nooit om dit op eie voorwaardes te aanvaar nie. Die verklaring kan wees dat die skuld
van die verlede die Afrikanervrou dalk polities immobiel gelaat het.
Baie Afrikaners was nooit werklik in kontak met swart mense nie en kon dus nie
gesprekke met hulle voer nie en was derhalwe onkundig. Hierdie onkunde was nie net
oor hul kultuur nie, maar veral ook oor hul strewes en behoeftes. Die WNC het vroue
oor die rassespektrum heen die geleentheid gegee om met mekaar in gesprek te tree en
op ’n persoonlike vlak hul ervarings en sienswyses te deel. Vroue het mekaar beter leer
ken en uiteindelik is daar ook goeie vriendskappe gesluit. Büchner (Jong Dames
Dinamiek) se mening is dat die Afrikanervrou meer geleer het as wat sy werklik ’n
bydrae gemaak het.102

7.1.2 Politieke bewusmaking van die Afrikanervrou
Malan (Vroue vir Suid-Afrika)103 het die volgende stelling gemaak: “Die WNC het nie
adresse verander nie, maar het vroue bewus gemaak dat hulle nie negeer moet word
nie.” Wat sy met hierdie stelling bedoel het, is dat nie noodwendig meer
Afrikanervroue die politiek betree het nie, maar dat daar ’n politieke bewusmaking
ingetree het. Vroue het besef dat hulle nie meer op ’n syspoor gesit en agtergelaat moet
word nie, en dat hulle insette nie geïgnoreer mag word nie.
Sy glo egter dat dit ’n wêreldwye tendens was dat vroue se posisies in hersiening
geneem is en dat die waarde van die WNC nie oorbeklemtoon moet word nie. Volgens
haar het veranderinge in die vroue se posisie alreeds in die NP-tyd begin toe minister
Kobie Coetsee internasionale konvensies, byvoorbeeld die Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), onderteken het
(Maritz 2004:241). Malan beklemtoon ook dat Vroue vir Suid-Afrika aan vroue gesê het
dat hulle moet sorg dat hulle nie geïgnoreer word nie. Sy gee egter geredelik toe dat die
WNC dalk “meer” bewusmaking laat plaasvind het, want nou het Afrikanervroue besef
dat dieselfde deur die “magtige swart groepering” gesê word. Sy glo ook dat die WNC
’n opdrag van die ANC was wat aan alle groeperinge voorgehou het: “Julle vervul
hierdie rol (die politieke bewusmaking van vroue) vir ons.” Dit is “wat jy behoort te
doen”. Die WNC het nie die ANC probeer beïnvloed nie; dit was andersom.
Volgens Malan is daar baie min Afrikanervroue wat kans sien vir “die openbare
verguising wat jy moet verduur as jy deel van die minderheid” is. Sy praat natuurlik uit
ondervinding, want sy is self ná 1994 as verteenwoordiger van die NP na die
parlement. Alhoewel aanpassings op die politieke terrein na 1994 vir alle partye moeilik
was, het die NP dit vermoedelik besonder moeilik gehad.
Afrikanervroue is volgens Malan deur leiers soos Jordaan aangespoor om by die nuwe
politieke bedeling betrokke te raak en nie meer in die ou bedeling van verkramp en
verlig vasgevang te bly nie. Dit het egter net gebeur as die leiers van die
Afrikanervroue-organisasies ook dieselfde menings gehuldig het. Die probleem was dat
baie van die leiers vernuwende politieke denke geveto het.
Daar was egter ’n hele paar Afrikanervroue wie se politieke beeld deur die WNC
bevorder is. Neilson het bevestig dat dit indirek haar posisie in die DP bevorder het. As
“vreemdeling” in die Kaap het haar betrokkenheid by die WNC haar aan baie mense
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bekendgestel en kon hulle sien waartoe sy in staat was.104 Ook Malan (Vroue vir SuidAfrika), Sandra Botha (DP), Hunter (NP), Geldenhuys (NP) en Smuts (DP) is vroue wat
in die WNC en die politiek aktief was. Daar is waarskynlik ’n hele paar Afrikanervroue
wat moontlik politieke aspirasies gehad het wat nie gemanifesteer het nie.
Prinsloo sê, sonder om name te noem, dat sy “verstom” was oor die aantal swart en wit
vroue wat die WNC vir politieke loopbaanbou gebruik het, maar sê terselfdertyd dat
vir haar ook baie deure oopgemaak is. Sy het in 1994 lid geword van die Onafhanklike
Media Kommissie, en was op die kortlys vir beide die Waarheids-enVersoeningskommissie en die Kommissie vir Geslagsgelykheid.105
Politieke bewuswording het ook onafhanklike denke geïnspireer. Afrikanervroue het
besef dat om te verskil en buite die hoofstroom te dink, aanvaarbaar is. “Die
Afrikanervrou moes introspeksie hou en haar eie waardestelsel bevraagteken” – hierdie
stelling is deur Jordaan gemaak na aanleiding van die debat oor die wettiging van
aborsie. Alhoewel dit vir die ATKV onaanvaarbaar was, was daar in eie geledere
verskillende sienswyses en daar was selfs Afrikanervroue wat wel aborsies gewettig
wou sien.106 Die Vrouehandves (Artikel 11) het dit só verwoord dat dit vir alle groepe
aanvaarbaar was: “Vroue het die reg om beheer oor hul liggame uit te oefen, wat die
reg tot besluite oor voortplanting insluit.”107
Ook Greeff het opgemerk dat al die lidorganisasies aan die begin probeer het om uit een
mond te praat, maar dat hulle later hul menings onafhanklik geopper het.108
Geldenhuys het genoem dat daar binne Afrikanergeledere groepvorming plaasgevind
het.109 Dit was een van die positiewe gevolge van die WNC dat Afrikanervroue nie net
met die diversiteit van die vroue in Suid-Afrika kontak gemaak het nie, maar dat daar
selfs in eie geledere vroue was wat nou bereid was om te verskil van die hoofstroomAfrikanerdenke.

7.1.3 Afrikanerorganisasies se betrokkenheid by projekte van die WNC
Naas die daarstelling van ’n Vrouehandves was die ander doelwit van die WNC die
ontwikkeling en opvoeding van alle vroue. Die projekte van die WNC was dus
hoofsaaklik daarop gemik om dié doelwit, wat sterk op swart vroue gefokus het en
sosio-ekonomies van aard was, te bereik.
Afrikanervroue was nog altyd van nature goeie organiseerders en administrateurs en
het ’n kosbare nalatenskap wat betref die opheffing van hul eie gemeenskappe deur
welsynsorganisasies en in kerkverband. Wat werklike vrouebemagtiging en -bevryding
betref, was hulle egter ver agter en kon hulle baie by die WNC leer.
Sake rondom die projekte van die WNC het gou die organisasies se sakelyste oorheers.
Om verwarring te voorkom is dit nodig om te verduidelik dat die stelling wat in ’n
vorige afdeling gemaak is, naamlik dat talle organisasies nie hul lede op grondvlak oor
die werksaamhede van die WNC ingelig het nie, nog steeds geldig is. Alhoewel die
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WNC-projekte voorgestel het, is dit uit eie keuse deur organisasies deurgevoer en
gewoonlik onder die vaandel van die betrokke organisasie.
Vroue vir Suid-Afrika het ’n belangrike bydrae gelewer. Vroue verbonde aan die
organisasie het nie net praktiese opleiding aangebied nie, maar in die proses ook
probeer om verhoudings te verbeter. Hulle het gereeld oor die hele Suid-Afrika heen, in
plekke soos Rustenburg, Johannesburg, Pretoria, Bloemfontein, Stellenbosch en Durban,
byeenkomste, opleidingwerkswinkels en gespreksgroepe aangebied. Hulle het onder
andere praktiese opleiding verskaf aan hotelhulpe, en wasserykursusse en opleiding vir
dagmoeders aangebied.110
Die ATKV-Dames het met geletterdheidsklasse begin, plaasskole gestig, biblioteke op
afgeleë plekke gevestig, voedingskemas op die been gebring en ook by
watervoorsiening betrokke geraak. By sommige lede het hierdie projekte ’n antipatie
veroorsaak, want dit was nie tradisionele ATKV-Dames-projekte nie en het heelwat
lede negatief teenoor die WNC gestem. ATKV-Dames het ook as gevolg van die WNC
betrokke geraak by die Wet op Huiswerkers. Die lede het daarvan kennis geneem en dit
weer aan ander oorgedra. Vir baie van die vroue was die regsaspekte wat betrokke was,
heeltemal vreemd, want dit was iets wat die mans altyd hanteer het. Dit was egter ’n
goeie leerskool.
Afrikanervroue moes op baie van die projekte met die opgeleide “politieke aktiviste”
saamwerk, wat ’n groot aanpassing was. Omdat hulle hoofsaaklik aan die
huiswerkersklas gewoond was, is hulle maklik deur hierdie swart vroue geïntimideer.
Die Afrikanervrou se verantwoordelikheidsin het haar egter beweeg om baie meer te
doen en te gee en ook meer toe te gee as wat normaalweg van haar gevra sou word. Al
was die projekte en omstandighede nie altyd wat sy sou verkies nie, is dit tog met
tipiese stoïsisme afgehandel en geweldig baie mensekennis is in die proses opgedoen.111

7.2 Die waarde van die WNC as organisasie soos gesien deur die
Afrikanervrou
Wat opvallend is, is dat toe die eerste onderhoude vir hierdie navorsing in 1997 gevoer
is, sommige vroue se houding oor die waarde van die WNC baie meer positief was as
sewe jaar later, in 2004. “Houding” word beklemtoon, want dit is nooit in soveel
woorde uitgespel nie. Aanvanklik was daar nog heelwat euforie en positiewe
verwagtings, maar die onttrekking van die NP uit die Regering van Nasionale Eenheid,
die feit dat die Vrouehandves nooit by die nuwe grondwet ingesluit is nie, en mislukte
politieke drome is ’n paar van die talle redes wat hierdie vroue meer sinies gelaat het,
en teen 2004 moes daar soms hard gekonsentreer word om objektief oor die WNCperiode te besin.
Die WNC, en spesifiek die Vrouehandves, het internasionaal erkenning gekry. In 1995,
met die 50ste-bestaansjaarviering van die Verenigde Nasies (VN), is die Vrouehandves
by name uitgesonder as een van die 50 belangrikste dokumente oor menseregte wat in
die 50 jaar van die bestaan van die VN verskyn het.
Alhoewel die aanvanklike bedoeling met die Vrouehandves, naamlik om dit in die
Grondwet ingeskryf te kry, nie geslaag het nie, het die dokument baie politieke invloed
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gehad. Die regering het ’n werkgroep aangestel om aspekte wat deur die Vrouehandves
uitgelig is te ondersoek, byvoorbeeld Women in Housing, Women in Media, Women in
Health. Die gevolg is, volgens Greeff (ATKV), dat die posisie van vroue verbeter het en
veral die haglike posisie van plattelandse swart vroue aandag gekry het; ook is daar na
die stem van die gestremde vrou geluister.
Die WNC het gedien as konsultasieforum vir vroue om vir hul demokratiese regte te
beding. Op sy beurt het die WNC weer die Vrouekoukus van die parlement, ’n
niepartygebonde liggaam onder Ginwala, as konsultasieproses gebruik om namens
nasionale organisasies voorstelle na die parlement deur te gee.112
Die WNC het politici beïnvloed. Ramaphosa, Mandela en De Klerk het in die openbaar
getuig dat die WNC hul siening oor vroue se posisie verander het. President Mandela
het ná ’n brief van die WNC die geslagsamestelling van sy kabinet van een na drie
vroulike ministers en van een na drie vroulike adjunkministers verander (MCH 100
3.3.2.20; Haffajee 1999:17).
Vir Geldenhuys (NP) lê die waarde van die WNC in die vrymaking en algemene
bemagtiging van vroue in Suid-Afrika. Die WNC was ’n sterk ondersteunende
komponent in ander organisasies, staatsdepartemente en die privaatsektor wat hierdie
doel nagestreef het. Die WNC het sig ook beywer vir, onder andere, die instelling van
die Kommissie van Geslagsgelykheid en was ’n voorvegter in die stryd om die
bekamping van geweld teen vroue. Die organisasie het ook post-1994 daarop
aangedring dat die regering die besluite wat tydens die Vierde Wêreldkongres oor
Vroue in Beijing in 1995 geneem is (oor die verbetering (“advancement”) van die vrou
se posisie) implementeer.113
Jordaan voel dat die WNC “’n stewige inset tot nasiebou gelewer het”. Vir haar was dit
baie belangrik dat “[d]aar ’n nasionale veldtog gehou was om vroue se behoeftes
rondom hulle regte as vroue deur ’n groot stuk navorsing te verkry. Dit het nie net
kulmineer in ’n stuk papier, die Vrouehandves nie, maar vir bykans drie tot vyf jaar
lank het vroue saamgesels en saambesin en saam mekaar ’n bietjie beter leer ken en ook
kennis geneem van hul onderlinge raakpunte ondanks die feit dat hulle uit verskillende
kultuurgroepe gekom het.” Sy voel ook dat die daarstelling van die Vrouehandves en
die debat en aandag wat dit gegenereer het, baie positief was.114
Smuts stel dit dat die WNC vroueregte as ’n “issue” in Suid-Afrika help vestig het. Dit
is veral aan die sigbaarheid van die hele veldtog te danke dat Suid-Afrika een van die
regerings het met die grootste vroue-verteenwoordiging in die parlement, in
verskillende komitees, werksplekke, en so meer. Die feit dat die posisie van vroue sterk
in die kollig geplaas is, het gesorg dat wetgewing dienooreenkomstig aangepas word.
Dit het aan die vrou se tradisionele plek in die samelewing aandag gegee en gesorg dat
daar voortdurend druk op wetgewers geplaas was om enige vorm van diskriminasie
teenoor vroue aan te spreek, komitees saam te stel wat dit ondersoek, en dan moontlike
wetgewing voor te stel ten einde die probleem op te los. Ook Afrikanervroue pluk die
vrugte van regstellende-aksie-aanstellings, veral in bestuursposisies. Smuts dink dat
Suid-Afrika statutêr baie positief vergelyk met ontwikkelde lande. Sy dink egter nie dat
vroue en mans noodwendig die wetgewing korrek gebruik of aanwend nie.115
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Prekel (Vroueburo) het ’n nugterder siening oor die verbeterde posisie van vroue. Sy
meen dat vroue gedurende die euforiese tydperk van die vroeë 1990’s ’n teikengroep
was, want hulle was sonder mag, maar kon stem. Alhoewel daar sekere groepe was wat
in hulle belanggestel het omdat hulle vroue was, het die meeste in hul stem
belanggestel. Sy erken dat vroue sedert 1994 beter daaraan toe is as voorheen en dat
daar meer vroue in posisies van mag in sowel die sakewêreld as die regering is. Tog is
vrouesake nie so aktueel (so ’n “hot issue”) soos ras nie en is daar maatskappye wat in
die laat 1990’s wit vroue uit hul diensbillikheidsprogramme geskryf het. Die gevolg is
dat baie wit vroue nie die posisies waarop hulle geregtig was, gekry het nie.116
Nutt voel dat die opstel van die Vrouehandves, gebaseer op die ervaring van slegs
Suid-Afrikaanse vroue, ’n wonderwerk is. Daarbenewens het wit en swart vroue
verenig en met groot entoesiasme saamgewerk. As gevolg van hierdie samewerking het
daar uitgebreide netwerke tussen vroue-organisasies tot stand gekom.117
Die ANCWL was tevrede met die ANC se besluit om ’n kwotastelsel in te stel wat
bepaal het dat minstens 30 persent van die verteenwoordigers in die Nasionale
Vergadering vroue moes wees. Na die 1994-verkiesing is 90 van die 252 setels wat die
ANC verwerf het, dus 35 persent, deur vroue gevul (Haffajee 1999:16).
Die kwotastelsel word egter nie deur almal as ’n positiewe stap gesien nie. Malan voel
dit is ’n ANC-besluit en nie die WNC se invloed nie. Sy meen dit is ’n aantasting van ’n
vrou se waardigheid om haar in ’n posisie aan te stel wat sy nie volwaardig kan
volstaan nie – dit word uiteindelik ’n verleentheid as sy nie die werk kan doen nie. Sy
voer aan dat daar swart vroueparlementslede is wat net oor ’n graad 4skoolkwalifikasie beskik.118
Smuts glo dat die “krag” van vroue wat as afsonderlike groep oor rasgrense heen
solidariteit getoon het, nie buite rekening gelaat moet word nie. Sy het die WNCperiode, tot 1994, as ’n “tydsgewrig” ervaar waarin alle Suid-Afrikaners dit hul erns
gemaak het om na mekaar uit te reik. Sy glo dat sommige vroue met toekomsvisie
nuwe verhoudinge aangegaan het en sodoende ’n baie belangrike rol gespeel het om
die swart-wit-kloof te oorbrug.119
Die WNC het ook bygedra tot die totstandkoming van Vrouedag op 9 Augustus as ’n
nasionale vakansiedag in Suid-Afrika. Die WNC se dokumenteversameling word ook
wêreldwyd as navorsingsbron deur studente gebruik.120

8.

Afrikanervroue se siening van hul persoonlike en ander
Afrikanervroue se betrokkenheid

Botha (Kaapse Vroueklub) het dit onomwonde gestel dat Afrikanervroue op ’n paar
uitsonderings na nie hulle kant in die WNC gebring het nie. Sy meld dat daar
voortdurend Afrikaner-skeptisisme was. Voorvalle soos toe Winnie Mandela die WNC
vir die ANCWL wou kaap, was geleenthede wat die skeptisisme van voor af aangevuur
116

Truida Prekel, onderhoud, 25 Augustus 2001.
Annemarie Nutt, vraelys, ongedateer; Marietjie Greeff (later Zaaiman), vraelys, ongedateer.
118
Jenny Malan, onderhoud, 5 Maart 2001.
119
Dene Smuts, vraelys, 4 September 2002. Sy meen dat die solidariteit tussen rasse tekenend van daardie
tyd was, in teenstelling met die Mbeki-era, waartydens die swart-wit-kloof vergroot word en vroueregte
“gedemp deurkom”.
120
Amanda Botha, onderhoud, 15 Augustus 2001.
117
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het. Hierdie skeptisisme is gebore uit ’n bedeling waartydens wittes almal wat swart is,
as terroriste en kommuniste beskou het en Mandela as boos voorgehou is. (Vir Mandela
se betrokkenheid by die WNC, sien Maritz 2004, hoofstuk 5). Botha sê dat daar by
Afrikanervroue ’n “sterk aversie” teenoor die ANCWL was. Die amper fanatiese poging
van Jean Ngubane om Mandela se invloed te stuit, was omdat sy besef het dat daar ’n
negatiewe houding omtrent die ANCWL bestaan het en dat die WNC alles moontlik
moes doen om ’n verteenwoordigende basis te probeer wees.121
Botha verklaar dat sy by die WNC vir die eerste keer as vrou binne ’n intellektuele
raamwerk ’n bydrae gelewer het. Die swart vroue was verbaas dat daar wit
Afrikanervroue is wat onafhanklik kon optree en nie eers moet huis toe gaan om hul
mans se goedkeuring te vra nie. Hulle het dikwels vir haar gevra: “Is it because you are
single?” ’n Vrou van Umkonto we Sizwe (MK) se mening oor Afrikanervroue was: “If
you want to be a real Afrikaner woman the preferred status is to be single, otherwise
you must check with your hubby.” Dié stereotipering van Afrikanervroue kom ooreen
met die Afrikanervrou se siening van die swart vrou se rol – albei het in ’n mate geglo
dat die ander totaal aan patriargie uitgelewer was. Aan die een kant het die meeste
Afrikanervroue egter gemaklik met patriargie omgegaan, want die stelsel het hulle
steeds baie vryhede gegee, solank dit net nie die mans se beeld na buite geskaad het nie
(Maritz 2004:46, 98). Aan die ander kant was daar swart vroue wat patriargie omseil het
en dit as ’n bemagtigingsinstrument aangewend het.
Dit was vir Botha aanvanklik moeilik om te luister na opinies wat lynreg ingedruis het
teen die kondisionering waaraan sy van kindsbeen af gewoond was. Dit het haar baie
lank geneem om die mens van die opinies te skei. Sy het uit haar pad gegaan om party
van die swart vroue beter te leer ken en het vriendskappe gesmee wat vandag nog
bestaan. Vir haar is Ginwala ’n besonderse persoon, ’n intellektuele reus, maar ook ’n
baie liefdevolle mens wat vir haar baie goed was.122
Geldenhuys (NP)123 het die WNC ervaar as “’n opregte strewe om vir vroue ’n beter
toekoms te help bewerkstellig”,en volgens haar het almal met oorgawe saamgewerk om
die ideaal te verwesenlik. Sy voer aan dat hierdie strewe “die gees en wese van die
WNC” was. Sy erken egter dat daar tye was waar daar openlik met mekaar kragte
gemeet is. Dit het meestal met die verkryging/verkiesing van magsposisies gepaard
gegaan. Vir haar was die WNC ’n wonderlike samebindende vroue-organisasie –
sonder politieke oogmerke. Tog was politieke oortuigings onderliggend aanwesig. Dit
was nie noodwendig negatief nie, maar het eerder bygedra tot die momentum van die
organisasie – amper ’n soort onuitgesproke kompetisie onder mekaar. Voorvalle met
sterk politieke ondertone het danksy Mohau Pheko en ander se sterk leierseienskappe
nooit in die openbaar tot uitbarsting gekom nie.
Geldenhuys voel verder dat alhoewel daar Afrikanervroue was wat ’n groot bydrae
gelewer het, hulle nie spontaan deelgeneem het gedurende die tyd toe hulle ’n gulde
geleentheid gehad het om ’n bydrae in belang van vroue te lewer nie. Sy wys ook
daarop dat daar vandag nog Afrikanervroue is wat hulle van vrouebemagtiging
distansieer.
Jordaan (ATKV)124 het die WNC gesien as ’n gulde geleentheid vir die vroue van SuidAfrika om saam te gesels oor ’n gemeenskaplike saak (vroueregte) wat almal raak. Al
121

Amanda Botha, onderhoud, 3 Maart en November 1996.
Amanda Botha, onderhoud, 15 Augustus 2001.
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Loïs Geldenhuys, vraelys, 17 Mei 2001.
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Estelle Jordaan, vraelys, 30 Maart 2001.
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was die Afrikanervrou vir meer as 40 jaar in ’n “begunstigde” posisie onder die
regering van die NP, was dit “angswekkend” om te sien hoe sy haarself in ’n kokon
toegewikkel het en besluit het dat haar lewe “honderd persent lekker” is en dat sy alle
regte reeds geniet en tevrede met haar lewe is. Jordaan voer aan dat daar ’n wrede
ontnugtering by sommige vroue was toe hulle agterkom hoe klein hulle wêreldjie
eintlik is en hoe min regte hulle eintlik het. Afrikanervroue was op daardie stadium
bang vir wat die toekoms vir hulle ingehou het, maar vir die meeste vroue was
bekommernis oor die toekoms nog steeds mannewerk, nie vrouewerk nie. Die WNC het
hulle gewys dat dit almal se werk is en dat daar in Suid-Afrika baie mense is wat nog
deur hulle eie kultuur en tradisies onderdruk word.
Hierdie tydperk was ’n belangrike leerskool vir die Afrikanervrou se leierskap – sy was
heeltemal onopgewasse teen die verandering en die nuwe wyse van doen en moes baie
vinnig aanpas. Van ’n outokratiese bestuurstyl in organisasieverband, moes sy vinnig
leer hoe om konsensus-bestuurstyl toe te pas. Jordaan glo dat die Afrikanervrou in baie
opsigte nie die WNC as leerskool aangegryp het nie. Wat sy daarmee bedoel, is dat die
Afrikanervrou nie vinnig genoeg gesnap het hoe om binne die WNC op te tree nie. Sy
het onwelkom en geïgnoreer gevoel, maar sy het nie besef dat om impak te maak, sy
moet saamwerk nie. Jordaan meld onder andere die rede wat reeds voorheen bespreek
is, naamlik dat die Afrikanervroue nie saamgewerk het om meer stemme te verenig nie.
As hulle dit gedoen het, sou hulle ’n Afrikanervrou-stempel kon afgedruk het en sou
die breë Afrikanersamelewing baie meer daardeur gedien gewees het. Dan sou daar
definitief ’n meer positiewe boodskap na die Afrikanervrou deurgegaan het en baie
meer sou betrokke geraak het. As jy onsuksesvol is, is jy dikwels negatief en dit is wat
volgens haar met die Afrikanervrou in die WNC gebeur het.
Jordaan voeg by dat teen die tyd dat die Afrikanervrou aangepas het, die vaart van die
WNC reeds begin afneem het en dat dit toe – helaas – in ’n groot mate te laat was. Teen
daardie tyd was die Vrouehandves reeds geskryf en het al die vroueregte-aktiviste in
die parlement gesit. Sy dink dat as Afrikanervroue destyds besef het dat dié persone in
die WNC met wie hulle skouers geskuur het, in die nabye toekoms in die voorste
besluitnemerstoele sou sit, hulle dit anders sou benader het. Sy meen dat
Afrikanervroue vandag nog steeds groot impak sou gehad het as hulle destyds hul
kanse meer sinvol benut het.
Nutt glo dat die Afrikanervroue deel van die WNC geword het omdat daar ’n sterk
gevoel was dat as hulle dit nie doen nie, hulle uit die proses gerangeer sou word. Sy
dink egter dat slegs dié Afrikanervroue wat versoening as doelwit gehad het (en hier
verwys sy na lede van haar eie organisasie), dit “gemaklik” gevind het om met hul
landgenote aan ’n gemeenskaplike doel te werk.125
Afrikanervroue het uiteenlopende ondervindings in en ten opsigte van die WNC
gehad. Vir sommige was dit ’n geleentheid om hul menswaardigheid ten volle te kon
uitleef, vir ander die geleentheid om meer te leer van die “ander kant” en die swart
vrou. Vir sommige som woorde soos “traumaties”126 en “angswekkend” hul
ondervindings op. By ander het skeptisisme hulle laat wegbly of laat wegraak. Dit lyk
egter asof die Afrikanervrou in die meeste gevalle die geleentheid onderskat het om
deur hierdie inisiatief ’n bydrae tot die oorgang na die postapartheid-era te maak.
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Annemarie Nutt, vraelys, ongedateer.
Joan Hunter, vraelys, ongedateer.
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9.

Samevatting

Roberts van IDASA het aan die einde van die stigtingsnaweek gerapporteer:
[W]ho would have guessed that by the end of the weekend buoyant mamas,
reticent tannies, hardline feminists and even the odd purple rinse would be
awkwardly bonded, arm in arm, in song – “Malibongwe”, the celebration of
women […]. Common vision and common purpose brought together a group
of the most diverse people imaginable. (1992:9–10)
Hierdie persepsie was egter ’n romantiese versugting, want die werklike prentjie het
veel anders gelyk.
Aan die begin van hierdie artikel is gevra: Waar was die Afrikanervrou? In die loop van
die navorsing waarop die artikel steun, is die name van ongeveer 50 Afrikanervroue
wat ’n leidende rol gespeel het in NWC-era, aan my verskaf. Onder hulle is presidente
en voorsitters van organisasies en ook verskeie akademici en professionele vroue. Van
hierdie groep het slegs 20 hul samewerking vir die navorsing gegee. (Redes vir vroue se
onwilligheid om deel te neem aan die navorsing word onder metodologiese probleme
bespreek in Maritz 2004:v.)
Ja, Afrikanervroue was verteenwoordig in die WNC. Maar alhoewel sommige positief
was oor hul ervaring, was daar talle faktore wat ’n rol gespeel het om ander ongemaklik
en negatief te laat voel: faktore so oppervlakkig soos kleredrag en die uitbundigheid
van die swart vroue, maar ook meer dieperliggende faktore soos die vyandigheid wat
ervaar is. Hulle het gevoel hulle word swak behandel; hulle het ongemaklik gevoel en
het vreemd gebly, want hulle is nie ingetrek nie en hulle het nooit werklik deel gevoel
van die WNC nie. Die gevolg was dat hulle ontuis was en uiteindelik weggebly het.
Betrokkenheid by die NWC het grootliks negatiewe gevoelens veroorsaak wat ook
polities van aard was – veral partypolities gerig en meer spesifiek teenoor die ANC.
Baie Afrikanervroue was dus nie gereed om saam met swart vroue aan die
gelykberegtiging van alle vroue te werk nie.
’n Handjievol Afrikanervroue was wel gereed en dit was duidelik dat dit dié vroue was
wat voorheen by uitreikingsaksies betrokke was. Sommige organisasies, soos die
ATKV-Dames, het as gevolg van vooruitdenkende leiers tot die WNC toegetree en om
dieselfde redes ’n belangrike rol gespeel. Dit het dus uiteindelik van individue
afgehang in watter mate organisasies betrokke geraak het. Vroueregte was nie werklik
nodig as motief nie; daar moes eerder ’n begeerte van “ons wil deel word van die
proses, ons wil nie agterbly nie” aanwesig wees. Maar vir dié wat kwaad of bang was
vir die “nuwe” regering, was dit nie ’n opsie om op ’n uitnodiging van die ANCWL te
reageer nie, veral as hulle van ander se negatiewe ervarings gehoor het.
Enersyds was die Afrikanervrou teruggetrokke en op die agtergrond en het die moed
van haar oortuiging gekort om te sê “Vir my werk dit nie.” Andersyds was een van die
opvallendste kenmerke dat die Afrikanervrou ’n tipe arrogansie gehad het, dat baie min
dit probeer laat werk het: “As dit my nie pas nie, loop ek eerder.”
Vir Jordaan (ATKV) was hierdie onbetrokke houding van die Afrikanervrou by die
totale proses kommerwekkend. Sy sê voorts dat sy, met die beroep op die AfrikaRenaissance en die aanspreek van rassisme in die eerste helfte van die huidige dekade,
bevrees is dat die Afrikanervrou haar nog steeds nie deel voel van die nuwe SuidAfrika en alles wat gebeur het nie, omdat sy aan alle veranderinge ’n party-politieke
konnotasie wil gee. Hierdie negatiwiteit strek vir Jordaan verder as net ’n gevoel ten
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opsigte van die WNC se werksaamhede – om nie deel te voel van die nuwe Suid-Afrika
nie, is ’n algemene ingesteldheid onder baie Afrikanervroue.127
Daar is ook die mening uitgespreek dat verskeie Afrikanervroue-organisasies probleme
ontwikkel het, en selfs ophou bestaan het, omdat hulle nie kon tred hou met die nuwe
manier van besluitneming nie. Besluite word toenemend deur lede van grondvlak af
bevraagteken en daar word aangedring op totale deursigtigheid. Organisasies wat nie
aangepas het nie, wat nie ’n paradigmaskuif gemaak het en hul visie verbreed het nie,
het in die stof gebyt.128 Dit sal interessant wees om vas te stel of dit dalk as gevolg van
die invloede van die WNC was, of omdat die ANC-regering ook op die beginsel van
konsensus werk. De Klerk (1998:309) het reeds in die vroeë 1990’s, tydens die
onderhandelingsproses, gemeld dat dit vir die NP moeilik was om aan die nuwe
werkswyse gewoond te raak.
By die WNC het geslag ’n verenigende rol gespeel. Dit het nie saak gemaak waar vroue
vandaan gekom het nie; almal het ’n gemeenskaplike gevoel van frustrasie ondervind,
hetsy op ’n persoonlike, maatskaplike of strukturele vlak. Vir sommige was die gees
waarin alles plaasgevind het, opvallend. Daar was bittere argumente, aggressiewe
besprekings, oomblikke van intense moedeloosheid, maar uiteindelik die positiewe
kwaliteite wat uitgestyg het: kompromie, verdraagsaamheid en veral grootmoedigheid.
Volgens Roberts (1992) was die soeke nie na mag nie, maar na ’n gedeelde visie en
konsensus.
Die WNC was vir Afrikanervroue die eerste bewuswording van hoe ’n demokratiese
bestel in Suid-Afrika sou lyk; vir sommige het die organisasie hulle tot positiewe
samewerking opgeroep en vir ander het dit uitgeloop op negatiewe terugtrekking. Dit
is veral eersgenoemde groep wat, namate tyd afstand tussen die hede en 1991 skep, die
WNC-periodeas ’n goue tyd in hul lewens bestempel.
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“Dit kom daarop neer dat ek nie vergete was nie”1:
Die vroulike liggaam, gender en geweld in SuidAfrikaanse slawenarratiewe
Jessica Murray
Senior Lektor en Koördineerder van die BA-program
St Augustine Kollege & Universiteit van Johannesburg

Summary
“The upshot is that I was not forgotten”: The female body, gender and violence
in South African slave narratives
This article offers a narrative analysis of court cases as well as selected South African novels
that focus on slavery in the Cape Colony. By crossing the traditional boundary between
History and Literature, the article attempts to gain a more comprehensive understanding of
the possible lived experience of slave women in South Africa. Both court records and novels
are regarded as representations that can be analysed with literary techniques in order to
expose patriarchal and racist assumptions. These gender and colonial constructions are
identified, and the article illustrates how they resulted in multiple forms of violence against
the bodies of slave women. Although such constructions also influenced the spirit and
thoughts of slaves, the article focuses on their bodily impact on slave women. The court
records are shaped by the ideological vantage point of the court officials in the Cape Colony
and they do not allow us to hear the voices of slaves directly. While the male slave voice is
muffled, the voices of slave women are silenced by multiple marginalisations since they were
oppressed because of their social position, race and gender. We thus need to read between the
lines to fill the spaces that were left in the court records. Novels about slavery allow us to
explore these gaps through the alternative possibilities that the authors suggest. Neither
court records nor novels provide a direct account of the experiences of slave women. However,
by reading these different kinds of texts as narratives, we can gain greater insight into the
extent of the vulnerability of slave women’s bodies.

Key words
Violence, body, slave women, gender

Opsomming
Hierdie artikel bied ’n narratiewe ontleding van sowel historiese hofstukke as
geselekteerde Suid-Afrikaanse romans wat fokus op slawerny in die Kaapkolonie. Deur
die tradisionele grens tussen Geskiedenis en Letterkunde te oorbrug, poog hierdie
artikel om ’n meer omvattende blik op die veronderstelde belewenis van slawevroue in
Suid-Afrika te verkry. Sowel hofstukke as romans word beskou as representasies wat
1

Stockenström (1981:109)
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met letterkundige tegnieke ontleed kan word om patriargale en rassistiese aannames te
ontbloot. Hierdie gender- en koloniale konstruksies word geïdentifiseer, en daar word
verder aangedui hoe hierdie konstruksies meervoudige vorme van geweld teen die
liggame van slawevroue tot gevolg gehad het. Alhoewel sulke konstruksies ook die
gees en denke van slawe beïnvloed het, fokus die artikel op die liggaamlike uitwerking
daarvan op slawevroue. Die ideologiese invalshoek van die hofamptenare het die vorm
en aard van die hofstukke beïnvloed. Gevolglik laat hierdie dokumente ons nie toe om
die stemme van die slawe direk te hoor nie. Terwyl die manlike slawestem gedemp is,
is die stemme van slawevroue deur ’n meervoudige marginalisasie stilgemaak,
aangesien hulle onderdruk is as gevolg van hulle sosiale posisie, ras en geslag. Ons
moet dus tussen die reëls deur lees om die leemtes te vul wat in die hofnarratiewe
gelaat is. Moderne romans oor slawerny laat ons egter toe om ván hierdie gapings te
verken deur middel van die alternatiewe moontlikhede wat die skrywers voorstel. Nóg
die hofstukke, nóg die romans verskaf ’n direkte weergawe van die belewenis van
slawevroue. Deur die tekste saam as narratiewe te lees kan ons egter ’n beter idee kry
van die omvang van die kwesbaarheid van slawevroue se liggame.

Trefwoorde
Geweld, liggaam, slawevroue, gender

1.

Inleiding

Alhoewel ’n aantal historici belangrike werk gedoen het oor die vroulike ervaring van
slawerny in Suid-Afrika (Van der Spuy 1991, 1992, 1993, 1996; Scully 1995; Mason 2003;
Malherbe 2005; Gqola 2007, 2010),2 is daar steeds ’n leemte in ontledings van narratiewe
wat fokus op die spesifieke wyses waarop geweld die vroulike liggaam kwesbaar gelaat
het. Die algemene opvatting oor slawerny in Suid-Afrika word sterk beïnvloed deur die
voorstellings van slawerny in die Amerikaanse letterkunde, waar klassieke tekste soos
Toni Morrison se Beloved (1987) wye blootstelling geniet in sowel populêr-openbare as
akademiese forums.3 Slawerny in Suid-Afrika het egter wesenlik verskil van die
instelling in Amerika, en die ontkenning van sulke verskille doen ’n onreg aan die
herinnering van slawevroue in Suid-Afrika. Hierdie artikel sluit aan by die werk van
ander skrywers en navorsers in ’n poging om te verseker dat die ervarings van vroue
soos dié van die spreker in Stockenström se Die kremetartekspedisie (1981) in hierdie
artikel se titel nie vergete bly nie.
Ook in die Suid-Afrikaanse letterkunde takel skrywers die kwessie van slawerny soos
dit in Suid-Afrika beleef is. Hier verwys ek veral na Wilma Stockenström se Die
kremetartekspedisie (1981), André P. Brink se ’n Oomblik in die wind (1975) en Houd-den-bek
(1982),4 Rayda Jacobs se The slave book (1998), Yvette Christiansë se Unconfessed (2006),
2

In Gqola se jongste werk ondersoek sy ook literêre voorstellings van slawe en hedendaagse
herskrywings van die 18de en 19de eeue. In hoofstuk twee (2010:61-104) bied sy ’n ontleding van ’n aantal
tekste wat wys hoe moeilik dit is om Sarah Bartmann voor te stel.
3
Ander alombekende literêre tekste oor Amerikaanse slawerny sluit in Jones se Corregidora (1975);
Beecher Stowe se Uncle Tom’s cabin (1968); Williams se Dessa Rose (1986); Chase-Riboud se Sally Hemmings
(1979); en D’Aguiar se The longest memory (1995).

4

Vir breedvoerige besprekings van Brink se Houd-den-bek, sien Van Coller (1989) en Viljoen (2002).
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Teresa Benadé se Kites of good fortune (2004) en Russel Brownlee se Garden of the plagues
(2005). In die “Erkennings” waarmee Jacobs se roman open, noem sy tereg dat sulke
tekste hoogstens ’n blik kan werp op die lewens van die karakters wat sy voorstel.5 Die
gebrekkige aard van dokumentasie waarin slawe, en veral slawevroue, hul eie
ervarings artikuleer, beteken egter dat die waarde van so ’n blik nie onderskat moet
word nie. ’n Besonder ryk geskiedkundige bron van inligting oor slawelewens is wel
beskikbaar in die vorm van hofdokumentasie. Hierdie dokumente hou egter ook
analitiese uitdagings in wat in die volgende afdeling aangespreek word.
Hierdie artikel gebruik geselekteerde romans saam met hofdokumentasie ten einde
toegang te verkry tot die gedempte stem van die slawevrou in die Suid-Afrikaanse
geskiedenis. Die genderverhoudings wat geheers het tydens slawerny in Suid-Afrika,
beteken dat die liggaam van die vroulike slaaf in ’n groter mate kwesbaar was as dié
van manlike slawe. My bedoeling is geensins om die lyding of onderdrukking van
slawemans te ontken nie. Ek wil eerder beklemtoon hoe rassisme en seksisme
saamgewerk het om die onderdrukking van slawevroue te beïnvloed (hooks 1981:22).
Lenta (2008:35) wys daarop dat magsongelykhede en aannames in taal uitgedruk en
regverdig word. Dié artikel benut die analitiese tegnieke en teoretiese apparatuur van
die letterkundige om verskillende soorte tekste as narratiewe te lees. Sodoende kan die
ondersoeker lig werp op wat die taalgebruik onthul oor die eiesoortige belewenisse van
slawevroue.6
Die hofsake wat in die res van die artikel bespreek word, speel almal af tussen 1705 en
1794, en ’n kort verduideliking van die aard van die Kaapkolonie gedurende die 18de
eeu sal die leser help om die konteks te verstaan waarbinne die sake plaasgevind het.
Worden en Groenewald (2005:xxxiii) verduidelik dat die meerderheid slawe-eienaars
minder as tien slawe besit het, terwyl daar dikwels slegs een of twee slawe aan ’n plaas
of huishouding verbonde was. Slawe het dus in betreklik klein groepies in verskillende
dele van die Kolonie gewoon. As gevolg van die kleiner getalle was daar ook meer
kontak tussen slawe en eienaars aan die Kaap (xxxv). Dit sal later in die artikel blyk hoe
hierdie nouer kontak slavinne verder kwesbaar gelaat het.
Gedurende die 18de eeu was die oorgrote meerderheid van die bevolking aan die
Kaapkolonie manlik (Ross 1979:421). Alhoewel die aantal wit mans en vroue meer
gebalanseerd geword het tydens hierdie tydperk, was slegs 20 persent van die
slawebevolking vroulik teen die einde van die 18de eeu (Ross 1979:421-33; 1993). Van
der Spuy (1996:47) wys daarop dat die Kaapkolonie ’n patriargale samelewing was.

5

Hierdie neoslawenarratiewe maak geen aanspraak daarop dat hulle feitelik korrek is nie. Alhoewel
Jacobs in haar “Erkennings” die werk van ’n aantal vooraanstaande historici (soos Robert Shell, Robert Ross,
Susan Newton-King en Wayne Dooling) noem, poog sy om met ’n literêre verbeeldingsvlug ons verstaan van
slawelewens uit te brei eerder as om die omstandighede van hierdie lewens feitelik weer te gee. In Die
kremetartekspedisie en Unconfessed dui die skrywers nie aan watter bronne hulle gebruik het nie. In sy
toespraak by die bekendstelling van Kites of good fortune meld die historikus Armstrong (2004) dat die teks
deeglik gegrond is in argivale navorsing. Hy noem ook dat dit geensins verbasend is dat daar heelwat meer
dokumentasie oor Olof Bergh as oor Anna de Koning is nie, aangesien vroue se ervarings oor die algemeen
minder verteenwoordiging in argiewe geniet as dié van mans. Dit is, volgens Armstrong (2004), waar die
romanskrywer ’n daadwerklike bydrae kan lewer. Die historikus kan nie veel weet oor Anna se geaardheid
en vaardighede nie, maar die skrywer versin ’n innerlike lewe wat hierdie karakter toeganklik maak vir lesers
van die roman.
6
Vir ’n omvattende studie van historiese taalkunde, sien Raidt (1994). Die leser wat belangstel in taal en
gender sal veral baat vind by die hoofstukke “Vrouetaal en taalverandering” (1994:174-216) en “Taalvariasie
in agtiende-eeuse vrouetaal” (1994:215-57).
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Daar was ’n magswanbalans waardeur wit mans op alle gebiede – polities, sosiaal en
ekonomies – bevoordeel was.7
Scully (1995:343) argumenteer dat idees oor vroue se eer en status ’n belangrike rol
gespeel het in verkragtingsake, omdat hierdie idees bepaal het of sulke sake aangemeld
is, hoe die sake beoordeel is en watter straf die oortreder opgelê is. Daar was
byvoorbeeld ’n aanname dat getroude vroue die beskerming van howe verdien het
omdat hulle hulself deur die huwelik op ’n openbare wyse met die morele en
godsdienstige waardes van die Kolonie se samelewing vereenselwig het.

2.

Die onafwendbare ontmoeting tussen Geskiedenis en
Letterkunde

Van Zyl (s.j.:1) meen dat feit en fiksie reeds eeue lank beskou word as “opponente”.
Hierdie tradisionele aanname strek ook tot die onderskeid tussen geskiedskrywing en
letterkunde, waar eersgenoemde vereenselwig word met “ware” gebeure of feite,
terwyl laasgenoemde met die verbeelding verbind word. Belangrike teoretiese
ontwikkelinge in die afgelope paar dekades het dit egter onmoontlik gemaak om
hierdie binêre sienswyse sonder meer te aanvaar. White (1984:24) wys dat ons ’n
kategoriefout begaan wanneer ons historiese tekste verwar met ’n letterlike weergawe
van geskiedkundige gebeure. Ook Van Zyl (s.j.:1) waarsku teen hierdie fout deur ons
daaraan te herinner dat beide literêre en nieliterêre tekste “vervormde media [is] wat
toegang bied tot ’n historiese werklikheid wat hulle ook mede konstitueer”.8 Wanneer
ons aanvaar dat alle geskrewe bronne, hetsy hofdokumentasie of romans, tekste is wat
altyd deur die retoriese tegnieke van taal gestalte verkry, is dit duidelik dat ’n
letterkundige aanslag wat fokus op taalgebruik, waardevolle insigte kan lewer. (Vir ’n
diepgaande ontleding van hierdie uitgangspunt, vergelyk Van Heerden 1997.)
Die romans wat in die res van dié artikel aan bod kom, word deur verskillende kritici
beskryf as “slawenarratiewe”, “neoslawenarratiewe” of “historiese fiksie”. Volgens
Steinberg (2003:385) probeer slawenarratiewe nie om die geskiedenis te herskep nie. Dit
gaan eerder om die herskepping van geskiedkundige moontlikhede. Skrywers van sulke
narratiewe skep dus moontlike scenario’s, konstrueer verklarings en maak voorstellings
om die gapings te vul wat in historiese dokumentasie gelaat is. Jacobs (1998:7) self
verwys na The slave book as historiese fiksie en sy ontken dat sy namens die slawe
probeer praat of dat sy wil voorgee dat sy weet hoe dit was om ’n slaaf in die 19deeeuse Kaap te wees.9 Sy hoop bloot om ’n blik te gee op hierdie lewens en om die leser
aan te spoor om self verder te dink. In haar ontleding van The slave book en Brink se The
rights of desire (2000) voer Wenzel (2004:98) ook aan dat historiese fiksie ’n poging is om
eer te betoon aan die stemme van die verlede wat stilgemaak is. Enige navorsing wat
hierdie uitdaging aanvaar, is veral belangrik met betrekking tot die slawevrou,
aangesien haar geslag beteken dat sy die slagoffer is van dubbele marginalisasie as
gevolg van haar ras én haar gender.
Die leemtes in historiese dokumentasie is opvallend wanneer ons kyk na die
hofdokumentasie wat in die volgende afdeling ontleed word. Die hofsake wat vir die
7

Vir ’n omvattende beskrywing van die lewens van slawe aan die Kaap tussen 1652 en 1795, sien
Groenewald (2010) en Penn (1999).
8
Vir verdere werk wat die probleme rondom die rigiede onderskeid tussen feit en fiksie uitlig, sien White
(1973); Murray (1974); Hutcheon (1988); Ankersmit (1990); Walsh (2003).
9
Viljoen (2002:92) gebruik Gayatri Spivak se belangrike artikel “Can the subaltern speak?” om te wys hoe
moeilik dit is om “stem te gee aan die stemloses wat uitgeskryf is uit die konvensionele historiografie”.
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doeleindes van hierdie artikel gebruik word, is saamgevat in Worden en Groenewald
(2005). In hierdie uiters toeganklike versameling primêre bronne erken die samestellers
dat “‘die slawestem’ omtrent nooit direk gehoor kan word nie” (1). Die dokumente is
uiteraard nie deur die slawe self geskryf nie, aangesien heel weinig slawe geletterd was
en nie in ’n posisie verkeer het om dokumente na te laat nie. Die aard van regspleging
aan die Kaap de Goede Hoop in die 18de eeu moet in gedagte gehou word wanneer ons
hierdie hofsake lees en moet nie verwar word met hedendaagse idees oor
hofprosedures nie. Die beskuldige of getuie het nie die geleentheid gehad om ’n dialoog
te voer met die aanklaer nie. Inteendeel, die aanklaer het vooraf die ondervraging
opgestel en was nie self teenwoordig tydens die ondervraging nie. Die vrae is aan die
beskuldigde gestel en dan deur ’n hofamptenaar “logieserwys georden” (xlvi). Die
narratief wat uiteindelik in die hofrekords beland het, is dus ’n representasie wat
fundamenteel gevorm was deur die ideologiese invalshoek van die betrokke amptenare
van die Raad van Justisie. Dit beteken dat dit onmoontlik is om sulke narratiewe te lees
as onproblematiese weergawes van die gebeure wat daarin beskryf word.
Veel dieper insigte kan egter onthul word wanneer die leser ’n literêre ontleding doen
wat ondersoek instel na die aannames wat blootgelê word deur die taalgebruik van
beide die vraer en die getuie. Worden en Groenewald (xxxviii) dui daarop dat die sake
inligting bevat oor die emosionele lewens en verhoudings van slawe en dat sulke
inligting “meestal slegs van insidentele belang [is] by die aanklag of oortreding waaroor
’n saak oënskynlik handel” en dus nie so sterk “beïnvloed word deur die negatiewe
omstandighede en druk waaronder getuienis gelewer word nie”. Dit is ook dikwels die
geval met die verwysings na slawevroue en geweld wat in die res van die artikel
bespreek sal word.

3.

Slawevroue en geweld in hofdokumentasie van die
Kaap de Goede Hoop

3.1 Die genderaannames van manlike slaweeienaars, slawe en die hof
In die saak van Jephta van Batavia wys Worden en Groenewald (2005:115–9) daarop dat
die leser ’n seldsame blik kry op die emosies van Jephta. Die slaaf Jephta is in 1729
daarvan aangekla dat hy ’n slawevrou, Maria van Ceijlon, met ’n mes aangeval het. Die
aanval het plaasgevind nadat die eienaar vir Jephta na ’n ander plaas in Rondebosje
gestuur het. Terwyl die saak inderdaad lig werp op Jephta se emosies, ontleed ek die
narratief eerder om te onthul wat hierdie emosies verklap oor Jephta se
genderaannames en die impak wat hierdie aannames op Maria se liggaam het.
Die saak noteer dat Jephta dronk was en toe na Maria geroep het. Maria was “daar ten
huijse meede woonagtig en bij dewelke hij gevangen eenigen tijd gehouden heeft”.
Jephta het haar “voor de deur […] geroepen” en die saak meld dat Maria as gevolg van
die verhouding “bleijvende in de deur staan” (115). Die feit dat Maria ’n verhouding
met Jephta gehad het, het daartoe gelei dat sy by die deur bly staan het. Die intieme
vertrouensverhouding het dus die ruimte geskep waarin Maria aangeval is.
Feministiese navorsers wys juis daarop dat vroue op hul kwesbaarste is in hul eie huise
en in die teenwoordigheid van die mans met wie hulle in verhoudings is. Vandag weet
ons dat dit meer waarskynlik is dat ’n vrou doodgemaak sal word deur ’n intieme maat
as deur alle ander groepe aanvallers gesamentlik (vgl. Kellerman en Mercy 1992;
Browne, Williams en Dutton 1999; McFarlane, Campbell en Watson 2002).
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Verdere genderaannames kan ontgin word wanneer dit blyk dat Jephta voor die aanval
“teegens die slavin Maria heeft gesegt: Waarom doe je mij quaad?”, waaruit die
hofamptenaar aflei dat Maria “met iemand anders als met hem hadde gehouden ofte
vleeschelik geconverseert” het (Worden en Groenewald 2005:115).
Hierdie kort uittreksel, wat geensins in die hof se narratief bevraagteken word nie, sal
alte bekend klink vir hedendaagse lesers. Die aanvaller gee die slagoffer die skuld vir
die geweld en die slagoffer se seksualiteit word eksplisiet geïdentifiseer as die lokus
van die blaam. In die koloniale verbeelding is mense van kleur gekonstrueer as seksueel
losbandig (Loomba 1998:158). Jephta se aantyging dat Maria intiem verkeer het met ’n
ander man het dus netjies ingepas in die “logiese” narratief wat die hof saamgestel het.
Die keuses wat vroue in ’n gewelddadige verhouding het, is ook uiters beperk,
aangesien enige poging om só ’n verhouding te verbreek dikwels lei tot erger geweld
(vgl. Bean 1992; Wilson en Daly 1993; Bachman en Saltzman 1995; Block en Christakos
1995; Serran en Firestone 2004). Die saak van Carel Boom dui op juis hierdie gevaar
(Worden en Groenewald 2005:423–5). Hierdie hofstuk van 1766 is ’n rekord van die
gebeure wat Boom se selfmoord voorafgegaan het. Boom val die slavin Cornelia van
Piloane aan omdat sy “naar een tijd lang bij hem gehouden te hebben, daarvan afgesien
had” (424). Terwyl die slawevrou stemloos is, leer die leser van die narratief dat Boom
se motief was om haar “te dwingen tot langere bijhoudinge”. Die aanval is so brutaal
dat die “opperchirugijns” aan die hof rapporteer dat haar “wonden wel doodelijk” kan
wees. Boom was nie ’n slaaf nie, maar ’n (blanke) Kompanjiedienaar wat as opsigter by
die Slawelosie gedien het. Hy was dus in ’n dubbele magsposisie teenoor Cornelia as
gevolg van sy ras en geslag.
Selfs in die geval van slawemans argumenteer Van der Spuy (1996:45) dat woede
dikwels ontaard het in geweld en jaloesie. Eerder as om hierdie woede uit te haal op
slawe-eienaars of op die instelling van slawerny self, was die slagoffers meestal ander
slawe en veral slawevroue.10
Die genderaannames van die hof blyk ook uit die saak van Anthonij van Goa waarby
Worden en Groenewald (2005:83) opmerk dat die slaaf waarskynlik ’n relatief ligter
straf gekry het omdat die hof simpatie gehad het vir sy omstandighede. In hierdie
hofrekord kry ons toegang tot sowel Anthonij se antwoorde op die ondervraging as
besonderhede oor sy strafoplegging en sy lot ná die saak. Anthonij is in 1721 aangekla
weens die aanval op Jannetie. Hy is deur die eienaar verkoop en Jannetie het
klaarblyklik ’n ander verhouding aangeknoop in sy afwesigheid. Daar word egter
vermeld (84) dat ons niks verder weet van sy slagoffer Jannetie nie. Weer eens is die
motief vir die aanval jaloesie. Anthonij beskryf Jannetie as “mijn eijge vrouw” en hy
verduidelik dat sy “hart seer” was omdat hy uitgevind het dat sy “bij een andere lag”
(88). Op die vraag waarom hy haar aangeval het, antwoord hy: “[o]mdat sy bij een
andere hield.” “Sy” is die subjek in die rede wat hy aanvoer. Die manier waarop hy sy
antwoord formuleer, dui daarop dat hy die slagoffer heeltemal verantwoordelik hou vir
die feit dat hy “haar met een mes in de buijk gestooken” het.

10

Die artikel het reeds gewys dat daar veel minder slavinne as slawemans in die Kaapkolonie was. Van
der Spuy (1996:47) wys egter daarop dat geweld teen vroue nie noodwendig verband hou met seksuele
frustrasie nie. Geweld teen vroue is politiese dade waardeur mans hul mag oor vroue uitoefen. Groenewald
(2010:972) verduidelik dat die getalsverhouding tussen mans en vroue in die slawebevolking beteken het dat
daar sterk kompetisie was vir die toegeneentheid van slavinne. Tog maak hy dit duidelik dat dit die
patriargale magswanbalans was wat hierdie vroue kwesbaar gelaat het. Vir ’n verduideliking van hoekom
daar betreklik min slawe-opstande in Suid-Afrika was, sien Worden (2007).
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’n Binêre siening van vroue se seksualiteit het natuurlik ook gestrek tot blanke vroue.
Tydens die vroegmoderne tyd (van die 16de tot die 18de eeu) is ’n vrou beskou as óf ’n
rein maagd, óf ’n losbandige hoer (vgl. Froide 1999; Mazo Karras 1999). Die 19de eeu is
gekenmerk deur die Victoriaanse ontwikkeling van die sogenaamde “cult of true
womanhood” of die “angel in the house”-sindroom (vgl. Welter 1996; Oakley 2002).
hooks (1981:48) beskryf die kultus van “ware” vrouwees wat behels het dat ’n
geïdealiseerde beeld van vroue in die 19de eeu hoogty gevier het. So ’n ideale vrou was
beskeie, seksueel rein, onskuldig en weerloos. Die taalgebruik in dié hofsake wys die
mate waarin blanke vroue beskou is as rein en slawevroue as losbandig (vgl. Stoler
2002).11 In die saak van Jonas van Manado (Worden en Groenewald 2005:73–83), wat sy
eienaar se weduwee aangeval het, word die weduwee beskryf as “zijn weerlose
lijfvrouwe” (75). Daar word ook gemeld dat die aanval plaasgevind het in “haar
geslooten slaapkamer bij den naght”. Die saak speel af in 1719 nadat die weduwee
Jonas se aansoek om vrylating weier. Die seksuele reinheid van die wit vrou word
geïmpliseer deur die feit dat sy haar slaapkamerdeur gesluit het om sodoende haar
“eer” te beskerm. Hierdie beskrywing herinner aan die mite van die swart verkragter en
behels ’n totale ontkenning van die magsverhoudings tussen ’n slaaf en sy eienares.
Sharpe (1994:224) wys daarop dat hierdie rassistiese stereotipe ’n ideologiese doel
vervul, naamlik om geweld teen en onderdrukking van swart mans te regverdig. Weer
eens word die vroulike liggaam, in hierdie geval die wit vroulike liggaam, die objek
waarop rassistiese en seksistiese konstruksies geprojekteer word.
Dit is ironies dat die rassistiese konstruksie van die seksualiteit van mense van kleur
wat hier gebruik word om die slaweman te onderdruk, in die saak van Jephta hier bo
deur die slaweman geïnternaliseer is en teen die slawevrou gerig word. Weer eens
word die onderdrukking van die slawevrou meervoudig: haar seksualiteit word as
patologies beskou deur sowel haar blanke eienaars as deur die man wat blyk haar
lewensmaat te wees. In die saak teen die slawe-eienaar, Michiel Lourich, wat sy slavin
Diana se dood veroorsaak het, verwys hy na haar as “de diefse hoer” en voer hy aan dat
sy “heeft het wel verdien” (Worden en Groenewald 2005:178). Hierdie hofstuk van 1740
verduidelik nie waarom Diana so wreed deur haar eienaar mishandel was nie. Dit is
egter duidelik dat hy ook gewelddadig was teenoor sy vrou. Toe Diana tydens die
aanval pleit: “Baas, ik ben al half dood”, reageer Lourich met die woorde: “Schrob12
jouw hoer” (180).
Terminologie wat soortgelyke genderaannames weerspieël, kom ook voor in die saak
van die slaaf Andries van Bengalen wat ’n slawevrou aangeval het omdat hy haar
verdink het van ontrouheid (202–5). Tydens die aanval skreeu hy: “Poeta [hoer]!
Waarom doet ghij soo voor mij?” (203).
In al hierdie narratiewe word die vroulike slagoffer as ’n hoer beskryf wat
verantwoordelik is vir die aanval.

3.2 Die genderaannames van blanke vroue en slavinne
Dit is egter nie net manlike slawe en eienaars wat slawevroue se seksualiteit as ’n
bedreiging beskou het nie. In die saak van Claas van Bengalen (Worden en Groenewald
2005:232–40) is dit ook die blanke vrou van ’n slawe-eienaar wat meedoen aan die
11

Watson Andaya (1998) wys hoe soortgelyke rassistiese aannames toegepas is op die manier waarop
seksualiteit in Suidoos-Asië verstaan is. Daar is geglo dat Europese mans dit baie moeilik gevind het om hulle
seksualiteit te beheer as gevolg van die klimaat en die plaaslike vroue wat beskou is as “lascivious” en “given
to love” (1998:21).
12
“Scrob jou” kan losweg vertaal word as “loop na die duiwel”.
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konstruksie dat vroue verantwoordelikheid dra vir die beheer van mans se seksualiteit.
Die slawe Claas van Bengalen en Augustus van Malabar het blykbaar gereeld oor die
slawevrou Aurora baklei. In die hofnarratief van 1744 konfronteer die eienaar se vrou,
Anna Marais, die twee slawemans met die aantyging dat hulle “altijd over de oude teef
bakkleijen [sic]” (234). Sy gaan verder en verklaar: “[H]adde ik dat geweeten, dat het
soo een teef was, ik soude haar niet gekogt hebben.” Die implikasie is dus dat die
probleem by Aurora lê, en dat die jaloesie en onmin haar skuld is, omdat sy ’n “teef” is.
Anna Marais se beskouing van Aurora se seksualiteit herinner sterk aan dié van
Marieta, die wit vrou van die slawe-eienaar in The slave book. Marieta is veral
vyandiggesind teenoor die jong slawemeisie, Somiela, maar sy som haar siening van
slawevroue in die algemeen op deur aan haar dogter, Elspeth, te sê dat hulle “maklik”
is (Jacobs 1998:104). Sy verwys ook na Somiela as ’n “slet” (66, 69). Elspeth aanvaar haar
ma se oordeel en wanneer haar verloofde, Martinus, opmerk dat Somiela aantreklik is
(25), rig Elspeth haar woede op die slawevrou. Eerder as om aan te neem dat Martinus
verantwoordelik is vir die beheer van sy eie seksualiteit, reageer sy deur Somiela se
lang hare af te knip (32–3) in ’n poging om haar minder aantreklik te maak. Soos Anna
Marais, beskuldig Marieta die betreklik magtelose Somiela dat sy “moeilikheid” maak
(66). Wanneer Marieta haar man kaal betrap saam met Somiela, is Somiela weer eens
die teiken van haar woede en gooi sy kookwater op die slawevrou (178–9). Terwyl
Aurora in die hofstukke stemloos bly, kry die leser van Jacobs se roman egter toegang
tot Somiela se belewenis van die insident. Dit is duidelik dat haar eienaar van plan was
om haar te verkrag, en sowel haar vrees as haar magteloosheid word deur die verteller
op die voorgrond gestel.
Die omvang van genderaannames oor vroulike seksualiteit kom sterk na vore in die
saak van Coenraad Appel (Worden en Groenewald 2005:460–68). In dié saak van 1775
word Appel daarvan aangekla dat hy herhaaldelik seks gehad het met sy stiefdogter,
Elsie Anna. Ek neem die woord oor as seks hier in navolging van die beskrywing deur
die samestellers (460). In die saak is daar egter geen aanduiding dat dit seks, eerder as
verkragting, is wat hier ter sprake was nie.
Alhoewel Elsie Anna nie ’n slaaf was nie, is hierdie saak nuttig vir my betoog omdat dit
die magswanbalans en gender-ongelykhede van ’n koloniale samelewing uitwys. Vir
die doeleindes van hierdie artikel is die saak veral interessant omdat dit illustreer hoe ’n
slawevrou self genderaannames maak oor vroulike seksualiteit wat daartoe lei dat ’n
vroulike slagoffer verantwoordelik gehou word vir geweld. In die hofdokument meld
Elsie Anna dat haar stiefvader “dwingd mij daartoe” (461) en sy beklemtoon haar
onvermoë om hom te keer deur te vra: “Wat kan ik dat helpen?” en “Kan ik dat
helpen?” (463). Die slawevrou, Filida van de Caab, plaas egter die blaam op Elsie Anna
eerder as op Coenraad. Filida voeg Elsie Anna die volgende toe: “Foeij! Moet gij uw
moeder zo bejeegenen, gij agt haar als een hond”; en “Foeij! Dat gij zulke goddeloose
dingen met uw vader durfd doen!” (463). Filida beskou Elsie Anna as die subjek wat
hierdie “dingen” met haar stiefvader “doen”.
Let egter op Filida se beskrywing van die insident in haar eie getuienis. Sy noem dat
Elsie Anna na die fontein gegaan het om water te gaan haal en dat haar stiefpa “haar
ten eersten nagevolgd was” (461). Toe Filida self fontein toe is om water te gaan haal,
het sy gesien “dat haar lijfheer onder gemelde boom op ’t ontbloote lijf van gedagte
haar nonje Elsie gelegen en haar vleeschelijk gebruijkt had” (461). In hierdie beskrywing
van wat Filida “van nabij gesien had” (461), kry die leser ’n beeld van Elsie Anna wat
passief lê terwyl haar stiefvader haar liggaam “gebruijkt”. Elsie Anna is die slagoffer
van haar stiefvader se geweld, soos ook blyk uit haar moeder se getuienis dat Elsie
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Anna, “haare bijgebragte dogter[,] nu zeedert eenig geruimen tijd dikwels door der
relatantes man geslagen geworden zijnde” (463).
Alhoewel Filida haar beskou as die subjek, is dit duidelik dat hier weinig sprake is van
enige agentskap. McKeen (2001:39) verduidelik dat agentskap (die keuses wat subjekte
self uitoefen) altyd beskou moet word in verbinding met bestaande magstrukure wat
sal bepaal in watter mate subjekte se keuses beperk word. Die magsongelykheid tussen
Elsie Anna en haar stiefpa beteken dus dat haar agentskap tot die uiterste beperk is. Ten
spyte van al hierdie aanduidings dat Appel die gewelddoener is, blameer Filida vir
Elsie Anna en meen “[a]ls gij een brave dogter waard, zou gij sulx niet doen” (463).
In haar belangrike studie van verkragting wys Bourke (2007:76) daarop dat ’n algemene
verkragtingsmite voorhou dat die slagoffers daarvoor gevra het. Sy verduidelik dat
daar ’n aanname bestaan dat vroue die verantwoordelikheid het om verkragting te
verhoed, en dat hierdie aanname daartoe lei dat die fokus op die slagoffer eerder as op
die verkragter geplaas word. ’n Verdere verkragtingsmite lui dat dit onmoontlik is om
’n vrou te verkrag as sy werklik probeer om die daad te verhoed (2007:27). Haar
ontleding van die mite wys ook waarom vroue self kan kies om daarin te glo: As dit
inderdaad só was dat teenkanting verkragting onmoontlik maak, sou dit beteken dat
daar die moontlikheid bestaan dat vroue verkragting kan voorkom (2007:28). Dit kan
dus aan vroue die illusie van selfbemagtiging gee. Die aanvaarding van dié mite lei
egter daartoe dat verdere stigma op die slagoffer geplaas word. As sy verkrag word, is
die implikasie dat sy nie hard genoeg terugbaklei het nie. Scully (1995:345) argumenteer
dat die Kaapse geregshowe van die 19de eeu, soos howe in Engeland en die suidelike
deelstate van Amerika, geneig het om manlike seksualiteit te beskou as onbeheerbare
passie wat sterk beïnvloed word deur vroulike uitlokking. Dit was dan ook nie net
Filida wat vir Elsie Anna verantwoordelik gehou het nie: die hof het haar gevonnis tot
lewenslange gevangenisstraf, terwyl Appel uit die kolonie verban is en moes terugkeer
na Nederland (Worden en Groenewald 2005:460).
Gegewe die seksuele kwesbaarheid van die slawevrou se liggaam, kan die leser
verstaan dat Filida self wou glo in hierdie verkragtingsmite. Scully (1995:337) meen dat
kolonialisme toestande geskep het wat die omvangryke verkragting van vroue van
kleur deur blanke mans moontlik gemaak het. Slawerny het behels dat slawe-eienaars
die liggame van hul slawe besit het, en hooks (1981:24) wys dat dit ’n situasie geskep
het waar slawevroue te alle tye bewus was van hul seksuele kwesbaarheid. Die
magteloosheid van slawevroue selfs teenoor manlike slawe noop hedendaagse lesers
om versigtig te wees wanneer hofsake verwys na “verhoudings” tussen slawe. Die
hofnarratiewe noem byvoorbeeld dat Jephta van Batavia ’n “verhouding” gehad het
met Maria van Ceijlon (Worden en Groenewald 2005:117).
My bedoeling hier is nie om te ontken dat slawevroue verlief geraak het of dat hulle
intieme verhoudings aangeknoop het nie. Die gender-magsongelykhede beteken egter
wel dat ons dit nie sonder meer kan aanvaar wanneer ’n hofnarratief na ’n verhouding
verwys nie. Worden en Groenewald (263) noem dat slawe nie voor 1823 toegelaat was
om wetlik te trou nie, maar dat dit hulle nie verhoed het om stabiele emosionele
verhoudings aan te gaan nie. Morgan (1999:75) waarsku dat hedendaagse idees oor
verhoudings en romanse nie geprojekteer kan word op verhoudings wat gespruit het
uit trauma, afhanklikheid en beperkings nie. Spencer (2006:508) wys dat selfs
verhoudings wat blyk wederkerig te wees, nietemin gevorm is deur die omstandighede
van slawerny.
Sowel Scully (1995) as Van der Spuy (1996) bevestig dat slawevroue nie net slagoffers
was van die geweld van slawe-eienaars nie, maar ook slagoffers van slawemans. Dit
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blyk ook duidelik uit die hofnarratiewe wat hier bo bespreek word. As gevolg van
hierdie realiteit het slawevroue rede gehad om hulle by spesifieke slawemans te skaar
wat hulle teen ander slawemans beskerm het (hooks 1981:36). ’n “Verhouding” wat
aangegaan word deur ’n vrou in ’n desperate poging om haar liggaamlike integriteit te
beskerm, is baie anders as ’n verhouding tussen gelykes wat gegrond is op liefde. Vir
baie slawevroue was hierdie poging inderdaad desperaat, aangesien dit juis hul maat
was wat hulle aanval, soos in die voorgaande hofnarratiewe beskryf word.
Sowel “liefde” as “gelykheid” as die basis van ’n verhouding is konstrukte wat eers in
die 18de eeu ontwikkel het. In haar ontleding van die geskiedenis van die huwelik wys
Coontz (2005:306) dat huwelike nie hoofsaaklik aangegaan is om twee mense saam te
bring in ’n intieme verhouding van liefde nie. Die doel was eerder vir die partye om
politieke en ekonomiese voordeel uit die verhouding te trek. Die idee dat die huwelik ’n
liefdesband moet wees, het eers in die loop van die 18de eeu na vore getree. Hierdie
historiese werklikhede moet dus in gedagte gehou word wanneer ons besin oor die
verhoudings en huwelike in sowel die hofsake as die romans wat later bespreek word.
Let byvoorbeeld op die volgende uittreksels uit die saak van Fortuijn van Bengalen
(Worden en Groenewald 2005:206–13) wat volgens die hofnarratief ’n verhouding met
die slawevrou Christijn van de Caab gehad het. In die eerste hofstuk sê Christijn
teenoor Fortuijn: “Ik wil met jouw niet meer te doen hebben, gij moet jouw leven niet
weer komen, ik heb een ander man” (207). In die tweede hofstuk sien ons dat Christijn
“seer verschrikt” (209) was toe Fortuijn na haar roep en dat sy soos volg reageer: “O
God! Wat is hier [….] Wat doe ghij hier? Ghij hoeft hier niet weêr te koomen; ik begeer
bij jouw niet meer te houden, want mijn baas en juffrouw die verstaan het niet” (209).
Fortuijn beland in 1742 in die hof omdat hy die huis van Christijn se eienaar aan die
brand steek, deels omdat hy die eienaar as ’n struikelblok tot hul verhouding beskou.
Die hofnarratief fokus op Fortuijn se motivering vir die brandstigting, maar dit val die
leser op dat hy gefrustreerd is oor die beëindiging van ’n verhouding waarmee
Christijn geensins wil voortgaan nie. Daar word voorgestel (206) dat Christijn die
teenkanting van haar eienaars gebruik as ’n gemaklike verskoning. Vir die gendersensitiewe leser blyk dit dat sy bang is vir Fortuijn en haar woorde weerspieël dat sy
desperaat is om van hom ontslae te wees. Dit is interessant dat sy twee verskillende
redes aanvoer, en dat sy haar in beide gevalle beroep op die gesag van mense wat meer
mag besit as sy. In die eerste geval is dit ’n ander man, en in die tweede geval haar
eienaars. Sy praat hier met ’n individu wat, soos sy, ’n slaaf is, maar sy voel dat dit nie
genoeg gewig dra om te sê dat sy geen verdere verhouding met hom wil hê nie. Haar
“nee” moet gekwalifiseer word.
Bourke (2007:75) wys daarop dat in situasies waar die vroulike liggaam as ’n vorm van
eiendom beskou word, vorige toestemming tot seks die langtermyn-oorgawe van
liggaamlike integriteit aan ’n man impliseer. In so ’n geval sou dit dus uiters moeilik
wees vir ’n vrou om ’n verhouding te beëindig wat die man wil voortsit. In haar studie
oor die korrelasie tussen die beëindiging van ’n verhouding en geweld teen vroue, vind
Sev’er (1997) dat mans hulle dikwels wend tot grootskaalse vernietiging van eiendom.
Sy beskou sulke dade as ’n ritualistiese vertoning van mag wat bedoel is om die vrou te
intimideer. Uiteraard was Christijn se liggaam deel van haar eienaar se eiendom en
alhoewel ons slegs beperkte inligting oor hulle verhouding uit hierdie hofstukke kry,
kan ons nie sonder meer aanvaar dat Fortuijn haar nie op ’n soortgelyke wyse beskou
het nie.

311
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010

4.

Die uitbreiding van die blik op slawelewens in SuidAfrikaanse romans

4.1 Die seksuele kwesbaarheid van slavinne
In Die kremetartekspedisie onthou ’n naamlose slawevrou die ervarings wat daartoe gelei
het dat sy skuiling gaan soek het in die kremetartboom. Haar naamloosheid weerspieël
die ontkenning van individuele identiteit in ’n bedeling waar hulle “almal een vrou,
uitruilbaar, verruilbaar” is (Stockenström 1981:22). Wanneer die stemme van
slawevroue soos Maria, Jannetie en Christijn in die hofnarratiewe stil word, bied
romans soos hierdie die leser die geleentheid om sig voor te stel hoe die patriargale
dinamika die belewenis van slawevroue beïnvloed het. Vir haar eienaar is Stockenström
se karakter “almal eenderse werkseenhede” (37), en as deel van hierdie werk “is dit
bene oop vir die eienaar op sy beswete karos” (21).
Slawevroue was meer geneig as mans om ’n wye spektrum van arbeid te verrig.
Hierdie verskeidenheid take het dan ook veelvuldige uitbuitings tot gevolg gehad het.
Hulle kon werk op die landerye, in die huishoudings van eienaars, as “telers” van nuwe
slawe en as seksuele objekte vir die “gebruik” van slawe-eienaars. Die liggaam van die
slawevrou is des te meer waardevol vir die eienaar wanneer dit “vrugbaar en geil” is
(Stockenström 1981:21). Die spreker noem ook dat slawemans van slawevroue geskei is
deur werk: die mans het in die eienaar se pakhuise gewerk terwyl die vroue in sy
huishouding gewerk het. In The slave book weet die ouer en meer ervare slawevrou,
Rachel, dat vroue wat in die eienaar se huis werk, aan addisionele gevaar blootgestel
word. Wanneer die jonger Somiela op die plaas aankom, waarsku Rachel haar dat haar
werk in die huis sal beteken dat sy heeltyd in die nabyheid van die eienaar en sy familie
sal wees en dat sy sal moet leer hoe om in die huishouding te oorleef (Jacobs 1998:30).
Rachel is wel bewus van die kwesbaarheid van Somiela se liggaam in hierdie milieu en
sy noem dat haar aantreklikheid hier eerder ’n vloek as ’n voordeel sal wees (30). Rachel
se woorde blyk profeties te wees, en al die aanvalle op Somiela se liggaam, insluitende
die eienaar se seksuele uitbuiting, vind inderdaad plaas in die loop van haar werk in
die huishouding, en elke aanval word met haar skoonheid verbind. Ten spyte hiervan
word dit beskou as ’n makliker werk om in die huis aan diens te wees. Wanneer
Somiela terugpraat teenoor Marieta, word sy gestraf deur buite die huis te moet werk
en sy word gemaan dat sy eers weer as huisslaaf mag werk as sy haar les geleer het (71).
Ook Somiela se stiefpa, Sangora, is bly dat sy in die eienaar se huis bly, omdat hy glo sy
sal daar veiliger wees (53). Die weerloosheid van haar liggaam binne die huishouding
beteken egter dat dit juis die gevaarlikste ruimte is waarin sy haar kan bevind.
Ook in Die kremetartekspedisie is die seksuele uitbuiting “dié soort diens” waarvan die
slawevrou die graagste “vrygeskeld” sou wil wees (Stockenström 1981:21). Rachel
erken dat huisslawe wel toegang het tot kos, klere en ’n warm slaapplek (Jacobs
1998:30), maar Stockenström se spreker sou veel eerder “in die moordende hitte met
kapmes en pik” in die tuin “swoeg” as om die “log en grof” eienaar se seksuele objek te
wees.
In Unconfessed onthul Sila se herinnerings ook hoe seksuele misbruik ’n bykomende
vorm van uitbuiting is in die geval van slawevroue. Sila noem dat sy kook, skoonmaak,
was en stryk, en dat haar eienaar saans op haar sweet (Christiansë 2006:28).
Feministiese teoretici beklemtoon lank reeds dat verkragting ’n daad van
magsuitoefening eerder as seks is (Brownmiller 1975). Davis (2001) brei verder hierop
uit, en wys dat verkragting deur ’n slawe-eienaar ’n uitdrukking van sy mag en
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ekonomiese beheer oor die slawevrou is. Verkragting dien hier as ’n taktiek om
slawevroue te terroriseer en om hulle moraal en menswaardigheid aan te tas.
Sowel Die kremetartekspedisie as Unconfessed beklemtoon hoe die slawevroue hierdie
seksuele aanslae op hulle menswaardigheid teenstaan. Die skrywers fokus op die vroue
se kwesbaarheid en hul innerlike mag, en skep sodoende ’n beeld wat die kompleksiteit
van vroue se ervarings erken. Hierdie vroue is sowel slagoffers van geweld en
onderdrukking as sterk individue wat terugveg teen uitbuiting. In Die
kremetartekspedisie word die beskrywing van die verkragting gevolg deur die spreker se
aandrang dat sy haar “dun neerslag van trots” sal behou. Sy “gee nie in nie” en sy “gee
nie oor nie” (Stockenström 1981:21). Ten spyte van die totale magteloosheid om haar eie
liggaamlike integriteit te beskerm, weier Sila om haarself ’n slaaf te noem (Christiansë
2006:28). Die karakters wend hulle tot beelde van die see in ’n poging om ’n deel van
hulself te weerhou van die verkragters wat absolute mag oor hul liggame uitoefen. Die
naamlose slawevrou luister “op sy karos na die seegeruis” en na die “geslaan van die
branders ver agter sy gesteun” en sy vind dat dit haar “sus” (Stockenström 1981:21).
Ook Sila dink aan die see en hoor hoe dit deur haar ore spoel terwyl haar eienaar op
haar sweet (Christiansë 2006:28). Terwyl ons nie kan weet waaraan Elsie Anna gedink
het terwyl haar stiefvader haar liggaam gebruik het nie, kry die leser hier ’n blik op hoe
hierdie vroue alles in hul uiters beperkte vermoë doen om te verhoed dat die
steunende, swetende mans hulle menswees heeltemal vernietig.
Ostriker (1986:109) wys daarop dat die beeld van water algemeen in die Westerse
letterkunde voorkom en dat dit merendeels vereenselwig word met gevaar,
vernietiging en vroulikheid. In die feministiese letterkunde is daar egter ’n ryk tradisie
van skrywers wat die beeld van water approprieer en op nuwe wyses aanwend (Piercy
1982; Rich 1985; Vera 1996). Ook in Die kremetartekspedisie en Unconfessed assosieer die
karakters water met troos en sekuriteit wanneer hulle liggame aangeval word. Water
simboliseer vloeibaarheid en die wegsmelting van grense. Hierdie konnotasies maak dit
’n nuttige beeld vir skrywers wat bestaande gender-hiërargieë kritiseer. Die
voortdurende vervloeiing en verandering van water reflekteer die moontlikheid dat
ook die magsverhoudinge van die partriargale stelsel kan verander. Tydens die
verkragting meld die naamlose slawevrou dat sy “van water” en “’n vervloeiende in
allerlei vorms” (Stockenström 1981:21) is en met hierdie wete glimlag haar oë (22).
Stockenström en Christiansë gee die leser dus insig in die wyse waarop slawevroue hul
verbeelding aanwend, in dié geval as ontvlugtings- en selfbeskermingsmeganisme.
Hiermee dra hulle ook by tot ’n ommeswaai in die koloniale konstruksie van vroue in
die algemeen, en veral van vroue van kleur.
In die klassieke feministiese teks The second sex wys De Beauvoir (1949) daarop dat
vroue met liggaamlikheid en die natuur vereenselwig word, terwyl denke, rasionaliteit
en kultuur met manlikheid assosieer word. Hierdie gender-sienswyse kom sterk na
vore in Benadé se Kites of good fortune (2004), wat in die 17de-eeuse Kaap afspeel.
Alhoewel hierdie roman nie direk fokus op die belewenis van slawe nie, bevat dit
insiggewende onthullings oor die gender-hiërargieë in die Kaapkolonie. Die
hoofkarakter Anna de Koning, die dogter van ’n vrygestelde slavin, is ’n talentvolle
botanis. Sy verseker egter haar moeder dat sy haarself daartoe sal beperk om plante uit
te droog en te teken, eerder as om enigiets wetenskapliks aan te pak. Haar moeder
reageer met verligting dat dit baie meer vroulik is en haar in ’n beter posisie sal plaas
om ’n man te vind wat haar sal onderhou (30). Vir ’n vrou in hierdie samelewing om
haar intelligensie te gebruik sou as patologies beskou word, aangesien dit met
manlikheid verbind is.
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In die beskrywings van die verkragtings van die naamlose slawevrou en Sila keer
Stockenström en Christiansë egter hierdie geykte binêre opposisie tussen manlikheid/
denke/brein en vroulikheid/emosies/liggaam om. Die gesteun en gesweet van die
verkragters fokus die leser se aandag op die liggaamlikheid van die mans, terwyl die
slawevroue toevlug vind in hul denke en hul eie metaforiese konstruksies van die see.
Hierdie ryk innerlike lewe en kreatiewe intellektuele oorlewingstaktieke van
slawevroue is iets waarvan ons weinig aanduiding kry in die hofnarratiewe. Dáár word
die slawevrou meestal gereduseer tot die seksueel losbandige hoer wat haar “maat” tot
geweld dryf deur haar ontrouheid. Die hofnarratiewe is uiteraard geskep binne die
rassistiese en seksistiese diskoerse wat in die Kaapkolonie geheers het. In romans kry
skrywers egter die geleentheid om hierdie diskoerse te bevraagteken en om
alternatiewe moontlikhede aan die leser voor te stel.
In Kites of good fortune is Benadé (2004) eksplisiet oor die koloniale diskoerse wat vroue
se lewensomstandighede gevorm het. Terwyl die leser van hofnarratiewe tussen die
reëls moet lees om te ontgin hoe hierdie diskoerse die narratiewe beïnvloed het, laat die
roman die leser toe om te sien hoe die aannames in die karakters se eie woorde
weerspieël word. Anna de Koning is die dogter van ’n eertydse slawevrou. Sy het groot
opgang gemaak in die Kaapse sosiale strukture en is met ’n belangrike ampsdraer van
die koloniale bestel getroud. Ten opsigte van haar vermoë om haar liggaamlike
integriteit te beskerm, is sy egter steeds relatief weerloos. Benadé verbind hierdie
weerloosheid met sowel die verkragtingsmites wat hier bo bespreek is as die koloniale
siening van vroue van kleur se seksualiteit. Voordat die goewerneur Anna verkrag,
voeg hy haar toe dat sy nooit respektabel sal wees nie, omdat die mentaliteit van slawe
in haar ingeteel is (139). Dit is natuurlik nie haar mentaliteit wat hier ter sprake is nie,
maar sy eie aannames oor die seksuele beskikbaarheid van slawevroue. In sy
regverdiging van die verkragting lys hy die bekende aannames oor vroue, en veral
vroue van kleur, se seksualiteit sodat hy dit selfs voor die aanval duidelik maak dat sy
vir dié geweld verantwoordelik is. Hy sê dat sy moreel losbandig is, dat sy hom
aanleiding gegee het en dus daarvoor gevra het (140).
Anna se reaksie ná die verkragting wys sowel hoe algemeen hierdie mites aanvaar is as
die beperkte moontlikhede wat ’n vrou gehad het om weerstand te bied. Sy beskryf die
verkragting as haar vernedering en sy noem dat die standaard-aanname oor verkragting
was dat die vrou daarvoor gevra het (141). Sy oorweeg dit nie eers om die aanval te
rapporteer nie, aangesien dit haar vernedering slegs van die private tot die openbare
sfeer sal verhef wanneer die gewelddoener dit ontken (141). Soos die slawe-eienaar se
weduwee wat in die saak van Jonas van Manado bespreek is (Worden en Groenewald
2005:73–83), beskou sy haarself as “weerloos”, en alhoewel sy nie vir haar man sal
vertel van die verkragting nie, hunker sy na sy terugkeer (141).
Alhoewel die roman die verhouding tussen Anna en haar man Olaf as een van liefde
voorstel, val dit die leser op dat die veiligheid wat hierdie beskermer Anna bied,
hoogstens tentatief is. Die gender-magsongelykhede wat Anna in die eerste plek
kwesbaar gelaat het, word ook deur Olaf voorgehou. Hy het baie spesifieke idees oor
wat ’n vrou se plek is, en verkies dat Anna haar aandag skenk aan haar sosiale
verpligtinge eerder as om haar passie vir botaniese tekeninge te volg. Hierdie soort
intellektuele gedrewenheid beskou Olaf nie as aanvaarbare werk vir ’n vrou nie (171).
Geweld blyk ook net onder die oppervlak van hierdie skynbaar liefdevolle verhouding
te lê. Na ’n argument merk Anna op dat Olaf se oë ysig blou word en dat hy gevaarlik
lyk (123). Hy lig sy hand op om haar te slaan, maar slaag daarin om hom slegs met
groot moeite te beheer (123).
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Alhoewel slawe meestal in die agtergrond van hierdie roman voorkom, kan die leser
sigself indink hoeveel meer hulle blootgestel was aan geweld. Terwyl Anna kwesbaar is
in haar eie huis en in die huis van haar gasheer in die geval van die verkragting, het
slawevroue se blootstelling tot geweld ook gestrek tot buite hul werk in die eienaar se
huishouding of landerye. In Die kremetartekspedisie meld die slawevrou dat sy ook in die
slaaphut “versigtig” moes wees en enige “murmerering” moes sensor, aangesien daar
“verklikkers” was tussen hulle en “om uitgevind te word beteken jou tong word
uitgesny” (Stockenström 1981:21). Die moontlikheid van geweld in die slaaphut kom
ook na vore in Unconfessed,en hier is die bedreiging seksueel van aard. Sila onthou dat
haar medeslaaf Jephta eenvoudig aanvaar het dat hy met haar seks kon hê en meester
oor haar kon speel (Christiansë 2006:263). Sila baklei egter terug en merk op dat
alhoewel sy niks kan doen om haar eienaar se toegang tot haar liggaam te keer nie, sy
sal verseg dat ’n ander slaaf van haar ’n slaaf sal maak. In hierdie uittreksel verbind
Christiansë seks en bemeestering, en stel sodoende voor dat seksuele misbruik neerkom
op ’n eiesoortige tipe slawerny waaraan vroue soos Sila onderworpe is.
In The slave book artikuleer Rachel die idee dat toegang tot die vroulike liggaam ’n man
se natuurlike reg is (Jacobs 1998:36), en dit beteken dat die “jongenshuis” gevaar vir
Somiela inhou. Rachel meen dat die instelling van slawerny mans ontneem van hierdie
reg en dat hulle uitgehonger is vir vroue se liggame. Eerder as om hierdie “reg” te
bevraagteken, plaas Rachel die verantwoordelikheid op Somiela en maan haar om weg
te bly van die jongenshuis.
Van der Spuy (1996) kritiseer die aanname dat verkragting en geweld, hetsy teen vroue
of mans, verklaar kan word aan die hand van seksuele frustrasie of die tekort aan
vroue. Sy beskou hierdie vorme van geweld tereg as politieke dade wat gesien moet
word as pogings om mag uit te oefen.
Die saak van Frans van Madagascar (Worden en Groenewald 2005:426–33) verskaf ook
’n leidraad oor die seksuele kwesbaarheid van slawevroue in die “slavinnen kamer”
(427). In hierdie saak van 1768 is Frans aangekla van die moord op Willem. Frans wou
klaarblyklik wraak neem omdat Willem hom geslaan het nadat hy hom dronk betrap
het. Die inleiding tot die saak meld dat Willem spesiale voorregte gehad het wat uit sy
posisie as mandoor (slawe-opsigter) gespruit het en dat dit tot gevolg gehad het dat hy
in die slawevroue se kamers geslaap het.13 Alhoewel die hofnarratief nie bespiegel oor
die implikasies van Willem se posisie in die vrouekamer nie, val dit die leser op dat
toegang tot die liggame van slawevroue moontlik deel van sy spesiale voorregte was.
In The slave book het die brutale mandoor Kananga ook seksuele voorregte en die eienaar
ignoreer sy misbruik van slawe (Jacobs 1998:53). Alhoewel die teiken van Kananga se
seksuele uitbuiting ander mans is, onthul die beskrywings hoe selfs die seksuele
misbruik van mans met vroulikheid verbind word. Kananga se slagoffers is Petroos en
Hanibal. Sangora noem dat Petroos as gevolg van Kananga se aanval net soos ’n vrou
geword het (53). Volgens Arend en Sangora dui Petroos se belaglike laggie en die wyse
waarop hy sy arms rondswaai wanneer hy praat, op hierdie vroulikheid (53). Vir
hierdie slawemans is die assosiasie tussen seksuele misbruik en vroulikheid so sterk dat
hulle die slagoffer slegs in vroulike terme kan konstrueer.

13

Vir verdere inligting oor die spesiale voorregte wat ’n mandoor geniet het, sien Ross (1983) en Worden

(1985).

315
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010

4.2 Patriargie, slawe en ouerskap
Voorgaande bespreking maak dit duidelik in watter mate die slawevrou se liggaam
haar belewenis van slawerny beïnvloed het. Die alomteenwoordige moontlikheid van
seksuele uitbuiting moet ook verbind word met ’n ander unieke kenmerk van die
vroulike liggaam wat slawevroue se ervarings eiesoortig gemaak het, naamlik hul
vermoë om kinders te baar. Die kinders van slawevroue was die eiendom van die
slawe-eienaar (Malherbe 2005). Dit het behels dat die eienaar die kinders op enige
stadium kon verkoop.
In Die kremetartekspedisie artikuleer die naamlose spreker hoe só ’n skeiding van moeder
en kind in die liggaam van die slawevrou beleef is. Kinders word van die moeders
“weggeneem en verkoop terwyl hulle nog kleuters is” en terwyl die moeders “se
liggame nog na hulle honger” (Stockenström 1981:22). Ná die geboorte word die
slawevrou “tweedehands” verkoop en sy en haar “bondeltjie baba” word “afsonderlik
verhandel” (40). Sy kan net wonder of sy haar kinders met haar “moedergevoel sou kon
uitken” as sy hulle weer sou raakloop (54).
Die aanvulling van die slawebevolking was een van die bykomende werksladings van
die slawevrou, en figureer ook in The slave book (Jacobs 1998:23) in die eienaar se besluit
om Somiela te koop. Rachel is self van haar kind geskei en weet nie waar sy is of hoe sy
lyk nie (29). Sy beskryf die pyn van hierdie verlies ook in terme van ’n watermetafoor as
iets wat swel en eb, maar altyd teenwoordig is (29). In Unconfessed noem Sila dat
alhoewel dit moeilik is om aan haar kinders te dink, hulle elke oomblik van elke dag in
haar gedagtes is (Christiansë 2006:206). Sy beskou die verbintenis met haar kinders as ’n
deel van haar menswees en sy wonder of die mense wat hulle uitmekaar gedryf het,
onder die waan verkeer het dat sy haar kinders sou vergeet soos ’n koei of ’n vark.
Die wyse waarop hedendaagse lesers hierdie beskrywings van moeders se ervarings
verstaan, word sterk beïnvloed deur moderne aannames waarna Bloch (1978) verwys as
“the rise of the moral mother”. Volgens Bloch het die simbool van die ideale moeder
eers in die 19de eeu die mag verwerf wat dit vandag steeds geniet. Die saggeaarde,
geduldige en gedwee Victoriaanse vrou se sosiale invloed was grotendeels beperk tot
haar posisie as moeder. In hierdie sfeer is vroue beskou as die oordraers van
godsdienstige en morele waardes. Voor die 19de eeu is daar nie veel aandag geskenk
aan vroue as moeders nie en was daar ook heelwat minder normatiewe klem op of
simboliese waardering vir moederskap (Bloch 1978:103). Soos vandag, het die 19deeeuse siening van die moeder die hoogste waardering gehad vir die spesiale emosionele
verbintenis tussen die moeder en die kind. Wanneer ons narratiewe soos dié van Sila en
Rachel lees, is dít die lens waardeur ons die desperaatheid van slawemoeders verstaan
(vgl. Murray 2008).
Wanneer kinders wel op dieselfde eiendom as hulle ouers gebly het, was dit dikwels
onmoontlik vir slawe-ouers om hul kinders te beskerm. Sila is byvoorbeeld magteloos
om haar seun teen die eienaar se geweld te beskerm en haar desperaatheid lei daartoe
dat sy die kind doodmaak. Mans is beskou as sterk en magtig en was dus
verantwoordelik vir die beskerming van die vrou en die kinders, wat ook algemeen
saam gegroepeer is. Die man/vader beklee ’n selfstandige kategorie, teenoor die
magtelose vrou en kinders wat die objekte van manlike beskerming is.
Hierdie aannames blyk duidelik uit ’n ontleding van die taalgebruik in die
hofnarratiewe. In die saak van byvoorbeeld Januarij van Tutocorijn hoor ons “dat soo
een gaauwdief aan vrouw en kinderen, daar geen man in huijs is, dodelijke alteratie en
ongemakken soude konnen veroorsaken” (Worden en Groenewald 2005:145). Hierdie
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uittreksel illustreer sowel die neiging om vroue saam met kinders te groepeer as die
aanname dat hulle magteloos is sonder ’n man.
Die bespreking hier bo stel egter voor dat die teenwoordigheid van ’n man of
vaderfiguur allermins die veiligheid van die vroulike gesinslede waarborg. In die saak
van Coenraad Appel en sy stiefdogter, Elsie Anna, blyk juis die teenoorgestelde die
geval te wees. Sila, wat goed vertroud is met manlike geweld, aanvaar self die rol van
haar kind se beskermer, en die tragiese gevolge kan toegeskryf word aan die omvang
van slawevroue se onderdrukking in hierdie rassistiese en partriargale samelewing.
Die genderaannames oor die beskermingstaak van vaders dra by tot die hulpeloosheid
van slawemans wanneer hulle nie daartoe in staat is om hierdie take te vervul nie. In
sulke gevalle voel dit soos ’n mislukking van nie slegs vaderskap nie, maar ook van
manlikheid. Nadat Marieta kookwater op Somiela gooi, gebruik die slaaf Salie hierdie
genderkonstruksies om Sangora aan te moedig om wraak te neem. Hy vra of Sangora
gaan toelaat dat hulle wegkom met sulke geweld teen sy vrou se kind (Jacobs 1998:184).
Salie se uittarting is so suksesvol dat Sangora se woede oorkook en hy vir Marieta
aanval. In die saak van Reijnier van Madagascar (Worden en Groenewald 2005:263–9)
word ’n slaaf op soortgelyke wyse deur ander slawe uitgetart omdat hy nie sy dogter
kan beskerm nie. In dié saak van 1749 het Reijnier ontsnap en is hy ná 20 jaar weer
aangekeer. In die hofstuk vind ons ’n verduideliking vir waarom hy sy eienaar
aangeval en ontsnap het. Die slawe Hans en Patas vra vir Reijnier hoe hy sulke
“mishandeling” van sy dogter kan “verdragen” en hulle meen dat “die meijd moeste
onse dogter niet sijn, of wij souden de baas wat anders leeren” (264). Volgens die
hofnarratief val Reijnier daarna die eienaar met ’n mes aan “uijt mismoedigheijd en
hertseer” (264).
Terwyl ek nie bevraagteken dat Reijnier wel mismoedig of hartseer was nie, kan sy
daad beter verstaan word as die leser aandag skenk aan die wyse waarop ander mans
sy manlikheid bevraagteken het. Hierdie punt word ook goed geïllustreer deur die saak
van Michiel Radijn van 1774 (Worden en Groenewald 457–9). Radijn was ’n blanke kneg
wat die slaaf Julij van de Caab geslaan het omdat Julij sy eie kind getugtig het. Julij was
nie toegelaat om beheer uit te oefen oor sy kind nie en sy frustrasie kan gelees word as
deels te wyte aan die feit dat hy hierdie onvermoë as ’n bedreiging van sy manlikheid
beskou het.
Van der Spuy (1996) verduidelik dat slawemans sielkundig impotent gelaat is deur die
instelling van slawerny. hooks (1981) wys ook hoe die opbreek van die slawegesin
slawemans ontneem het van hulle patriargale rolle as mans en vaders.
Weer eens moet ons in gedagte hou hoe die gevolge van hierdie aanval op slawe se
manlikheid op vroue se liggame uitgespeel het. Alhoewel die teiken van Reijnier se
ritualistiese magsvertoning die eienaar was, wys dié artikel hoe dikwels vroue die
slagoffers van sulke geweld geword het. Ons begaan egter ’n denkfout wanneer ons
aanneem dat die man se afwesigheid, of sy onvermoë om die rol van beskermer te
vervul, hierdie vroue kwesbaar gelaat het. Dit is eerder die genderkonstruksies van die
vrou as magteloos wat haar weerloosheid in die eerste plek veroorsaak. Enige
ontkenning hiervan hou ons in ’n bose kringloop wat die seksistiese en rassistiese
sosiale struktuur onaangetas laat.
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5.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het hofnarratiewe saam met geselekteerde Suid-Afrikaanse romans
gelees in ’n poging om ’n meer omvattende beeld van slawevroue se ervarings te
verkry. Deur middel van ’n ontleding van die taalgebruik in die tekste onthul die artikel
hoe genderkonstruksies die slawevrou se liggaam op eiesoortige wyses blootgestel het
aan geweld. Hierdie geweld kon kom uit verskeie oorde, insluitende die slawe-eienaars,
die eienaars se vroue, en slawemans.
Brownmiller (1975:15) voer aan dat verkragting ’n vorm van intimidasie is waardeur
alle mans alle vroue in ’n toestand van vrees hou. Dit beteken natuurlik nie dat alle
mans gewelddadig is of dat alle mans mag het en alle vroue magteloos is nie (Se’ver
1997). Die vroue van eienaars kan byvoorbeeld nie beskou word as magteloos in
vergelyking met slawe nie, en hulle word dikwels voorgestel as gewelddoeners uit eie
reg, soos in die geval van Marieta in The slave book. Ons kan ook nie sonder meer
aanvaar dat alle slawevroue totaal magteloos was nie. In Die kremetartekspedisie noem
die naamlose slawevrou dat sy oor “meer mag beskik […] as menige eggenote”
(Stockenström 1981:34). Sy betaal egter vir hierdie mag deur die eienaar se seksuele
gebruik van haar liggaam. Ook wanneer slawevroue nie oor sulke mag beskik het nie,
wys Sila in Unconfessed hoe sy selfs binne haar uiters beperkte omstandighede
weerstand bied teen uitbuiting. Dit is egter so dat die vroulike liggaam aan verskillende
lae van uitbuiting onderworpe was, en sowel vroue se seksuele kwesbaarheid as hul
vermoë om kinders te baar beteken dat die belewenis van slawerny fundamenteel
beïnvloed was deur gender.
Hierdie artikel het die rassistiese en patriargale diskoerse in tekste wat op die
Kaapkolonie fokus, geïdentifiseer en gewys hoe hierdie diskoerse op vroue se liggame
uitspeel.
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Summary
Towards quality science 2: The role of strategy, vision and policy
Much stronger than the impact of peer evaluation on good science is the impact of strategy,
vision and policy. In this regard we decided to evaluate the contents of two important policy
documents. The documents are important given the position, the status and the decisive role
with reference to scientific work in this country of the institutions which generated them. As
these documents provide us with the strategic plans for science development in the country,
they deserve thorough and critical attention, which we give them in this part of our reflection.
We approach these documents by way of the procedure of interpretative reading. Three
aspects are highlighted: what our reading uncovers in them and what aspects and nuances
are missed; issues advanced as key issues, but which we find problematic or even
counterproductive given the general aim; and issues and aspects which are considered as
important with reference to the stated objectives but which are not discussed in the
documents. We find that in most cases, to realise good science, which is the objective of the
documented policy statements, a thorough deconstruction is needed, providing new meanings
different from those assigned to them in the texts. In addition we explore the importance of
issues not mentioned in the documents but without which it would hardly be possible to speak
of science at all. In this way we are preparing the ground for a third article in which the
conditions for good science, science that will be exactly that, science proper (and not merely
research) and that will at the same time have a marked positive remedial impact on humans
and human societies, will be explored.

Keywords
Good science, science policy and planning, technoscience, determination of quality, research,
creativity, innovation, relevant science, knowledge economy, knowledge, transformation,
power, interpretative reading

Opsomming
Veel sterker nog as die impak van ewekniebeoordeling op goeie wetenskap is die impak
van strategie, visie en beleid daarop. In hierdie verband het ons besluit om op twee
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betekenisvolle dokumente van hierdie aard te fokus. Die dokumente is betekenisvol
gegewe die status, die deurslaggewende rol en die belangrikheid wat die instellings wat
die dokumente gegenereer het, vir hulleself opeis, maar wat ook aan hulle toegeken is
met die oog op wetenskapwerk in die land. As verteenwoordigende voorbeelde van
strategie, visie en beleid verdien hierdie dokumente deeglike aandag en dít probeer ons
verwesenlik met die hulp van ons interpreterende leesproses. Ons plaas die fokus op
drie aspekte: dit wat ons raak lees daarin en dit wat ons mis in wat ons daar lees;
daardie sake wat as kernsake beskou word, maar problematies is en selfs
teenproduktief mag wees; en sake wat nie ter sprake kom in die dokumente nie, maar
wat volgens ons oordeel van kritieke belang is vir die verwesenliking van presies die
ideale wat hierdie dokumente wil bevorder. Ons beklemtoon hoedat al die genoemde
sake, ten einde te vermag wat daarmee voorgegee en daarvan verwag word, dus om die
ideaal van goeie wetenskap te verwesenlik, deeglik gedekonstrueer behoort te word
deur dit met nuwe betekenisse, anders as in die dokumente, te vul. Hierbenewens wys
ons op ongenoemde sake waarsonder dit haas onmoontlik is om selfs van goeie
wetenskap as sodanig te praat. Met hierdie besinning probeer ons ook die weg
voorberei vir ’n derde artikel wat handel oor die voorwaardes vir goeie wetenskap;
wetenskap wat werklik daartoe in staat sal wees om behoorlik wetenskap (en nie bloot
navorsing nie) te wees en wat terselfdertyd groot positiewe remediërende impak op
mens en samelewing sal kan hê.

Trefwoorde
Goeie
wetenskap,
wetenskapbeleid
en
-beplanning,
tegnowetenskap,
kwaliteitsbepaling, navorsing, kreatiwiteit, innovasie, relevante wetenskap,
kennisekonomie, kennis, transformasie, mag, interpreterende lees

1.

Agtergrond en kontekstualisering

In ’n vorige artikel (Roux en De Beer 2010) het ons na ewekniebeoordeling gekyk, die
swakhede en gebreke daarin aangedui, veral vir sover dit nie alleen geen waarborg vir
goeie wetenskap kan bied nie, maar selfs as ’n bedreiging daarvoor kan dien. Ons het
kortliks aangedui in watter rigting ons glo daar beweeg behoort te word om ’n sinvolle
alternatief moontlik te maak en sal dit in ’n volgende artikel in besonderhede uitwerk.
In hierdie artikel fokus ons op die voornemens van twee instellings wat ’n sentrale plek
beklee in wetenskapbeoefening in die land, se voornemens om goeie wetenskap te
bevorder. Hulle vorm die bowebou wat strategie kan bepaal, visies kan formuleer en
beleid kan neerlê wat in spesifieke dokumente van hierdie twee instellings vervat is.
Hierdie dokumente moet ernstig geneem word. Hulle raak alle wetenskaplikes en die
breë publiek, en debat daaroor word boonop gevra. Ook word daarin steeds swaar
geleun op ewekniebeoordeling, ondanks baie besware teen die stelsel.
Met hierdie bespreking gaan dit nie daaroor om die instellings as sodanig af te kraak of
hulle lede en verteenwoordigers te na te kom nie. Sulke instellings in ons samelewing
het volledig sin en is nodig. Vir hulle verteenwoordigers, van wie sommige aan ons
bekend is, en dié se werk, koester ons groot respek en waardering. Waarop ons
konsentreer, is die noukeurige lees van twee dokumente, een van elke instelling. As
sodanig aanvaar ons dat daar iets van ’n eensydigheid mag wees. Omdat elk van
hierdie dokumente as selfstandig en as ’n kerndokument vir die visie en oogmerke van
die betrokke instelling aan lesers aangebied word, neem ons aan dat dit betreklik
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verteenwoordigend is van die fundamentele sieninge wat in die instellinge heers oor
die bevordering van goeie wetenskap.
Soos ons glo dat debat oor en indringende hersiening van ewekniebeoordeling
dringend nodig is indien ons goeie wetenskap wil bevorder, so glo ons dat indringende
debat oor standpunte wat in die twee dokumente voorkom, ewe dringend nodig is
indien ons werklik wil vorder op die pad van die verwesenliking van die beste
moontlike beoefening van wetenskap. Die bevordering van goeie wetenskapbeoefening
is ongetwyfeld die oogmerk van albei instellings.
Die dokumente waarna ons verwys, is: NRF Vision 2015: Strategic plan of the National
Research Foundation (NRF 2008) en Report on a strategic approach to research publishing in
South Africa (ASSAf 2006), wat onderskeidelik dokumente van die National Research
Foundation (NRF) en die Academy of Science of South Africa (ASSAf) is en waaroor
hier onder meer besonderhede verskaf word. Daar bestaan nie twyfel oor die goeie
bedoelinge en hoë ideale ten opsigte van wetenskap wat in hierdie dokumente heers nie
en ons sal aspekte daarvan aandui. Ons het egter by die lees van die dokumente
bepaalde bedenkinge ontwikkel oor aspekte van strategie, visie en beleid wat eerder die
goeie bedoelinge in die wiele kan ry as bevorder.

1.1 Die National Research Foundation (NRF)
Die National Research Foundation (NRF), wat nie ’n amptelike Afrikaanse naam het
nie, is die oorkoepelende wetenskapsbestuurs- en administratiewe liggaam in die land
wat sy taak só verwoord:
The essence of the organisation [is] its role as agency of choice in the science
landscape; the provision of multi-user science platforms, and the promotion of
a science culture and science advancement. (NRF 2008:3)
Hierdie instelling het, na uitgebreide en wydlopende raadpleging (NRF 2008:4), ’n
strategiese plan vir die volgende ses tot sewe jaar vrygestel wat die “core values, [...]
strategic goals [and] performance targets” (2) van die NRF bevat. Hierdie plan sal, so
word geglo, die instelling se vermoë versterk “to serve as catalyst for promoting and
supporting research” en dit ondersteun “in meeting its mandate of utilising the public
resources allocated to it in a manner that leads to the benefit of all the people of the
Republic” (2). Die NRF sien uit daarna om ondersteuning te bied “for the development
of cohorts of well-educated, well-trained and innovative young researchers who will go
forward to create depth within our academic and professional workforce” (2). Hierdie
plan sal ook die visie “of ensuring research excellence in a transformed society and a
sustainable environment that will benefit not only the present generation but also
future generations of South Africa” (2) versterk. Verder vertrou die navorsingstigting
dat die instelling se pogings sal help “to enhance the development of a vibrant and
resilient national science system” (2). ’n Aspek van hierdie visie is om internasionaal
mededingend te wees.
Die navorsingstigting wil hierdie ideale met behulp van ’n vyfpuntplan wat die
volgende strewes insluit, verwesenlik:
•

•

globale
mededingendheid
wat
nasionale
prioriteite,
menslikekapasiteitsontwikkeling, toegang tot inligting en verhoging van die
aantal verwysings insluit
’n verteenwoordigende wetenskapstelsel
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•

•
•

wêreldklasstandaarde
(“benchmarking”),
befondsingstelselgradering
en
toewysing van fondse, asook “merit-based, rigorous peer review and rating of
the research outputs of individuals” (18)
voorpunt-navorsing, tegnologie, vernuwingsvertrekpunte en ontwikkeling
’n
lewenskragtige,
nasionale
wetenskapstelsel,
navorsingskultuur,
navorsingsfasiliteite, ondersteuning van gehaltenavorsing, wetenskapsbestuur en
-monitering, behoud van vaardighede, strategiese programme en netwerke, ’n
waarde- en etiese benadering, kennisgebaseerde en navorsingsgedrewe
oplossings en die oplossing van die vaardigheidskrisis.

Die vraag is: In hoeveel besonderhede word die beplande werkswyse ten opsigte van
die strategie, visie en beleid in hierdie dokument uiteengesit en kan dit verseker dat die
gestelde ideale verwesenlik word?

1.2 Die Academy of Science of South Africa (ASSAf)
Voor 1990 het die Buro vir Wetenskaplike Publikasies (BWP), onder beheer van die
eertydse Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap, met staatsgeld ’n reeks
nasionale navorsingstydskrifte in samewerking met die betrokke vakverenigings
uitgegee. Na die sluiting van die BWP is hierdie tydskrifte so ver moontlik deur die
vakverenigings voortgesit.
Die wetenskapsakademie van Suid-Afrika, wat slegs bekendstaan as die Academy of
Science of South Africa (ASSAf), het sedertdien tot stand gekom en gee spesifieke aandag
aan wetenskapstydskrifte in Suid-Afrika. Op grond van ASSAf se ondersoek na die
stand en gehalte van plaaslike wetenskapstydskrifte is ’n kontrak met die Departement
van Wetenskap en Tegnologie aangegaan wat die volgende vereis: “to recommend and
support a new strategic framework for South Africa’s research journals, on the basis of
evidence and comparative information” (ASSAf 2006:vii; 2). Die hoofdoelwitte van
hierdie strategiese raamwerk is:
•
•
•
•

to promote/enhance the standing and effectiveness of South Africa’s research
journals, nationally and internationally
to improve the productivity/efficacy of publication through different modalities
(e.g. electronic publication)
to establish the South African Journal of Science as a “national asset” of high quality
to ensure that discoveries and insights gained through research published in
South African journals are made known to a wider public than the research
community itself (vii).

Die strategiese doel wat as vertrekpunt vir ASSAf se strategie dien, is:
[T]o help develop and maintain a robust national system of innovation that
contributes materially to the sustainable prosperity of all South Africa’s people
[…] a scenario where large numbers of lively, enquiring and enterprising
people have scope for productive careers and involvement as leaders in sciencebased efforts to promote the development of the whole nation’s skills and
resources.
Research publishing fits into this demanding vision […] through its core role as
the documented vehicle of science-based progress and effective attainment of
sufficient high-level human capacity to address the most challenging problems
and to provide inspiration to the highest minds amongst the youth. In addition,
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it plays a key role in training by furnishing the most rigorous tests of resolve
and originality. It also connects the people carrying the science system of a
country with the best of their international counterparts and helps to establish a
country’s reputation to attract investment and foreign support. (vii)
Weer eens genereer die sorgvuldige lees van die verslag, vir sover dit strategie, visie of
beleid uitstippel of impliseer, die vraag of die beplande en voorgestelde werkwyse
hoegenaamd die waarborg kan verskaf dat sowel die voortreflike oogmerke en
doelwitte as die geïmpliseerde goeie wetenskap verwesenlik gaan/kan word.

1.3 Invalshoek
Hierdie twee beleidsdokumente is bedoel om gelees en bedink te word. Vanweë ons
belangstelling in wetenskap van gehalte, die bevordering daarvan, en veral die
betekenis van wetenskaplike kennis vir samelewings, het ons die dokumente gelees en
bedink.
Lees, ’n dinamiese, betekenisgewende aktiwiteit, kan op baie maniere gedoen word, en
behoort nie aan bande gelê te word nie, aangesien dit tot verstarring en die stolling van
gedagtes lei. Vanweë die aard van lees is dit onmoontlik dat enige gespreksgenoot aan
’n gesprek soos hierdie oor die enigste of die korrekte leeswyse kan beskik. Verskille is
altyd moontlik en behoort ernstig opgeneem te word. Ons meen die verskillende
leeswyses is nie strydend van aard nie, maar skeppend en aanvullend tot mekaar.
In die konteks van ons ondersoek is dit ’n vraag of lesers, en dit sluit
ewekniebeoordelaars in, bewus is van die bestaan en noodsaaklikheid van verskillende
leeswyses, en of hulle voorberei of opgelei is om die verskillende leeswyses te benut
soos wat verskillende kontekste dit vereis. Daar rus ’n morele plig op lesers om altyd as
verantwoordelike lesers te lees, en dit beteken noodgedwonge dat hulle verskillende
leeswyses moet toepas. Soos goeie wetenskap kan goeie leeshandelinge nooit volstaan
met, of beperk word tot, een benadering nie. (Kyk De Beer (1999) vir ’n bespreking van
verskillende leeswyses.)
Verskillende leesperspektiewe is moontlik. Daar is die perspektief van die skrywer. Hy
het met ’n doel geskryf en verwag die leser moet lees soos hy wil hê daar gelees moet
word. Dit is seker ’n geldige perspektief; die skrywer skryf immers met ’n doel en
verwag dat hierdie doel bereik sal word. Die skrywer kan dan ook woorde kies wat sy
saak dien; voorskrifte en vertolkings gee as leiding aan die leser. Maar
skrywersmotiewe en -doelstellinge is nie altyd duidelik nie en daar kan ’n gaping wees
tussen die waarde van ’n uitlating en die motiewe vir die maak daarvan. Die skrywer se
perspektief is dus soos die leser dit interpreteer. ’n Geskrewe/gedrukte dokument raak
los van die skrywer; ’n leser kan dit lees vanuit sy oogpunt en behoefte.
Dus is dit moontlik om wat in die dokumente geskryf is, passief te lees met die
bedoeling om dit te verstaan soos dit, na eie mening, bedoel is; dit te beaam, en in
ooreenstemming daarmee te handel. ’n Motivering vir so ’n leeswyse kan wees dat
(soos in hierdie geval met die lees van die betrokke dokumente) die skrywers, wie se
curricula vitae gegee word, gesaghebbendes is wat tog seker deurdag sou skrywe.
Geskrewe beleid kan dus heel maklik leesvryheid aan bande lê.
Ons het as ’n vertrekpunt hierdie dokumente gelees soos hulle staan – sonder
agtergrond, konteks en geskiedenis. ’n Aanname by hierdie vorm van lees is dat
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betekenis objektief in die teks opgesluit is, en dat lees niks meer as die ontsluit van
betekenis is nie. Lees bly egter ’n dinamiese aktiwiteit wat ook die psigologiese en
teksmatige leiding kan oorkom sodat ánders gelees kan word. Die idee van objektiewe
betekenis is nie totaal verkeerd nie, net ’n baie beperkte en beperkende benadering
omdat dit verskralend van aard is; betekenis is hiervolgens niks anders as wat geskryf
staan nie.
’n Ander leeswyse as die passiewe wyse is dus moontlik; dit is naamlik vir ’n leser
moontlik om die psigologiese, linguistiese, ideologiese en teksmatige leiding van die
skrywer te oorkom sodat ánders gelees kan word as om bloot op die woorde te
konsentreer. So ’n ander leeswyse, ’n meer “natuurlike” een, is dié van belangstellende
deelnemer aan die gesprek waarmee die skrywer besig is.
’n Eerste vraag is dan: Wat kry ons hier op die papier van hierdie dokumente?
Daar is baie argumente, al is dit soms vanweë die aard van die dokumente, in verkapte
vorm. Hierbenewens kry ons stellings, oproepe, beoordelings en selfs aansprake wat na
slagspreuke van iewers klink. Betrokke lees neem van hierdie verskille kennis en
reageer toepaslik. Argumente kan op die gewone manier benader word deur
geldigheids- en waarheidskriteria aan te lê. Die sinne, aansprake en oproepe is nie
noodwendig vanselfsprekend waar of aanvaarbaar nie; hulle vra eers ’n bietjie meer
refleksie.
Ook die taal speel ’n rol wanneer gelees word. Geen teks is bloot ’n deursigtige, direkte
oordrag van die bedoeling van die skrywer nie – onbewuste, versweë opvattings, en
selfs ’n onvermoë om alles te sê, speel ’n rol. Woorde word ook gekies en is nie maar
neutraal voorhande nie; bepaalde woordkeuses gee dan ook die deurslag by die
vertolking van tekste. In beleidsdokumente word ’n sekere vorm van taalgebruik
gevolg, en skrywers kies hulle woorde gewoonlik versigtig met die oog op uitvoering.
Taal, geskrewe woorde en die kombinasies waarin hulle voorkom, het verskillende
betekenisse en effekte; verskillende leeswyses, afhangende van die leesstuk, die konteks
en die leesdoel van die leser, is dus nodig. Lees het te doen met woorde, maar daar
moet ook verby die woorde en tussen die woorde gelees word. Woorde soos
kompleksiteit, chaos, fraktaliteit, stochastisiteit, relatiwiteit en katastrofe het nuwe rigting aan
wetenskappe gegee. Terselfdertyd het ander woorde die wetenskappe laat verstar:
metode, berekening, feite, standaarde, en ander. Hierdie bewussyn lei ook tot fyner
onderskeide, soos dié tussen innovasie en invensie.
Al klink wetenskap en kenniswerk eenduidig en finaal en skep hierdie
strategiedokumente die indruk dat na hulle geluister moet word, en dat hulle aldus
gelees moet word, dat hulle nie vir teenspraak en/of debattering vatbaar is nie, kan ons
as lesers so ’n houding nie aanvaar nie; dit sou bots met wat lees is. Wat geskryf word,
word bedoel dat dit gelees, bedink en toegepas sal word; lees, soos skryf, bly ’n
dinamiese aktiwiteit, ook in die beleidskonteks. Wetenskapsbeleid is bedoel om goeie
wetenskap te bevorder en mag nie die teenoorgestelde uitwerking hê deur verstarring
en stolling van gedagtes te vereis nie.

1.4 Probleemstelling
Terwyl ons genoemde dokumente interpreterend gelees het, was die kernvraag of goeie
wetenskap noodsaaklikerwys van wetenskapsbeleid, strategieë, scenarioskeppings,
visieformulerings en bestuurstrukture afhang en dus met behulp daarvan verseker kan
word. Beleidmakers en -formuleerders blyk hiervan oortuig te wees: vir hulle is daar ’n
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noodsaaklike verband, veral as die beleid ook aan goeie bestuur gekoppel word. Dit wil
egter voorkom of die geskiedenis teen so ’n opvatting getuig – Archimedes, Galileo,
Simmel, Pasteur en talle ander het sonder die hulp van beleidsvoorskrifte of strategiese
oorwegings hulle ontdekkings gemaak.
Is beleid en beleidsformulering en wetenskaplike navorsing twee verskillende
taalspele? Ons wil hierdie vraag in die res van hierdie artikel toets. ’n
Verbandhoudende vraag is: Sal goeie beleid en bestuur altyd ’n voordelige uitwerking
op wetenskapsbeoefening hê? Daar is gevalle waar dit ’n nadelige of remmende
uitwerking gehad het: Nazi-Duitsland se beleidsvoorskrifte het allerlei negatiewe
uitwerkings op wetenskap en wetenskaplikes gehad. Was dit ’n uitsondering? Die
vraag en opdrag bly dus: Hoedanig hou wetenskapsbeleid verband met goeie
wetenskap? Kan besondere voorskrifte, strategieë en visies direk voordelig wees vir
goeie wetenskap? Kan goeie voorskrifte by voorbaat van nadelige of remmende
voorskrifte onderskei word? Om hierop te kan begin antwoord, moet die onderhawige
beleidsdokumente baie noukeurig gelees en bedink word ten einde te bepaal of iets
raakgelees kan word wat in die rigting van antwoorde kan lei. Goeie wetenskap hang
uiteindelik af van wetenskaplik relevante faktore. Val beleid en strategie hieronder?
Die twee tersaaklike beleidsdokumente word vervolgens, met die konteks van “goeie
wetenskap” in gedagte, aan ’n interpreterende leeshandeling onderwerp. Hiervoor is
drie fokuspunte geïdentifiseer:
•
•

•

2.

Wat lees ons raak waaragter vraagtekens geplaas kan word? Watter aspekte is
kontroversieel, maar word nie as sodanig aangespreek nie?
Is die “vanselfsprekendhede” wat ons raak lees (en waarvan daar in sekere
opsigte vertrek is) inderdaad vanselfsprekend? Moet ons ons daaroor bekommer
of ontsteld raak as dit sou blyk nie die geval te wees nie?
Is daar aspekte wat na ons mening belangrik vir goeie wetenskap is, maar wat
vergete gebly het? Raak dit aspekte van “strategiese belang”?

Wat lees ons raak in die dokumente en wat haper
daaraan?

2.1 Die moontlikheid van verpolitisering
Wetenskapswerk kan nie apolities plaasvind nie, en wetenskappers kan nie los van die
gemeenskap en politieke agendas staan nie – wetenskapsbeoefening sal breedweg
“relevant” wees tot wat in ’n gemeenskap lewe. Tog word aangeneem dat
wetenskaplikes self die agenda van navorsing behoort te bepaal, vanuit hulle
perspektief en in ooreenstemming met die waardes van toepassing op kennis en
kennisvemeerdering (byvoorbeeld die waarheidskriterium), met inagneming van die
belange van die gemeenskap as geheel.
Regerings het belang by navorsing. In Suid-Afrika is daar baie navorsingsgebiede
waarby die regering direk betrokke is of ’n lewendige belang in het, soos vigsnavorsing,
navorsing oor alternatiewe maniere van energie-opwekking (byvoorbeeld kernkrag),
waternavorsing, en so meer. Die staat se belange word behartig deur die Departement
van Wetenskap en Tegnologie. Verder is die staat indirek betrokke deur die subsidies
aan universiteite en ander navorsingsinstellings. Finansiële betrokkenheid maak direkte
politieke inmenging altyd ’n wesentlike moontlikheid, soos ons byvoorbeeld in die
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Verenigde State van Amerika gesien het met die opskorting van staatsteun vir
stamselnavorsing deur die Bush-administrasie (Park 2009). Die gaping tussen politiek
en wetenskap is ook onlangs deur ekonomiese besluite van die Suid-Afrikaanse
regering onderstreep. Ekonomiedosente aan die Universiteit van Pretoria het met ’n
omvattende studie bepaal watter Suid-Afrikaanse bedrywe die potensiaal het om
internasionaal mededingend te wees. Toe die regering egter sy keuse van
“voorkeurbedrywe” (vir beskerming en ondersteuning) aankondig, het dit op een
uitsondering na heeltemal verskil van die lys wat hierdie navorsers opgestel het. Een
van die navorsers besluit: “’n Mens kan nêrens die navorsing waarop die besluite
gegrond is, vind nie. Daar moet eerder beleid ingestel word wat op navorsing gegrond
is” (Marais 2009). Regerings (politici) neem egter besluite op ander gronde as koue
navorsingsresultate; oorwegings wat berus op ideologie en politieke oorlewing speel ’n
belangrike rol. Met die regering wat sy eie agenda het, ook ten opsigte van
wetenskapsbeoefening, en wat reeds so ingeweef is in die finansiële, beplannings- en
bestuursaspekte van navorsing, is die afstand tussen politiek en wetenskap nie altyd
verseker of selfs maklik om te handhaaf nie. Ons kan dus van wetenskaps- en
navorsingsinstellings verwag dat hulle jaloers daaroor sal waak.
Politisering van uitlatings, programme en optredes is nie beperk tot
regeringsinmenging nie, maar kan ook by gewone mense in alledaagse situasies
voorkom. Die (ideologies) waarde-gelade taal wat in die dokumente voorkom, sonder
verdere vertolking, laat by ons die vrees ontstaan dat die afstand tussen politiek en
wetenskapsbeoefening hier nie duidelik genoeg is nie. Van die twee instellings se
dokumente en strategiese planne is ASSAf s’n meer polities neutraal. Beide instellings
stel ideale wat aansluit by heersende politieke jargon, soos: “transformed
society/transformation”; “demographically representative community”; “alleviate
poverty”; “equitable and sustainable South Africa and Africa”; “political awareness of
the importance of science, technology and innovation for sustainable growth”;
“diminishing white, male dominance”; “majority” (NRF 2008) en “national progress
and welfare”; “participatory policy-making environment”; “for the benefit of [...] civil
society in general” (ASSAf 2006).
Die doelstellings as sodanig mag edel wees, maar is ongeïnterpreteer en sonder verdere
verduideliking. In plaas daarvan om ’n politieke agenda as vanselfsprekend in die
wêreld van wetenskappers as doelwit te stel, moes die oorkoepelende instansies wie se
missie dit is om goeie wetenskap te bevorder en bekend te stel, eerder gevra het na die
soort samelewing waarbinne ware kennis en goeie wetenskap kan gedy. Dit bly ’n
vraag of wetenskap en sosiale ideale saamhang, en indien wel, hoe. In die dokumente
word niks hiervan gerep nie. Sosiaal-politieke waardes is ’n verdelende faktor en in ’n
demokrasie is dit elke persoon se verantwoordelikheid om daaroor te besluit.
Die invoeging van politieke jargon in hierdie beleidsdokumente laat ’n reeks vrae
ontstaan, soos: Wat presies word bedoel? Wie word betrek en in watter mate? Hoe
geskied die toepassing? By “kliënte” van die NRF moet dit die vraag hoe dit hulle raak,
laat ontstaan – word finansiële toekennings of/en aanvaarding van verslae,
voorleggings, aansoeke ensovoorts direk met hierdie waardes gekoppel? Degenaar
(1989) se betoog oor die voorwaardes vir intermenslike aanvaarding is gerig teen ’n
uitsluitende vertolking van waardes. Degenaar (1989:107) verwys na P. Corbett (in sy
Ideologies, 1965) se uiteensetting van die twee sienings van waardestelsels: die
uitsluitende, eintlik fanatiese, siening daarvan as “exclusive apprehensions of objective
truth”, “self-evident principles, divine laws, or historical necessities”, teenoor ’n
inklusiewe siening daarvan as “instruments of human self-creation”, “proposals for
common action”. Die bybring van sosiaal-politieke waardes in strategiese dokumente
soos dié waarmee ons besig is, bied, bewus of onbewus, ’n opening vir politisering
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omdat die uitsluitende siening ongelukkig die oorwegende een is (vgl. Butler 2004 se
argumente in dié verband). In ons ongelyksoortige en verpolitiseerde gemeenskap kan
selfs vermeende, of toegedigte, politieke lojaliteite mense se houdings en optrede bepaal
en – waaroor dit hier gaan – wetenskapsbeoefening affekteer en selfs benadeel. Beide
die NRF en ASSAf neem ’n sentrale plek in die wetenskapslewe van die land in;
politieke onpartydigheid is dus noodsaaklik, ook omdat internasionale samewerking
geraak word. Deur die betrek van sosiaal-politieke waardes in hierdie strategiese
dokumente is ’n opening vir die verpolitisering daarvan tot nadeel van
wetenskapsbeoefening gelaat.
Een term wat spesifiek as doelstelling funksioneer, en wat direk uit die politieke wêreld
kom, is transformasie. In hierdie dokumente word aangeneem dat die betekenis van die
term vanselfsprekend of algemeen bekend is. En dit terwyl die begrip van die term selfs
in die politieke omgewing vaag is. In die konteks van die beleidsdokumente word dit
na ’n totaal ander omgewing oorgeplaas as ’n kerndoelstelling sonder enige
verduideliking. Wat beteken transformasie? Waarna word gestreef? Veral vra die term
transformasie in die gemeenskapskonteks opheldering. Die feit is dat ’n lewens- en
wêreldbeskoulike dimensie aan wetenskapsbeoefening gegee word met die invoering
van sosiaal-politieke doelstellinge, en dit asof daar ’n logiese verband tussen die twee is.
Die leser of potensiële uitvoerder van die beleidsdokumente kan verwag dat die
verband opgeklaar moet word. As dit ’n kontingente verband is, is daar geen
versekering dat dié twee – wetenskapsbeoefening en lewens- en wêreldbeskouing – by
mekaar gaan uitkom nie, en word die doelstelling ’n dubbele opdrag. As daar gestel
word dat wetenskapsbeoefening die moreel-politieke doel behoort te help verwesenlik,
moet aangedui word hoe dit moontlik is. Soos ons later sal sien, is daar geen
dwingendheid dat wetenskap in sosiale toepassings oorgaan of sosiale gevolge het nie.
Dit kan net beteken dat een of ander kontroversiële wetenskapsbeskouing waarin die
twee verband sal hou, voorgestaan word. Maar waarom so ’n beskouing dan nie
uitstippel en begrond nie? Sonder hierdie toeligting doem die spook van politisering
op.

2.2 Die oorheersing van die ekonomiese model
Aansluitend by die aanvaarding van sosiaal-politieke doelstellinge, is die insluit van
ekonomiese doelstellinge in die toekomsbeplanning van hierdie wetenskaplike
instellings nie ’n verrassing nie. Die gebruik deur die NRF van die sogenaamde SWOTontleding as grondslag vir hulle strategiese beplanning – ’n metode wat vir die
sakewêreld ontwerp is – toon die positiewe ingesteldheid teenoor ’n ekonomiese
benadering. Veral in die doelstellinge kry ekonomiese oorwegings ’n plek. Die
navorsingstigting stel ’n kennisgedrewe ekonomie as doel; ’n strategiese doelstelling
van wetenskapsbestuur is om vinniger en dieper in te skakel by die globale kennis(gedrewe) ekonomie: “The mission of the NRF is to contribute to the knowledge
economy in South Africa to attain at least 1% of global R&D output by 2015” (2008:14).
Hierby kan gevoeg word uitdrukkings soos “to bolster/contribute to the knowledge
economy” (2008:14). Die navorsingsakademie beaam: “[T]he goal could be said to be to
develop and maintain a robust national system of innovation that contributes materially
to the sustainable prosperity of all South Africa's people”; “leaders in science-based
efforts to promote development of the whole nation's skills and resources” (ASSAf
2006:116). ’n Oorkoepelende doelstelling met wetenskapsbeplanning is dus dat dit
groter welvaart in die gemeenskap moet teweeg bring, lewensgehalte moet verhoog, ’n
menslikekapitaal-grondslag vir ’n kennisekonomie moet daarstel. “Innovation towards
a knowledge economy” (NRF 2008:13) is ’n sleuteldoelstelling, en die kennisgedrewe
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ekonomie binne ’n opkomende mark kry ook aandag. Die ekonomie en ekonomiese
doelstellings word duidelik met wetenskapswerk verbind.
Benewens die uitdrukkings wat gebruik word, is die lyste sterkpunte, uitdagings,
swakhede en bedreigings wat die NRF opgestel het, ook interessant. Soos die stelsel
werk, is daar geen omskrywing van die items nie en ook geen redes vir die plasing van
’n item op ’n lys nie. Dit is opvallend dat daar geen ekonomiese sterkpunt op die lys
verskyn nie; as ’n geleentheid word genoem “strategic alignment with national
priorities” (2008:9) wat die ekonomie en armoedeverligting insluit. In die lyste
swakpunte en bedreigings ontbreek ekonomiese oorwegings, behalwe kwellinge oor
die instelling se inkomste. Dit is opvallend dat die bedreigings en uitdagings die
winkellyspatroon volg – daar word nie intellektuele, denke- en ondersoekbedreigings
of -uitdagings gelys nie. Dit laat natuurlik die vraag ontstaan hoe oor die NRF self
gedink word.
Die betrek van ekonomiese oorwegings by wetenskapsbeplanning impliseer twee
soorte aannames: ’n siening van die rol van wetenskap in die gemeenskap, en ’n siening
van die rol van die ekonomie in die sosiale werklikheid. Wetenskap en navorsing word
gesien as welvaartskeppers daarom moet by wetenskapsbeplanning ook met
ekonomiese oorwegings rekening gehou word. Andersyds word aan die ekonomie ’n
strukturerende sosiale rol toeken. Omdat wetenskap ook ’n sosiale verskynsel is, sal dit
dan ook aan die strukturerende werkinge van die ekonomie onderhewig wees.
Suid-Afrika se ekonomie is nog op grondstowwe gefundeer. Die ekonomie groei (en
daar word veronderstel dat ’n ekonomie altyd moet groei – hoe meer, hoe beter) deur
voorsiening en verhandeling/verbruik te verhoog; meer myne, groter volumes, groter
verkope om ’n groter inkomste te lewer. Wêreldwyd is daar egter ’n verskuiwing weg
van hierdie soort ekonomie na ’n kennisekonomie: groei deur kennis van toepassing te
maak, met ’n gevolglike waardevoller produk wat lonender as die grondstof verhandel.
Wetenskap en navorsing word deur innovasie hierby ingespan. Die beginsel is nie nuut
nie, maar die ekonomie en gemeenskap het verander, met baie meer klem op kennis,
wetenskap en navorsing; mense dink anders oor grondstowwe en wat daarmee
gepaard gaan. Die rol van kennis word nie beperk tot verbetering van grondstowwe
nie; verbetering van ou produkte en die skep van nuwes is ook belangrik. Omdat die
NRF met wetenskapsbeplanning – administrasie en befondsing – werk, kan dit verstaan
word as die instelling dit as sy doel sien om die kennisekonomie te bevorder. “Align its
strategy with the needs of a developing country” (NRF 2008:9) is ’n vertrekpunt. Die
bereiking van dié doel met die wetenskap, so word blykbaar geredeneer, sal meer geld
beteken, groter welvaart, wat weer vermindering van armoede en die verbetering van
lewensgehalte sal meebring.
Maar is dié koppelinge aanvaarbaar?
In hierdie dokumente, wat ’n strategie vir wetenskapswerk voorstel, word wetenskap
sonder meer in die rol van ekonomiese krag geplaas en word wetenskaplike beplanning
dan terselfdertyd beplanning vir ekonomiese verandering en groei; of dan, beplanning
van wetenskap en navorsing, maar vanuit ’n ekonomiese perspektief en met die
einddoel van sosiaal-ekonomiese verandering/verbetering.
In die wetenskap gaan dit egter om die kennis van die werklikheid. Of die kennis
ekonomiese waarde het of gaan hê, is nie ’n deel van daardie kennisveld nie. Daarom is
dit eintlik vreemd dat wetenskaplike beplanning so ’n prominente plek aan die
ekonomiese oorwegings gee. Wetenskaplike werk/navorsing is nie ’n seker pad nie;
mislukking is altyd ’n moontlikheid. As sukses uitbly, is dit nie ’n ekonomiese ramp
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nie; die wetenskaplike ervaar dit nie so nie, en die meeste mense gaan nie daarvan weet
nie. Dit het geen effek op die ekonomie nie. Die verband tussen wetenskap en ekonomie
is ’n toevallige een. As die wetenskaplike kennis toegepas kan word om ekonomiese
voordeel te bring, is dit nie ’n verdere deel van wetenskap nie. Die ekonomisering van
die wetenskap kom agterna – soms baie lank agterna en dikwels heel toevallig – en
behoort dus nie die dryfkrag agter wetenskapsbeplanning te wees nie.
Maar is dit so verkeerd om wetenskap en ekonomie te koppel? Die eerste verskil tussen
die twee perspektiewe is dat wetenskaplikes ’n kennisbenadering volg wat Stehr
(2007:33) só beskryf: “[K]nowledge is [...] a basic organizational principle of the way we
run our lives [...] we organize our social reality on the basis of our knowledge.”
Ekonomie is ’n kennisstelsel en dus onderhewig aan die strukturerende invloed van
kennis en nie andersom nie. Die vertrekpunt dat die ekonomie dié basiese waarde en
ordenende beginsel in ’n gemeenskap uitdruk, is dus ten minste debatteerbaar. Stehr
(2007:33) stel dit sterk: “If knowledge is not just a constitutive feature of our modern
economy but a basic organizational principle of the way we run our lives, then [...] we
organize our social reality on the basis of our knowledge.” Dus is kennis die
vertrekpunt en dit kom onder druk deur die benadering vanuit die ekonomiese
perspektief.
Die band tussen ekonomie en wetenskap is dus nie ’n noodsaaklike band nie, maar ’n
keuse, en ’n keuse wat die wetenskaplike nie hoef te maak nie, en gewoonlik nie maak
nie. As wetenskap en navorsing gedefinieer word om die band noodsaaklik te maak,
word dit ’n ander storie. Die koppeling in die onderhawige dokumente van wetenskap
met “innovasie” – die inskakeling by die “innovasieprogram” – neig in hierdie rigting.
Wetenskap word gekenmerk deur kreatiwiteit en innovasie (die vernuwing van die
bestaande); nuwe moontlikhede word ondersoek, nuwe rigtings ingeslaan, en so meer.
So belangrik is kreatiwiteit in wetenskapsverband dat Kuhn (1975 [1962]) dit as die
dryfkrag agter koersveranderinge – paradigmaskuiwe – in die wetenskappe beskou.
Innovasie het egter in hierdie program die betekenis van “toepassing” gekry; dit is die
verbeeldingryke toepassing van wat wetenskaplikes bevind en ontdek om dit bruikbaar
en ekonomies aanwendbaar te maak. Dit is juis hier waar die probleme ontstaan, want
die sosiale en ekonomiese doelstellinge wat met wetenskap gekoppel word, lei tot die
klem op relevansie ekonomies bruikbare wetenskap, en dít word bereik via innovasie –
maar dit beteken “wetenskap” word “tegnowetenskap”.
Ons meen dus dat die perspektief van waaruit die beplanning vir die wetenskapslewe
van ons samelewing gedoen word, op ’n betekenisverskuiwing berus – daar word met
dambord begin en met skaak geëindig. Vir die uitwerk van wetenskapsbeleid behoort
wetenskap as ’n eie sektor met eie belange en behoeftes hanteer te word; daarvoor
behoort beplan te word onafhanklik van die ekonomiese aanwendings wat mag volg.
Hoewel wetenskap en navorsing in hierdie dokumente sentraal staan, gaan dit
fundamenteel om kennis, soos wat die idee van ’n “kennisekonomie” toon. Hierdie
verbinding laat vrae oor die siening van die aard en die rol van kennis ontstaan. Dis
gewoonlik die toepassing van kennis wat ekonomiese rimpelings maak. Die benadering
vanuit die perspektief van ekonomiese oorwegings bring mee dat kennis die karakter
van ’n kommoditeit, ’n verhandelbare bate, verkry. Hier gebeur dit deur kennis en
wetenskap direk te verbind met innovasie as innoverende toepassings van
wetenskaplike kennis. Hierdie innoverings lei dan gewoonlik tot bemarkbare produkte.
As dit só gesien word, het ons nog ’n grondslag vir die onderskeid tussen basiese
kennis of wetenskappe en toegepaste kennis. Toepassings van wetenskaplike beginsels
is ook nie nuut nie; toegepaste wetenskappe is ’n bekende verskynsel. Toepassings het
die mediese wetenskappe moontlik gemaak, en maatskaplike werk as toegepaste
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sosiologie het ’n eie lewe ontwikkel. Wat nuut is in die situasie waarop hier gefokus
word, is dat sulke toepassings geskied op grond van ekonomiese oorwegings of
dryfkragte; kennis word ’n gebruiksartikel; wetenskap self word verekonomiseer en
word dus niks anders as tegnowetenskap nie. Iets soos basiese wetenskap is volgens
hierdie siening onnodig en word eintlik ’n terrein vir ’n spesiale soort wetenskaplike.
Daar is op begripsvlak ’n probleem met kennis as ’n gebruiksartikel: die bepaling van
handelsware veréis reeds kennis. Kennis kan dus nie in eerste instansie ’n
gebruiksartikel wees nie. Kennis is wel ’n doen-begrip, ’n prestasie-begrip
(“achievement”). Die toeskrywing van kennis aan iemand geskied onder andere op
grond van wat hy doen/kan doen – hy ken die werking van ’n vergasser, want hy kan
’n foutiewe een herstel. In hierdie sin bemagtig kennis mense, het die uitbreiding van
kennis, sowel in die geval van individue as met die versit van kennisgrense, ’n
positiewe en bemagtigende uitwerking en kan dit ’n positiewe invloed op mense en
samelewings hê (het dit inderdaad so ’n invloed).
Twee oorwegings is egter belangrik. Dit put eerstens nie die betekenis van kennis uit
nie; en tweedens, omdat ons met ’n sekere begrip te make het, kan daaruit beswaarlik
voorspellings oor die praktiese werking in gemeenskappe gemaak word. Die toepassing
en gebruik van kennis hang van baie meer as ’n kriterium vir ’n beskrywing af. Die aard
van die besondere kennisinhoude (dink maar aan die onderskeid tussen knowing how en
knowing that), die kenner se persoonlikheid en die situasie is baie belangriker. Ons weet
van kenners met die wil én die ervaring wat nie toegelaat word om hulle kennis te
gebruik nie. Veel meer is dit die geval om bestaande sosiale toestande te verander.
Sosiale aksies is nie ’n epistemologiese projek nie, alhoewel die belangrikheid van
kennis daarin nie ontken kan word nie.
Kennis is meer as besondere, nuttige handelinge in gegewe situasies. Daar is kennis wat
geen geldwaarde het nie en wat nie as ’n gebruiksartikel sal deurgaan nie, maar wat as
baie belangrik geag word. Argeologiese kennis beantwoord lastige vrae, maak
selfverstaan moontlik en bevredig ’n soort (intellektuele) behoefte. Geskiedenis in die
algemeen, maar ook baie ander dissiplines en subdissiplines, is ook van so ’n aard.
Kennis het belang as teenvoeter teen domheid en die bevegting van barbaarsheid wat
dikwels met ’n beperkte en beperkende kennisopvatting saamval. Ten diepste is die sin
van kennis wêreldoriëntasie. Stiegler (2009:8) sê: “[K]nowledge is essentially a lack ―
just as every object of desire is a lack.” Stiegler en Ars Industrialis (2006:154) verwys
hierna as “die ontologiese projek van kennis”, ’n projek wat ten doel het om ons in die
werklikheid te handhaaf en dit te probeer verstaan. Hierdie benadering word op die
agtergrond gestoot met die aangryp van die gebruikersbenadering wat net een soort
gemis erken, naamlik die ekonomiese.
Hierin lê die werklike gevaar van die benadering wat ons in die NRF en ASSAfdokumente raaklees: die noue koppeling van wetenskap en ekonomie, wat boonop met
sosiale ideale in verband gebring word, word kennisbedreigend, want daardie kennis
wat nie bruikbaar is nie, dit wil sê nie ekonomies aanwendbaar is nie, word as van
minder belang beskou en stadig uitgerangeer.
Die besluit om universiteite as sake-eenhede te beskou en te bestuur het die einde
beteken van dissiplines wat nie gebruikswaarde het nie, al het hulle vir eeue die kern
van universiteite gevorm; dit het die lettere- en humaniorafakulteite byna uitgefaseer.
Dit mag lyk of die kennis wat by hierdie fakulteite betrokke is, nie belangrik is nie,
maar dit speel in op ander kennisvelde – byvoorbeeld op belangrike fasette van
navorsing, soos verstaan en vertolking wat begrips- en geskiedkundige fasette
veronderstel waarsonder maklik met ’n skewe beeld geëindig kan word. Teen hoë koste
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word met die oog hierop ad hoc-ondersteunings- en vaardigheidskursusse ingestel wat
nie ekonomiese sin het nie en bowendien min van die betrokkenes bevredig. Ook die
verdraaide siening van kennis eis sy tol: daar is ’n dialektiek van kennis en werklikheid;
kennis word ’n faktor wat die werklikheid vorm: “Science is not merely [...] the key to
the solution to the mysteries and miseries of the world, but is the becoming of a world,”
sê Stehr (2007:43). Die verminking van kennis eindig in ’n verminking van die
werklikheid.
Die tragiese in die hele verhaal is, soos reeds betoog, dat die vertrekpunt van die
dokumente foutief is. Wetenskap word sosiaal-ekonomies betrek op die
veronderstelling dat ekonomie en samelewing direk verband hou met mekaar: verbeter
die ekonomie en die samelewing baat/pluk die voordele. Ons weet egter deur
ondervinding dit werk nie so nie. Vir die gemeenskap om voordeel te put uit
ekonomiese vooruitgang, moet ’n beleid met sekere praktiese maatreëls bestaan ― dit
vra kennis van ’n sekere soort; dit vra ook ’n gemeenskap wat op ’n sekere manier dink
en funksioneer. J.S. Mill vra hom (in The spirit of the age, 1831) die vraag af watter rol
kennis in die oplossing van groot menslike probleme kan speel, wat die verband tussen
kennis en sosiale verandering is:
Men may not reason better concerning the great questions in which human
nature is interested, but they reason more. Large subjects are discussed more,
and longer, and by more minds. Discussion has penetrated deeper into society;
and if greater numbers than before have attained the higher degree of
intelligence, fewer grovel in the state of stupidity, which can only co-exist with
utter apathy and sluggishness. (Aangehaal deur Stehr 2007:32)
Die kennisgemeenskap bring veranderinge aan wat as ’n “kennisekonomie” bekend
staan, maar die dryfkrag is die mense, nie die ekonomie nie. Kennis is ook wesenlik vir
sosiale ingeskakeldheid – vir die lewenswyses en lewensvorme – en nie net vir die
daarstel van ’n nuwe ekonomiese waarde en ekonomiese leefwyse nie. Om die
kennisekonomie te propageer en uit te brei om armoede te verlig, gaan nie werk nie.
Armoedeverligting vereis dat die armes self kundig en denkend raak, dus self die
heroriëntasie wat kennis bring, moet ondergaan.
Die negatiewe werking van die gebruikersiening van kennis, of anders gestel, van die
siening van intellek as instrument, kom duidelik in onderwysprobleme uit. Volgens
Stiegler en Ars Industrialis (2006:154) het onderwysinstellings die teater geword waarin
die effek van die misvattings vir ons opgevoer word. Dit kom daarop neer dat
onderwysprogramme (vakkeuses, leergange en leerplanne) op losse skroewe gekom
het. Die bruikbaarheidsbeginsel word bepalend van onderwysprogramme, maar
bruikbaarheid wissel van gemeenskap tot gemeenskap en oor tyd. Die kennis wat die
werklikheid oopbreek, kry nie meer ’n plek nie en onderwys word vervreem van die
werklikheid. Die werklikheid word tot die bruikbare en hanteerbare verskraal. Die
poging om wording vas te vat, kan nie bybly nie, en ons het ’n onderwysstelsel wat
niemand bevredig nie; onderwysers is verward en voel magteloos; leerlinge sien nie
koers daarin nie; en oriënteringskursusse kan nie in so ’n oop veld oriënteer nie, want
“ware Noord” is uitgerangeer. Geen wonder onderwys word dikwels as ’n
verspreiding van onkunde gesien nie.
Die benadering van wetenskapsbeplanning vanuit die sosio-ekonomiese gesigspunt
stuur op ’n kenniskrisis af. Nóg in kennisekonomie, nóg in kennisbestuur, nóg in die
tegnowetenskappe word kennis na die diepste aard en omvang daarvan ondersoek;
kennis word veel eerder as ’n soort vanselfsprekendheid beskou. Van kennis as
wêreldoriëntasie is hier geen sprake meer nie. Die ontologiese projek van kennis,
335
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
waarvan Stiegler en Ars Industrialis (2006:154) praat, word ingeruil vir die
oppervlakkige kommoditeitsbenadering tot kennis. Geen aandag word geskenk aan
ontwikkelinge op die gebiede van kenniskultuur, epistemokritiek en noölogiese
ontwikkelinge (die studie van idees) nie. En tog sal juis hierdie soort benadering, veel
eerder as die siening van kennis as handelsware, armes werklik kan help. Wáre kennis
transformeer mense en hulle wêrelde, nie kennis as verkoopsartikel nie.

2.3 Menslike belang
’n Ander misvatting/misleiding wat ons raak lees, is die beperking van “menslike
belang” tot ekonomiese en ontwikkelingsbelange, asof die mens niks anders as homo
economicus is nie.
“Menslike belang” vertoon ’n wye spektrum toepassings. Habermas (1972) het ’n
belangwekkende boek geskryf waarin die klem op menslike belang verplaas word na
die domein van kennis-konstituerende menslike belang, te wete die tegniese, die
hermeneutiese en die bevrydende belange van die verskillende wetenskappe. In ’n
beoogde opvolgende artikel sal ons hierdie kwessie in meer besonderhede aanraak.
Algemeen-menslike belang en die belange van individue loop uiteen, want
eersgenoemde hang saam met die besondere mensbeskouing. Daar is ook verskille
tussen mense, en veral kulture, oor wat as van belang geag moet word. Pogings om
basiese menslike behoeftes te bepaal hang hiermee saam, want dit wil sê wat die
belangrikste vir mense sal wees in ’n situasie waar gekies moet word. Dit roep ’n
verskeidenheid beskrywings van moontlike dryfvere op, soos voorkeure, begeertes,
pligte en regte, wat almal vorme van menslike belang aandui. Dit is duidelik dat daar ’n
groot verskeidenheid belange is en dat die besondere konteks baie te doen het met
watter belang oorheers of hoe belange gerangskik sal word. Om menslike belang te
beperk tot – of erger nog, te reduseer tot – ekonomiese belang, is ’n baie eng en
eensydige siening van die mens en sy belange; trouens, dit kom neer op ’n
voorskrywende definisie van die mens sonder enige aanduiding van waarom ons so ’n
definisie moet aanvaar.
Van belang by die oorweeg van wetenskapsbeleid is dat menslike belang nie soseer
manifesteer in die werklike wetenskapswerk nie, maar eerder in die motivering vir
sekere soorte wetenskapswerk eerder as ander, wat weer vir ’n ander navorser
belangrik is. Dink aan die verskillende redes vir byvoorbeeld navorsing oor “skoon”
elektrisiteit, oor kanker, oor ’n motor wat nie deur petrol aangedryf word nie. Dis
duidelik dat verskillende redes gegee kan word – verskillende wyses waarop navorsers
se belang by die navorsing uitgedruk word. Dieselfde geld ten opsigte van die keuse
van benaderings en metodes, en waarom een soort wetenskap eerder as ’n ander soort
ondersteun word. Motiverings wat kan voorkom, strek van diens aan die wetenskap,
diens aan die gemeenskap, tot poste, posisies, mag, invloed en ander belange.
“Menslike belang” as ’n dryfveer by wetenskapsbeoefening sê dus iets oor die
wetenskapper, maar nie oor sy werk nie. ’n Deurbraak met kankergenesing kan ’n
waarde hê los van die motief van die navorser wat die kuur ontdek. Om menslike
belang die enigste leid-ster by wetenskaplike beleidsbepaling te maak, vereis ’n reeks
vooringenome standpunte oor mens, wetenskap, kennis en so meer. Kortom, ’n
dogmatiese ingesteldheid, ’n bereidheid om voor te skryf, by instellings wat
wetenskapsontwikkeling en navorsing moet bevorder, is onaanvaarbaar.
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2.4 Goeie wetenskap in die gedrang
2.4.1 Reduktiewe wetenskapsiening
In aansluiting by wat ons raak gelees en in die vorige gedeelte aangetoon het, lees ons
verder ook ’n weerspreking in die genoemde wetenskaplike ingesteldheid raak. Wat
beoog word, is beplanning vir goeie wetenskapsbeoefening, maar wat voorgestel word,
kan juis ’n bedreiging vir goeie wetenskap inhou.
Ons het reeds betoog dat deur wetenskap aan sosio-ekonomiese doelstellings te koppel,
toepassing, “innovasie”, probleemoplossing en tegnologie as eise vir goeie wetenskap
na vore tree: goeie wetenskap moet toepassings- en sosiaal-gerig wees.
Waarom moet wetenskap egter so gesien word? Soos reeds betoog, dek dit duidelik nie
die volle betekenis van wetenskap nie. Hierby kom ander oorwegings wat daarop
neerkom dat die model vir wetenskap die eksakte wetenskappe (of wat as eksakte
wetenskappe bedryf word) was. Die eerste punt van die NRF se vyfpuntplan vir die
toekoms is: “Internationally competitive science, technology and innovation systems”
(NRF 2008:19). Om aan wetenskapsbeoefening as ’n kompetisie te dink, doen alreeds
vreemd aan, maar dit word nóg vreemder as mens ons geskiedkundiges as in
kompetisie met ander geskiedkundiges oor die wêreld moet sien. Elkeen vertel die
gekiedenis wat vir hom saak maak, soos sosioloë probeer om hulle gemeenskap te
verstaan. Dit geld die meeste van die geesteswetenskappe. Die regswetenskappe word
uitgesluit, want regswetenskaplikes werk met plaaslike reg en internasionale publikasie
is bykans onmoontlik. Die meer eksakte wetenskappe, soos fisika, chemie, mikrofisika
en biochemie, en iets soos ekonomie soos dit bedryf word, is veel makliker om in
vergelyking met wat elders in die wêreld aangaan, te beordeel.
Ook die veelgeroemde PhD-projek van die NRF (2008:118) sal net in sekere kringe
geesdrif opwek. Deur die toepassing van die sakemodel op universiteite en ook die
beklemtoning van bruikbare vaardighede by universiteitsopleiding is doktorale
opleiding in baie dissiplines nie meer ’n vanselfsprekende moontlikheid nie. Dalende
studentegetalle beteken minder personeel wat dan wyer en wyer moet werk, wat nie
alleen inbreuk maak op navorsingstyd nie, maar ook beteken dat ekstra werk nie
aanvaar kan word nie. Honneursopleiding het al in talle dissiplines onder druk, of selfs
tot stilstand, gekom. Sowel moontlike kandidate vir die projek as die onderkome van
sulke kandidate is nie oor die hele wetenskaplike spektrum vanselfsprekend nie.
Moontlikhede om deel te neem aan die projek is vir baie dissiplines, veral in die
geesteswetenskappe, beperk. Die klem is op bruikbare en bemarkbare vermoëns: “a
strong and resilient qualified professional base for the South African public and private
sector”; “qualified [...] for critical positions” (2008:118). Wie bepaal wat “kritieke
posisies” is, en op watter gronde?
Die dokumente verwys na die “science system” sonder om aan te toon waarom al die
wetenskappe saam as ’n stelsel, ’n samehang, gesien word. Die vraag waarmee ons
begin het, is of beleid, strategie en visie goeie wetenskap kan verseker.
Wetenskappe word op verskillende wyses gegroepeer. Snow (1969) het twee
geïnstitusionaliseerde
wetenskapstradisies
(natuurwetenskappe
teenoor
geesteswetenskappe) geïdentifiseer en as wedersyds uitsluitend beskryf. Die
onderskeid is dus nie net ’n geskiedkundige oorblyfsel nie, maar ’n logies-konseptuele
noodsaaklikheid. Ons indruk – gegrond op die klem op tegnologiese toepassing, die
kennisekonomie en bemarkbare vaardighede – is dat die natuur- of eksakte
wetenskappe as dié model van wetenskaplikheid (“goeie wetenskap”) in die
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dokumente geld. Die beklemtoning van vaardighede, toepassings en praktiese
innovasies sluit die meeste van die geesteswetenskappe grootliks uit. Self waar daar
praktiese toepassings is, is dit óf nie waarin die “mark” belangstel nie, óf dit word nie
as van kritieke belang beskou nie. Dat filosofie logiese en konseptuele sensitiwiteit
opskerp, redeneervermoë slyp en kennis van denktradisies bybring, maak dit nie van
kritieke belang nie, want dit word nie as bemarkbare vaardighede gesien waarmee
iemand, selfs in die kennisekonomie, in ’n beroep kan instap nie. Algemene vorming,
wat begrip van mens en wêreld verbeter, is nie prakties en bemarkbaar nie. Dit mag
beteken dat een van Snow se tradisies in die weegskaal kan wees, wat ’n radikale
invloed moet hê op die soort opleiding wat gegee gaan word. Behalwe dat hierdie
wetenskapstradisie deur die aanvaarde wetenskapsbeskouing bedreig word, word dit
ook van binne ondergrawe, miskien juis as gevolg van die houding van buite daarteen.
Die na-aap van die natuurwetenskappe deur die geesteswetenskappe, die voorstel van
’n metodologie vir die geesteswetenskappe geskoei op die lees van die
natuurwetenskappe, is bekend, al dikwels ontleed, bespreek en afgekraak. Sonder om
op besonderhede in te gaan, kan na enkele voorbeelde verwys word. In die 1960’s, met
die hoogbloei van belangstelling in die wetenskapsleer, het die aangeleentheid baie
aandag gekry. In Meyer en Nel (1969) word hierdie metodologiese gelykskakeling as ’n
krisis vir die geesteswetenskappe gesien omdat dit hulle waardeloos sou maak,
voordele wat dié soort studie en kennis kan hê, sou elimineer: “Die oorspronklike rede
vir die ontstaan van die geesteswetenskappe, naamlik die insig in of begrip van die
geheel van menslike gedrag, is verdring deur die idee van bewyse of getuienis vir die
korrelasie van verskynsels” (1969:11). Insig in die sin van die beoefening van die
natuurwetenskappe sou dan in ’n proefbuis te vinde wees.
Die aanval op die geesteswetenskappe het hierdie soort oorwegings geïgnoreer. Binne
die konteks van toegepaste wetenskap, die beskouing dat die kennisekonomie bevorder
moet word deur toepassings en tegniese innovasies, het Meyer en Nel (1969) se idee van
insig in en begrip van die geheel van menslike gedrag nie plek nie. Dit gaan duidelik
om selfs meer as korrelasies of bewyse, want die vereiste is tegnologiese innovasie,
maar die geesteswetenskappe leen hulle nie tot die ontwerp van tegnieke wat
ekonomiese vooruitgang bevorder nie. Die ontwerp van die leuenverklikker en die
gebruik van die stel-hefwaardes 1 en 0 as basiese apparaat vir digitalisering kan kwalik
as innovasies van hierdie aard beskou word. Die geesteswetenskappe pas nie in die
neergelegde rol nie. Die dokumente se wetenskapsiening hou nie rekening met goeie
wetenskap in die geesteswetenskappe nie.
Hierdie reduktiewe siening van wetenskap strook egter ook nie met Snow ander
tradisie nie. Die klem op toepassing is juis ook hier ’n beswaar. As toepassing oorneem,
is dit op die lange duur selfvernietigend. Toegepaste wetenskap werk met toepassings
van bekende beginsels. As basiese navorsing afgeskeep word, verouder die toepassings
saam met die basis. Word basiese wetenskap, daarenteen, die kern van navorsing, volg
’n andersoortige siening van wetenskap wat nie gekoppel is aan bevoordeling van die
gemeenskap deur tegniese toepassings nie. Stiegler en Ars Industrialis (2006:155) is
verdoemend oor die tegnowetenskaplike benadering. Volgens hulle wil dit voorkom
asof die tegnowetenskappe “kroniese onstabiliteit” skep, aksiologiese en aksiomatiese
krisisse genereer waardeur “gekonstitueerde kennisoordrag” onmoontlik word. Dit
impliseer dat die wetenskapsomgewing baie anders daar uitsien as die ideaal van
hierdie dokumente. Toepassings ignoreer die mislukkings wat ’n deel van
wetenskapsbeoefening is. Vermeerdering van kennis is nie een reguit pad van suksesse
en uitsette nie, maar juis ’n moeras van foute en mislukkings waaruit die verhelderende
idee miskien, en dan met moeite, voortkom Die klem op toepassings en uitsette gee
enersyds ’n skewe beeld van wetenskapsbeoefening; andersyds word navorsers gelei
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om projekte te kies waar sukses verseker is, wat beteken dat die vermeerdering van
basiese kennis ontmoedig word.
Wat die NRF dus as ’n strategiese plan vir die uitbou van wetenskap voorlê, is juis in
dié opsig ’n gevaarlike roete.
Wetenskapsieninge (hetsy bewus of onbewus) maak deel uit van die dinamiek van
strategiebepaling en beleidformulering en bepaal die prosesse wat te make het met
scenarioskeppings, ewekniebeoordeling, en die vertolking en uitvoering van die
mandate. Hierdie aspek het egter min indien enige aandag van die beplanners gekry.

2.4.2 Sentralisering en eenkanaalkennisontwikkeling
Dit is nodig om die staat se belange in navorsingsinstellinge en navorsing te reël en te
beskerm. Sentrale beleid in hierdie sin is ’n gegewe. Indien sentrale beleid egter verder
gaan en inisiatiewe gedemp en in voorafbeplande kanale gestuur word, of plaaslike
inisiatief op die agtergrond geskuif word, dan kan dit ’n bedreiging vir goeie
wetenskapsbeoefening wees. Navorsing deur individue volgens hulle belangstellings
en vermoëns, asook deur instellings buite die dampkring van die NRF, is baie
belangrike komponente in die navorsingsopset van ons land.
Die NRF is die sentrale wetenskapsadministrateur in die land en dus in ’n posisie om
beleid sentraal te proklameer en te sorg dat dit uitgevoer word. Ook ASSAf is in ’n
monopolistiese posisie met betrekking tot wetenskaplike tydskrifte en die publikasie
van bydraes. Hierdie instellings sou ook vanuit hulle sentrale posisie
wetenskapsbeoefening in ’n voorafbeplande baan kon stuur deur ’n bepaalde beleid af
te kondig. Nie een van die twee instellings kom egter met direkte pogings om beleid te
sentraliseer en sodoende wetenskapsbeoefening te beheer en te bestuur nie. Die NRF
beklemtoon in sy strategiese beplanning ’n agentskapsrol: koördinasie, organisasie,
befondsing en bevordering van navorsing. Die beklemtoning van die agentskapsrol
skep die indruk van doen, aanbied, wat gevra word; dit behels egter heelwat meer.
Die idee van die wetenskapsisteem mag die indruk skep dat ’n wetenskapsbeeld
aanvaar word waarvolgens alle wetenskappe onderling saamhang en dus saam hoort
(’n siening wat deesdae nie baie steun geniet nie), maar wat hier na ’n voorskriftelike
houding mag lyk. Dit maak ons egter nie ongemaklik nie; dit is hier eerder ’n manier
van praat as ’n teoretiese posisie. Daar is egter tekens van standpunte wat nie soseer
voorskriftelik is nie, maar wat optrede in ’n sekere rigting kan druk, die rigting wat die
neergelegde beleid aandui. Dit gaan ook saam met rolle wat gevul word wat die
uitoefening van druk makliker maak. Omdat die agentskapsrol beteken dat die NRF as
agent vir navorsers dien om sekere dienste te kry – soos subisdies, beurse en gradering,
wat alles baie belangrik vir navorsers is – is die instelling in ’n sterk posisie om beleid te
stuur. Die agentskapsrol berus op die mandaat van die NRF.
As ons na die dokument onder bespreking kyk, dan is dit duidelik dat die mandaat
wyd geïnterpreteer word, sodat die sake waaroor die NRF ’n duidelike stem laat hoor,
taamlik wyd strek. Die instelling aanvaar ook die rol van “agent of change” (NRF
2008:9). Bo en behalwe die stel van wetenskaplike doelstellings word die bybring van
sosiaal-ekonomiese en selfs politieke doelstellings as ’n deel van die NRF se opdrag
gesien. Hoewel die strategiese plan eintlik net op die NRF as instelling betrekking het,
kan diegene wat die dienste van die agent gebruik, nie koud staan teenoor waardes en
doelstellings wat die agent huldig nie, veral omdat die aanvaarding van ’n “single set of
values” (2008:15) baie belangrik geag word. Vanuit die agentskapsrol het die instelling
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dit ook op sigself geneem om projekte sentraal te beplan en te dryf, byvoorbeeld die
PhD-projek, om meer navorsingsprofessorate ingestel te kry, aandag aan
navorsingsbestuur en die uitskakeling van knelpunte met navorsing, en die behoud van
afgetredenes vir navorsing. Standaarde kry ook baie aandag. Ook het die NRF uit
hoofde van sy opdrag en posisie, en aangehelp deur die wye vertolking van sy
mandaat, ’n wye verteenwoordiging in ander liggame wat met beleid in die breë te
make het, en dan in baie hiervan in die rol van agendabepaler. Dit beteken ’n sterker
beleidmakende rol, maar ook ’n beter posisie om sodanige beleid te laat uitvoer.
Dit alles beteken dat die navorsingstigting sy taakstelling baie wyd maak, vanaf hulp
met die vestiging en uitbreiding van die kennisekonomie, hulp met die bevordering van
sosiale programme, personeelverbetering, verbetering van skoolopleiding, bevordering
van tegnologie hier en in die res van Afrika, die uitbou van internasionale kontakte en
die sorg vir internasionaal-kompeterende navorsing, tot die daarstel van internasionale
standaarde, en so meer. Op een plek word die kerntake soos volg opgesom:
[To] facilitate a resilient research culture; grow cohorts of well-trained and
motivated postgraduate researchers; provide access to state-of-the-art national
research facilities and infrastructure; promote the notion of “science in and for
society”; and, pursue a sustainable future. (NRF 2008:9)
As ’n mens na dit alles kyk, en dink waar die NRF oral ’n stem het, en wat dit alles
beteken in terme van beleid bepaal en toesighouding oor die uitvoering daarvan, dan
kan mens nie anders as onrustig voel oor die magsposisie van die instelling nie. Die
moontlikheid van sentrale beleidsbepaling vir die wetenskapsbeoefening in die land en
vir eenkanaal-kennisontwikkeling is meer as net ’n vae moontlikheid.
Die universiteite bied ’n voorbeeld van die kruipende effek van sentralisering.
Aanvanklik was die staatsubsidie aan hierdie instellings een onverdeelde bedrag wat
hulle self verdeel het onder die rubrieke van onderwys, navorsing en
gemeenskapsdiens. Toe word navorsing uitgesny uit die subsidie en afsonderlik bepaal
op grond van navorsingsuitsette, soos vir ander navorsingsinstellings. Universiteite
word dus deel van die navorsingsisteem, en moet inskakel by die algemene
navorsingsbeleid en wat daarmee gepaard gaan, soos die gradering van navorsers deur
’n buite-instansie, die gedifferensieerde skale van die uitsetsubsidie, ’n stelsel van
sentrale bestuur van navorsing aan ’n verskeidenheid outonome instellings. So is daar
een stelsel vir die gradering en beloning van navorsers, en ’n sentrale subsidiestelsel vir
navorsingsuitsette. Die agent vir die navorsingsaktiwiteite het ook sentrale waardes en
navorsingsdoelstellings. Die inskakeling by nasionale prioriteite kom so half vanself.
Dit gee ’n bepaalde inhoud aan wetenskapsbeoefening en aan goeie wetenskap en kan
die indruk skep dat dit die kriterium vir goeie wetenskap is.
Eenkanaal-wetenskapsontwikkeling is ook ’n sterk moontlikheid. Hierdie moontlikheid
word versterk deur die posisie van die NRF en die wyse waarop die betrokke
dokument deur deelname van alle belanghebbendes tot stand gekom het en dus kan
beteken dat die doelstellings daarin vervat as sentrale doelstellings gesien word.
Akademiese vryheid is sentraal ingeperk en versuiker met geldelike vergoeding – ’n
ingreep wat (vgl. Fuller 2007) nie probleemloos is nie, soos wat onder andere die geval
was met die inkleding van die opdrag van gemeenskapsdiens. Omdat navorsing
losgemaak is van die subsidiestelsel, word aangeneem dat ook elke ander komponent
los van die res ingeklee moet word. Waar onderrig en die aflewering van
goedgekwalifiseerdes as die belangrikste diens van ’n universiteit aan die gemeenskap
gereken is, word dit skielik ’n onmoontlike skuif, ’n verwarring van take. Skielik het
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gemeenskapsdiens ’n probleem geword, want hoe en waar skakel elke dosent nou in,
en hoe word gekontroleer? Ensovoorts. Sentralisering hou meer as een soort gevaar in.
Goeie wetenskap is nog altyd gedien en bevorder deur geskille, gesprekvoering, debat
en ’n verskeidenheid benaderings (Bohm en Peat 1987:240 e.v.); eenkanaal-ontwikkeling
beteken dat een siening van wat wetenskap is, wat geldige wetenskaplike probleme is
en watter soort oplossing gesoek behoort te word, gaan geld.
Dit gaan selfs dieper: om een wetenskapsbeeld te hê beteken dat daar uiteindelik met
een werklikheidsbeeld gewerk word. Albert Einstein en Niels Bohr se samewerking en
vriendskap het juis op hierdie punt vasgeval. Bohm en Peat (1987:241) gee die volgende
weergawe van hierdie breuk: “[E]ach felt that a different notion of truth and reality was
involved, which was not negotiable in any way at all, a real dialogue could never take
place.” Dit moet ’n verskraling en verarming van wetenskaplike navorsing tot gevolg
hê – die teenoorgestelde van wat die NRF wil bereik.
Selfs as ’n mens toegee dat dit hier om die NRF as instelling gaan, en nie om die breë
wetenskaplike
en
navorsingsgemeenskap
nie,
en
dat
’n
strategiese
beplanningsdokument nie ruimte vir breë uiteensettings bied nie, lees ons hier genoeg
raak om die sentraliseringspook op te roep. Met die koggelstokke tot hierdie instelling
se beskikking sal hy byvoorbeeld kan bepaal watter navorsing en kennis as
“volhoubaar” beskou word, wat ’n “resilient research culture” (NRF 2008:9) behels, wat
die navorsingsbehoeftes van ’n ontwikkelende staat en vir die uitbou van ’n
kennisekonomie is, wat die “interdisciplinary and strategic challenges” (NRF 2008:8)
van Suider-Afrika is, en watter navorsing van belang vir ’n gesonde gemeenskap sal
wees.
Sentralisering van die “bestuur” van wetenskap is ook duidelik in die beleidsdokument
van ASSAf (2006) ingebou. In aanbeveling 5 vra die instelling magtiging om saam met
die Departement van Hoër Onderwys navorsingstydskrifte vyfjaarliks aan ’n oudit te
onderwerp, want die wetenskapsakademie is “the most suitable agency to oversee and
be accountable for this work” (2006:ix). Kan dit nie veel eerder aan die vakverenigings
opgedra word nie? Trouens, daar is vakverenigings wat presies dit doen. Dit is
opmerklik dat vakverenigings nêrens in hierdie dokumente figureer nie, en dit terwyl
hulle verantwoordelikheid vir navorsingstydskrifte aanvaar en redakteurs en
redaksionele rade aanstel.
Hierdie sentraliseringsneiging lees ons ook raak in die meeste ander aanbevelings van
ASSAf. Die verslag, wat nog ’n besprekingsdokument is, beveel aan (aanbeveling 10)
dat belanghebbendes met hierdie instelling moet saamwerk om die verslag en
aanbevelings te bespreek. Waarom word ’n vrye bespreking nie aan vakverenigings,
universiteite en navorsingsinstellings oorgelaat nie? ASSAf wil ook betrokke wees by
“akkreditering” (aanbeveling 2). Daar word bevind dat voorskrifte en riglyne vir
gebruik by vakpublikasies nodig is (aanbeveling 3), verkieslik dié wat deur ASSAf
opgestel is. Die verslag meld dat hierdie instelling gereed en in staat is om redakteurs
en keurders op te lei, terwyl die universiteite, wat opleidingsgerig is en departemente
van joernalistiek, kommunikasiekunde en inligtingkunde het wat gespesialiseerde werk
in die uitgeebedryf doen, en ’n deel van die teikengroep uitmaak, geïgnoreer word.
ASSAf beskou homself ook as die beste in staat om die stigting van ’n virtuele inligtingen navorsingsentrum te inisieer (aanbeveling 7).
Hierdie instelling toon dus ’n neiging om die stuurman te wees in alle handelinge wat
met wetenskaplike uitgawes te make het en dus indirek met wat goeie wetenskap
behels.
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Die kriteria vir ondersteunbare navorsingstydskrifte is in ’n konsepvorm en nog oop vir
bespreking en verandering, maar aangesien dit reeds geformuleer is, en wel deur
erkende gesaghebbendes wat ook die leiding by die bespreking sal neem, sal besware
waarskynlik nie baie ver kom nie.
ASSAf bied ook aan om as skakel tussen verskillende groepe betrokkenes op te tree,
byvoorbeeld redakteurs onderling, redakteurs met uitgewers, en andere. Redakteurs in
dieselfde vorm gegiet en onderlinge skakeling onder “toesig” ...
Kan ons kwalik geneem word as ons in bostaande die neiging lees om bepaalde
sienings van wat wetenskap en goeie navorsing is, te bevorder? Die voorskriftelike toon
van die aanbevelings en die bereidheid om, sonder enige morele bedenkinge, telkens
tegelyk as skeidsregter en as speler op te tree, versterk hierdie gevoel. Ten opsigte van
wetenskaplike uitgawes is ons indruk dat eenkanaalbestuur, met vasgestelde
wetenskapsieninge, ’n sterk moontlikheid is.
Die inisiatiewe van die twee instellinge is lofwaardig. Die ideale dat
navorsingstydskifte van gehalte moet getuig, van tyd tot tyd beoordeel moet word,
wyd bekend gestel behoort te word, internasionaal aangehaal, geïndekseer en aanlyn
beskikbaar behoort te wees, is ondersteunenswaardig. So ook die ideale dat meer
goedgekwalifiseerde navorsers opgelei moet word, navorsing behoorlik befonds en
ondersteun moet word, en plaaslike wetenskapsbeoefening sy plek langs
wetenskapsbeoefening in die res van die wêreld moet kan inneem. Ons beswaar is nie
hierteen nie, maar teen die voorstelle oor hóé dit alles bereik moet word. Sentralisasie
en ’n selftoegeëiende magsposisie is onaanvaarbaar en kan op die lang duur skadelik
vir goeie wetenskap wees. Die meerderwaardige toon en selfaanstelling as hekwagters
van “absolute waarheid”, “suiwer wetenskap” e.d.m. laat gevaarligte flikker.
Duidelik het die opdraggewers en opstellers van die dokumente nie die magsfaktor
verreken nie – of moet slapende honde nie wakker gemaak word nie? Nadat Foucault
(1980) ons bewus gemaak het van hoe stelsels geleenthede tot magsuitoefening en misbruik skep, en veral van die moontlikhede wat kennis-mag meebring, sou ’n mens
’n groter gevoeligheid hiervoor verwag. Sentrale beplanning laat altyd die vrees vir
oormatige mag ontstaan – in hierdie geval om voor te skryf ten opsigte van
wetenskapsbeoefening in die breë (metodologies en tematies) en van wat goeie
wetenskap behels. Vergelyk in hierdie verband Salomon (1999): die titel van die
publikasie, Survivre à la science (“Om te oorleef ondanks die wetenskap en nie danksy
die wetenskap nie”), vertel reeds ’n storie. In die dokumente onder bespreking is min
tekens van ’n bewustheid van die rol van mag op die gebied van kennis en
kennisproduksie – en daar word ook nog bepaalde sosiale en ekonomiese sieninge en
ideale voorgehou.
Ook vanuit die aard van kennis moet hierdie ideaal van eenkanaalbestuur bevraagteken
word. Kennisverwante prosesse, veral wanneer gepraat word van globale
kennisproduksie en globale kennissisteme, is veels te kompleks om op betreklik
eenduidige wyse hanteer te word. Die voorskryf van ’n raamwerk vir die vind en
toepassing van kennis, die beslissing oor gehalte, en die bepaling van die gehalte en die
trefwydte van die bydraes, vereis indringender insette en waardering as wat uit hierdie
dokumente blyk. Die belang van gesprekvoering binne wetenskappe, tussen
wetenskappe, en binne hele kennisvelde mag nie gering geskat word nie en behoort
vrylik te kan geskied. Al hierdie fassinerende ondernemings vra omvattender en
indringender debat as wat ’n enkele instelling in ’n nasionale konteks moontlik kan
bied, ongeag hoe voortreflik die lede daarvan ook al is.
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Die sentraliseringsneiging met voorskrifte, reëlings en bestuur van bo af lei tot die
skepping of uitbouing van ’n wetenskaplike elitisme, ten opsigte van sowel vakke en
dissiplines as van bydraes en navorsers. ’n Kernsimptoom hiervan is die houdinge van
meerderwaardigheid en minderwaardigheid wat gekweek word. Dit vind neerslag in
kwynende dissiplines, kwynende en skeefgetrekte navorsing; en selfs vrye toegang – al
word dit so sterk beklemtoon in die dokumente – word ’n probleem.
Die skep en uitbouing van goeie wetenskap kom dus ernstig in die gedrang. Die sluit
van geledere, of net dat diegene wat nie kwalifiseer nie, of vóél dat hulle nie kwalifiseer
nie, hulleself uitsluit, beteken dat moontlike bydraes tot invensie gekortwiek word.
Ewekniebeoordeling is magteloos teen hierdie strategie; trouens, dit kan juis ingespan
word om dit te bevestig. Boonop versmoor hierdie strategie kreatiewe denke,
ontmoedig dit entoesiasme en inisiatiewe, en skep dit veel eerder onkunde en domheid
as kundigheid, vernuftigheid en ’n ondersoekende gees.

2.4.3 Wetenskap, vryheid en samelewing vlak gekyk
Goeie wetenskap moet erkenning gee aan sowel die plek en rol van die individu as die
rol en behoeftes van die samelewing. In beide dokumente onder bespreking word die
samelewingsbehoeftes deur middel van sosiale doelstellings in die strategiese
beplanning erken en die rol van wetenskap in die belang van die samelewing, soos die
betrokke instellings dit sien, duidelik ondersteep. Die vraag is of hierdie
benaderingswyse genoegsame erkenning van die rol van die gemeenskap is. Die ander
pool, dié van die individu, kry eintlik geen aandag nie, of dan baie min.
Wetenskapsbeoefening word nie tot op die vlak van die individuele wetenskaplike of
navorser gebring nie; hy word nie in die beplanning betrek nie.
a.

Kennisontginning en persoonlike vryheid

Die individuele wetenskaplike kan vanuit twee gesigspunte nie geïgnoreer word nie,
naamlik ’n etiese perspektief en ’n epistemologiese perspektief. Die etiese perspektief
omsluit dit wat as moreel korrekte optrede beskou word, volgens watter waardes geleef
word, hoe dit inspeel op kennis en wetenskap. Intermenslik beteken hierdie perspektief
die aanvaarding van elke persoon in sy andersheid. Die aanvaarding van ’n persoon
beteken weer dat hy nie ondergeskik aan ’n doel buite homself gestel mag word nie –
hy is nie maar ’n middel tot ’n doel nie. Respek – een van die waardes van die NRF –
staan sentraal. Is daar genoeg erkenning aan die individuele navorser in herdie
dokumente? ’n Waarde van die NRF is mensgesentreerdheid, maar word die
individuele navorser in sy andersheid aanvaar? Is hy nie maar ’n middel tot ’n doel,
naamlik om die gemeenskap en gemeenskapsbehoeftes, of die navorsingsgemeenskap,
of wêreldklas navorsing te dien nie?
In die ASSAf-dokument word die individu nie heeltemal vergeet nie, maar die kwessie
van waardes, veral morele waardes, word nie direk geopper nie. Die NRF-dokument
bevat ’n verklaring oor waardes wat oor twee dinge gaan: die daarstel van “a single set
of values” gegee sekere doeleindes, en dan die uitkoms hiervan, ’n sestal waardes.
Hierdie waardes, wat in die gedragskode vir die personeel vervat is, “are to be
integrated [...] as a guide for ethical reasoning and decision-making” (NRF 2008:15).
Waarde-oriëntering en veral heroriëntering behels egter meer as onderhandeling en
konsensus, te meer nog in ons multikulturele situasie. Eerder as dat die konsensuswaardes etiese redenering gaan lei, gaan dit andersom wees; volwassenes het reeds ’n
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etiese bewussyn. Die keuse van waardes gaan met behulp van hierdie bewussyn
geïnterpreteer en gemaak word.
Een van die leidende wetenskapsfilosowe in ons land verwys na I. Niiniluoto wanneer
sy beweer:
[P]hilosophy of science “cannot leave science as it is”. Normative questions
about scientific enquiry and knowledge have to be asked and answered, the
social role of the processes of science is in need of philosophical reflection, and
even the ethics of science is in constant need of philosophical attention.
(Ruttkamp 2006:281)
Die siening van die waarde-situasie is baie vereenvoudig in die NRF-dokument en laat
vrae ontstaan oor of die mense wat bedien moet word, werklik met respek behandel
word en of hulle (bloot) middele tot sekere doeleindes word. Dit is nodig dat behoorlik
oor moraliteit gedink moet word in die navorsingsgemeenskap, vanweë die
belangrikheid wat morele beskouings in die navorsingswêreld ingeneem het. Nie alleen
word sekere navorsing vanuit morele oorweginge gedryf nie, byvoorbeeld oor die
omgewing, maar ander word bemoeilik omdat negatiewe morele standpunte daaroor
gehuldig word, soos kernkrag- en stamselnavorsing. Natuurlik kan nie alle oorwegings
in ’n strategiese-beplanning-dokument opgeneem word nie, maar as moraliteit
belangrik genoeg is om hoegenaamd vermeld te word, dan is dit belangrik genoeg om
behoorlik daaroor te besin. Wat ons veral hierin mis, is die erkenning van die
individuele navorser as persoon met sy andersheid, en as ’n vrye, morele individu.
Daar is ook ’n tweede gesigspunt, naamlik die epistemologiese perspektief, wat
betrekking het op die individu as kennende wese. Hierdie aspek word nie in die
dokumente aangeroer nie. Wetenskapsbeleid en -strategie, soos in hierdie dokumente
aangebied, het betrekking op en beïnvloed die persoonlike en skeppende vryheid van
individuele navorsers deurdat, en in soverre, hulle van bo af bestuur word. Hulle moet
in ’n stelsel met graderings, finansiële voordele en voorskrifte van allerlei aard inpas.
Die vraag is hoe dit die skeppende en kennisgenererende vermoëns van die mens
beïnvloed, ’n vraag wat Polanyi (1958) geïnteresseer het. Mbugua (1998:152) vat Polanyi
se gedagtes só saam: “[P]ositivist and objectivist philosophies of science are inadequate
to establish the objective validity of science on impersonal grounds.” Die ASSAf kom
baie na aan die positivistiese siening met hierdie definisie van wetenskap: “accepted as
including all forms of enquiry based on evidence, and the active search for support for,
or disproof of, hypotheses arising from systematic observation and/or
experimentation” (2006:5). As ons hierdie definisie vergelyk met dié van kontemporêre
wetenskapsfilosowe, is die verskil nie alleen opvallend nie, maar onderstreep dit die
punte wat ons maak oor individuele betrokkenheid en tentatiewe resultate. As
voorbeeld verwys ons na Ruttkamp, wat I.Niiniluoto aanhaal:
I view science as a historical process – or even a set of historical processes –
which continuously, in many different complex ways revises itself. [...]
[S]cience, if successful, “will [...] have tentative results, in principle always open
for further challenge by later investigations which [...] constitutes [...] the
'scientific knowledge' of the day”. (Ruttkamp 2006:281)
Polanyi (1962) dui aan dat kennis nie ’n soort metafisiese bestaan – ’n eie objektiewe
bestaan – los van kennende mense het nie. Uiteindelik gaan dit om mense wat wil ken,
wat ken en kennis verkry, en wat kennis uitbrei. Hy ontwikkel die kernbegrip
persoonlike kennis wat dui op die persoonlike komponente van menslike kennis en wat
die kenner in die middelpunt van die kenproses, die vind en gebruik van kennis, plaas.
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Die grondslag van wetenskap is ’n méns wat sy werklikheid wil verstaan en ken.
Mbugua (1998:152) vat Polanyi se standpunt só saam: “Even apparently impersonal
scientific knowledge is coloured by the personal commitments of the scientist.” Omdat
’n persoon veelfasettig en vry is, en elke mens se kennisbehoeftes en belangstellings
verskil, sal navorsing uiteenloop en ’n veelvuldige patroon vorm. Dit is ’n siening wat
na aan dié van Ruttkamp kom.
Navorsingsbeplanning behoort kennis te neem van die aard van kennis en van die
navorser en moet vir die uiteenlopendheid wat dit meebring, voorsiening maak. Strook
die beleidsdokumente met so ’n siening van kennis en wetenskap? Word rekening
gehou met die behoeftes en sieninge van die navorser? Is daar erkenning van sy
vryheid as soeker?
Die NRF-dokument toon min tekens van ’n erkenning van die rol van die individuele
navorser. Daar word in abstrakte terme oor wetenskap, navorsing en kennis gepraat,
maar dit kom nie af tot op die vlak van die individu en hoe al die planne en stelsels
hom raak nie. Hoe raak “research excellence”, “international competitiveness” en so
meer die individuele navorser?
Die ASSAf-dokument opper wel die behoeftes van die navorser op ’n praktiese vlak.
Die dokument meld (2006:i, vii, 2) dat die gedrag van mense geraak is deur die
wysiging van die universiteitsubsidie na direkte beloning vir publikasies; vra steun vir
plaaslike vaktydskrifte; wil help verseker “that young researchers develop to their full
capacity”; breek ’n lansie vir Afrikaans as uitgeetaal omdat dit aan navorsers ’n
taalkeuse bied; vermeld goedkeurend die uitgee-leiding wat hoër-onderwys-instellings
bied; en pleit vir gehalte-vaktydskrifte om die werk van Afrikatalige wetenskaplikes
bekend te stel. Ten minste erken ASSAf die individuele navorser en sommige van sy
uitgeeprobleme, maar die onderliggende vrae soos watter argumente of beskouings die
betrokke aanbevelings en motiverings onderlê en hoe die navorser hierby inpas, kom
nie ter sprake nie.
Beide instellings sal redeneer dat ’n strategiese–beplanning-dokument nie al hierdie
teoretiese vrae ook kan beantwoord nie – sekere dinge moet maar aanvaar word. Ons
probleem is egter dat beleid bedoel is om uitgevoer te word, maar as dit nie rekening
hou met dié vir wie dit bedoel is nie, en ook nie met die aard van dít waaroor die beleid
gaan nie, dan kan daar nie op intelligente uitvoering, en/of werklike vooruitgang,
gereken word nie. Beleid kan nie in sy eie abstrakte ruimte beweeg nie.
Vanuit sy kernbegrip van persoonlike kennis maak Polanyi (1958) ook beswaar teen die
sosialisering van die wetenskap as ’n verdere inperking van persoonlike vryheid. Beide
dokumente onder bespreking koppel wetenskap en navorsing direk aan sosiale
doelwitte. Die gevolgtrekking van die NRF-dokument lui: “[R]esearch excellence and
national relevance will feature large in these plans” (2008:19).Die ASSAf-dokument sluit
hierby aan met die klem op: “strategic recommendations that can most benefit [...] our
society and polity in general” en “the whole set of issues woven into a common
framework for the common good” (2006:107).
Sekerlik word nasionale belang nie teenoor persoonlike vryheid gestel nie; hier is nie
sprake van inperking van vryheid in daardie sin nie. Die individu moet egter met die
voorskrifte rekening hou – sy vryheid dus opskort. Pas dit waarmee hy besig is in by
die nasionale belang? Wat ís die nasionale belang – dít wat dié wat die lakens uitdeel,
besluit? Die inpas by ’n breër gemeenskaplike raamwerk mag juis dit wees wat ’n
navorser wil uitdaag. Die nodigheid om nasionale belang voor oë te hou word nie
ontken nie. Die elektrisiteitskrisis onderstreep byvoorbeeld die belangrikheid van
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navorsing juis binne hierdie raamwerk. Dit kan egter nie die paradigma vir
navorsingsbeplanning en ontwikkeling in die algemeen wees nie.
Daar kan geargumenteer word dat die sentraalstelling van persoonlike vryheid vir
wetenskaplike vooruitgang berus op die bevraagtekende “Westerse” rasionalisme wat
nie plek laat vir Afrika se idee van gemeenskaplike verantwoordelikheid nie (waar die
beslissingsmag nie by die persoon as sodanig lê nie) (Moodley 2005:160–78), en ook nie
vir die insig dat persoonlike vryheid betekenis het slegs binne ’n raamwerk van sosiale
gegewes soos taal nie. Dat jong meisies in tradisionele gemeenskappe byvoorbeeld slegs
aan toetse vir die ontwikkeling van ’n vigsentstof mag deelneem as die gemeenskap
toestemming gee (vgl. Moodley 2005), werk net solank individuele jong meisies hulle
hieraan onderwerp – dit veronderstel persoonlike verantwoordelikheid. Die raamwerk
skryf nie voor hoe geargumenteer moet word nie; net dat argumentering ’n
intersubjektiewe konteks veronderstel.
b.

Wetenskap en gemeenskap

Hier bo word die samelewing as't ware per voorskrif bygehaal: wetenskap/navorsing
moet die transformasie van die gemeenskap aanhelp en armoede help verlig. Maar van
wetenskap en navorsing as veranker in die gemeenskap kom niks tereg nie. Trouens,
gemeenskap is self nie so vanselfsprekend nie, en om samelewing met die hele
spektrum van wetenskappe te koppel – sowel chemie as sosiologie, meganika as
demografie, argeologie as botanie, en so meer – is verwarrend sonder opheldering.
Wetenskaplikes ontvang die probleme wat hulle wil ondersoek, nie uit die buitenste
ruimte nie, maar uit hulle leefwêreld. Hulle prereflektiewe omgang deur middel van
handeling, spreke oor en kennis maak met die wêreld, is gemeenskapsverankerd. Op
grond hiervan en met behulp hiervan word onverstaanbaarhede geproblematiseer en,
steeds volgens ’n samelewingskonvensie, met wetenskap en wetenskaplike ondersoek
verbind en daarvolgens hanteer. Die wetenskappe as ’n soeke na waarheid, ’n strewe
om kennisgrense te verskuif, sal ook oor armoede, as ’n verskynsel wat reeds op
dieselfde basis gekonstitueer en geproblematiseer is, kennis wil insamel, maar
wetenskapsbeoefening kan nie armoede in ’n gemeenskap verminder of uitskakel nie.
Toepassing van wetenskaplike bevindinge moet tussenin kom, en om wetenskap en
probleemoplossing nader aan mekaar te dwing kan die aard van wetenskap verander
na ’n tegnowetenskap; toepassings, bruikbaarheid sou dan bepaal wat as waar beskou
word. Kan dit op ’n praktiese vlak armoede uitskakel? Tegnologiese vernuwing op
grond van kennis wat die natuurwetenskappe versamel het, kan deur ’n omvattende
proses wat meestal ook patentontwikkeling insluit, tot ekonomies vatbare bedrywe,
selfs ’n verandering van die ekonomie en meer welvaart, lei, maar meer welvaart as
sodanig beteken nog nie dat armoede verminder word nie. Tegnologiese ontwikkeling
vermeerder eerder werkloosheid, omdat masjiene die werkers vervang. Ons weet van
rykes wat ryker en armes wat armer word in tye van ekonomiese welvaart.
Om sosiale toestande te verander moet die toepassing van wetenskaplike bevindinge
met andersoortige aksies aangevul word, soos die Carnegie-kommissie wat vanaf 1929
die armblankevraagstuk in Suid-Afrika ondersoek het. In die kommissie het onder
andere ’n sosioloog-teoloog, ’n sielkundige, ’n ekonoom en ’n opvoedkundige gedien
(Steyn 2004:250). ’n Duidelike skeidslyn is tussen wetenskaplike studie en praktiese
oplossings getrek:
Die kommissie het beklemtoon dat dit die doel van die ondersoek was om die
oorsake van verarming vas te stel, die geskiedenis van die vraagstuk na te
346
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
spoor en die bestaande toestande te bepaal, maar nie om ’n oplossing aan te
beveel nie. Hulle hoop wel dat die ondersoek kenmerke van die vraagstuk sou
openbaar wat kan help met die vind van ’n oplossing. (Steyn 2004:251)
Die kommissie wou nie ’n oplossing aanbeveel nie, laat staan nog self ’n oplossing in
werking stel. As ons kyk na wat die “oplossing” uiteindelik alles behels het, dan is dit
ook verstaanbaar. Die verslag van die kommissie het aanleiding gegee tot allerlei aksies
wat gestrek het van hulpverlening deur maatskaplikediens-organisasies tot ’n
volkskongres wat weer verdere aksies beplan en organisasies gestig het.
Gewoonlik is een soort funksionaris ook nie in staat om ’n sosiale probleem aan te pak
nie. Maatskaplike werkers wat aan die praktiese kant werk, kan nie op hulle eie
sopkombuise stig, of kinders uit hulle families verwyder en elders plaas, of woonbuurte
tot krotbuurte verklaar en die inwoners na nuwe woongebiede verskuif nie. Mobilisasie
van kennis uit verskillende oorde en in verskillende vorme, asook van verskillende
belangegroepe en betrokkenhede, is hiervoor nodig. ’n Deel van die probleem is dat ons
te doen het met lewende mense wat betrek moet word, en wat self besluite moet neem
en verantwoordelikheid moet aanvaar. Armoedeverligting kan slegs baie indirek met
wetenskaplike werk verbind word, en deur dit van buite as wetenskaplike ideaal voor
te skryf kan min hieraan verander.
Twee sake vloei uit hierdie insig voort. Eerstens: die verbinding van langtermyn
wetenskaplike beplanning met maatskaplike verandering/verbetering veronderstel dat
die ekonomie die eintlike waardes van ’n gemeenskap bepaal en dat alle
gemeenskapsaktiwiteite dus die ekonomie moet dien, wat nie die geval is nie. Hoewel
die ekonomie belangrik is, is dit nie vir alle mense in ’n gemeenskap die opperste stel
waardes nie – in ’n demokratiese samelewing rig nie alle lede hulle lewens volgens
ekonomiese voorskrifte in nie. Tweedens: die wetenskap staan nie los van die gewone
sosiale omgewing nie. Inteendeel, die taal, die omgaan met die wêreld en medemense is
die oorspronklike milieu waaruit nie alleen die probleme ontstaan wat wetenskaplike
ondersoek moontlik maak nie, maar ook die “konvensie” van wetenskap as ’n manier
om hierdie soort probleme te hanteer. Hierdie leefwêreld is die bakermat van
wetenskap, die begrip van hiate wat ontdekking moontlik maak, en die drang na wete
en wetenskap. Dit geld nie net die geesteswetenskappe nie, maar alle wetenskappe. Die
verband tussen geesteswetenskappe en samelewing is nouer en van ’n spesiale aard –
hier gaan dit om die verstaan van menslike gedrag. Maar alle wetenskap veronderstel
menslike interaksie, menslike soeke, wat weer konseptualisering veronderstel, en dit
alles is samelewing-gebaseer.
Wetenskap en wetenskapsbeoefening het dus ’n besondere menslike belang in en band
met die samelewing. Die ontwikkeling wat die meeste wetenskappe al deurloop het,
verberg dit gewoonlik in werklike wetenskaplike werk; hier gaan dit gewoonlik om
abstrakte probleme wat deur individuele navorsers geïdentifiseer en ondersoek word.
Die wortels hiervan loop egter deur tot in die samelewing, deur konseptualisering,
konvensies en tradisies wat op sekere maniere geïnstitusionaliseer geraak het.
Ons moet ook nog die doodgewone praktiese integrasie van wetenskap by mense se
lewens in gedagte hou. Die soort motivering vir sekere soorte wetenskapswerk eerder
as ander, wat as die voordeel van sekere benaderings bo ander gesien word, hoe
beoefenaars van ’n wetenskap dit met hulle sosiale rolle verbind, asook dat mense een
soort wetenskap eerder as ’n ander soort probeer bevorder, toon dat wetenskap sosiaal
geïntegreer is en as sosiaal belangrik geag word. Die botsing tussen positivisme en
fenomenologie, of tussen behaviorisme en konseptuele analise, is nie bloot teoretiese
debatte nie, maar gaan oor die korrekte wyse om menslike optrede en interaksies te
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beskryf. Die argumente wat wetenskaplike keuses onderlê, kan van ernstige teoretiese
belang wees, maar menslike belang kan ook so profaan wees dat dit sake soos poste,
posisies, mag, invloed en ander belange moet dien. Hier het ons te make nie met
wetenskap as sodanig nie, maar met mense wat verskillende rolle vertolk en wat die
wetenskap by die daaglikse lewe integreer. Die gemeenskap kan druk uitoefen oor wat
toegelaat word en hoe bevindinge hanteer kan word. Hierdie feite neem egter niks weg
van die vorige argumente nie, want hier beweeg ons op die vlak van aksies met
betrekking tot wetenskap.

2.5 Die oordra van wetenskaplike kennis
Die twee dokumente maak sterk punte oor die toeganklikheid en die oordrag of
kommunikasie van wetenskaplike kennis met die bedoeling om skoliere se
belangstelling te wek en vir ’n volgende geslag navorsers te sorg; dit is dus skakelwerk.
Die belangrike tema, die opleiding van vakkenners en navorsers, bly egter agterweë.
Navorsers moet vakkundig geskool en psigologies voorberei word – belangstelling
geprikkel, nuuskierigheid wakker gemaak, geduld en volharding aangeleer word, en so
meer.
Twee oorwegings is hier ter sake: onderrig en navorsing as twee wêrelde, en die
primêre rol van universiteite.
Friedrich en Michalak (1983:145) vra: “Why doesn't research improve teaching?”. Hulle
som dan navorsing op wat, teen algemene verwagtings in, aandui dat die korrelasie
tussen onderrigsukses en status as navorser nie noemenswaardig is nie. Waarom nie?
Hulle besluit (1983:159) dat konsentrasie op navorsing ’n dosent nie as sodanig met
doeltreffende onderrig help nie; dit beïnvloed ook die houding van studente negatief,
want hulle beskou navorsers as minder kundig en dus as minder doeltreffende dosente
as nienavorsers. Die dokumente onder bespreking beklemtoon navorsing en
navorsingsuitsette, en waarom dit ’n nasionale prioriteit is en die land kan bevoordeel,
maar dat navorsers moeisaam deur ander opgelei moet word, word verswyg. Beurse
vir PhD-studente verberg die feit dat om te kwalifiseer, vier of vyf jaar se intensiewe
voorgraadse en honneursopleiding deurloop moes word en dat iemand die kandidaat
deur die vormende M-fase moes gehelp het. En dan word daar gestrewe na die
instelling van navorsingsprofessorate! Wat dit aan die gees van dosente en tussen
dosente doen, word nie eers oorweeg nie. Hierdie indringing in akademiese vryheid
word blykbaar gelate deur die universiteite aanvaar – is dit die klank van geld?
In ’n onlangse advertensie vir die aanstelling van ’n professor lees ’n mens: “In addition
to teaching [...] the successful candidate will be expected to give leadership.” Hierdie
leierskap het te make met die hervestiging en uitbou van ’n dissipline, dus die
strukturering van kursusse en leerplanbeplanning, met alles wat daarby inbegrepe is.
Die enigste vereiste vir so ’n belangrike, gespesialiseerde taak is “leierskap”. Dan volg
dié bepalings: “Applicants should be committed to research. Candidates with a proven
record of excellence in research, and research interests that can complement the existing
projects [...] in supervision and teaching [eindelik!] will have preference. A research and
publication profile that shows an interest in [...] will serve as a recommendation.” Hier
word geadverteer vir iemand om aangestel te word om ’n departement met ’n
geskiedenis dat dit die stryd verloor het, weer op te bou, om eers voorgraadse studente
op te lei en geïnteresseerd te kry. Maar wat moet bewys word? Navorsing en
navorsingsbevoegdheid. Doseer kom vanself; wie kan navors, is mos ’n goeie
onderwyser, blyk die opvatting – en ’n foutiewe opvatting – te wees. Vir
onderrigbevoegdheid is bewys onnodig – of dan: vragies tydens ’n keurkomitee348
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onderhoud is voldoende. Navorsingsuitsette moet gelys word; oor doseersieninge (en
daar is verskillende soorte), oor die vak self, die studente, onderrig, toetsing,
leerstofseleksie, ensovoorts word niks gerep nie; doseeruitsette en -suksesse en -bydraes
maak nie saak nie. Navorsingsbelangstellings moet bely word, maar belangstelling in
doseer hoef nie gestaaf te word nie. Doseer bring vir die instelling nie geld in nie, net
die gewone staatsbefondsing wat die instelling kry, ongeag of dosente goed of swak
doseer, maar met navorsing kan geld gemaak en prestige verhoog word. As al die
aandag en applous en bonusse vir navorsing gaan, moet gehalte-opleiding daaronder ly
– ook dié van navorsers.
Vir ons lyk die min en oppervlakkige aandag aan die vorming van
wetenskaplikes/navorsers in hierdie dokumente op die lang duur selfvernietigend,
kontraproduktief ten opsigte van goeie wetenskap, omdat dit eensydig is en die
voorwaardes vir die “produksie” van navorsers ignoreer.
Frohmann (2004) en Debray (2000) het betekenisvolle werk hieroor gelewer en die
kompleksiteit van die probleem uitgelig.
Dit bring ons by ’n reeks belangrike sake wat wel ter sprake gebring word; maar
vanweë die vanselfsprekendheid waarmee hierdie sake gestel word, sonder verdere
refleksie, argumente of oorwegings, wek dit groot kommer, soos uit ons bespreking hier
onder behoort te blyk.

3.

Die kernsake wat die meeste ontstel

Die ontstellende is gewoonlik omstrede vertrekpunte wat kritiekloos as
vanselfsprekendhede aanvaar word. Die indruk word gewek dat dié wat nie saamstem
nie, eintlik ’n skroef los het. Waar ondersteuning gegee word, is dit met ’n beroep op
outoriteit, vennote wat sogenaamd beter weet, en wat reeds sus of so gesê het – dus nie
op grond van feitelike bewyse of ’n logiese argument nie. So word Unesco (2005) se
uitsprake oor die “kennissamelewing” byvoorbeeld as vanselfsprekendhede aangebied
terwyl ons weet dat hierdie uitsprake op baie goeie gronde heftig gekritiseer word.
Hierdie veronderstelde vanselfsprekendhede – almal is veronderstel om daarvan te
weet en daarmee saam te stem – wat ons in die dokumente aantref, vereis noukeurige
analise, want dit word aangebied as van kernbelang, geoordeel aan die konteks en die
retoriek.

3.1 Kennisekonomie
Die ontwikkeling van die konsep kennisekonomie het, naas sy eie geskiedenis, ook ’n
versameling kritiek daarop (vgl. o.a. Passet 1979; Stiegler 2009). ’n Kennissosioloog gee
die volgende motivering vir die beskrywing van ’n kennissamelewing:
The role of knowledge has recently [...] emerged as constitutive and
increasingly displaced and modified factors that have until now been basic to
social existence. The material foundation of social action is being displaced by a
symbolic foundation. (Stehr 2007:33)
Ons het reeds kapsie gemaak teen die verskraling van “menslike belang” tot
“ekonomiese belang”, teen die verheffing van ekonomiese waardes tot opperste
waardes. Stehr se benadering vanuit ’n perspektief van sosiale struktuurverandering
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eerder as bloot ekonomiese verandering is meer aanvaarbaar. Die verstrengeling van
ekonomie en politiek is hiervolgens nie vanselfsprekend nie. Hierdie verstrengeling in
die twee beleidsdokumente moet gevolglik deeglik oorweeg en gemotiveer word. Dit is
seker belangrik, en selfs vanselfsprekend, dat politieke partye en regerings ekonomiese
beleide het en aan die ekonomiese belange van die burgery aandag gee. Daar kan egter
nie sonder meer aanvaar word dat dit die taak van die staat is om die ekonomiese
beskermer en selfs vennoot van die burgers te wees nie. Enersyds strek ’n staat se
verantwoordelikhede baie wyer as net ekonomiese sake, en die ekonomie en
ekonomiese oorwegings kan nie oral en altyd besluite bepaal nie – wetenskaplikes moet
juis versigtig wees, want suiwer ekonomies gesien is baie van hulle aktiwiteite nie
regverdigbaar nie. Ons hele onderwysstelsel sal, ekonomies beoordeel, ook nie
toegelaat word om voort te gaan nie. Andersyds is dit (en was dit) ’n bron van hewige
debat of die staat hierdie taak doeltreffend kan behartig. Die sosialisme- en
kommunismestryd is nie afgehandel nie, wat nog te sê dat hulle finaal as die
verkieslikste beleid uitgewys is. Dit bly omstrede en by ons moet die staat sy
ekonomiese afstand hou.
Stehr (2007:33, 36–8) wys in hierdie verband daarop dat kennissamelewings juis die
staat kan verswak op grond van die kennis wat in omloop en tot die burgery se
beskikking is. Daar is geen ekonomiese determinisme nie; kennis kan besluite stuur. As
sodanig kan ’n instelling wat in die belang van alle wetenskappe en wetenskappers
moet optree, hom nie na die een of ander kant toe verbind nie, en dit gebeur wel in
hierdie geval.
’n Verdere komplikasie is dat kennisekonomie met die kapitalisme vervleg geraak het.
Die aanvaarding van die kapitalisme kan egter ook nie as vanselfsprekend beskou word
nie. Dit loop erg onder kritiek deur en hervormings het broodnodig geword. Boonop
beteken die omarming van die kennisekonomie dat kennis tot ’n kommoditeit en
wetenskapsbeoefening tot ’n ekonomiese bedrywigheid verander word. Ons het reeds
op die onhoudbaarheid van so ’n posisie gewys, ondanks die feit dat dit so algemeen as
vanselfsprekend aanvaar word.
Dus, die stel van die bevordering van die kennisekonomie is allesbehalwe ’n
vanselfsprekendheid; trouens, dit lyk baie aanvegbaar. Uiteindelik het ons met ’n
proses van ontwikkeling en verandering in die gemeenskap te make en die geskiedenis
sal moet toon of die toekoms wat in die retoriek belowe word, bereik kan/gaan word,
en dan ook waarvan bereikbaarheid afhang. Maar die verbintenis van wetenskaplikes
tot so ’n doel asof dit vanselfsprekend is, asof almal weet wat bedoel word en wat dit
impliseer, boonop met die besluit saamstem en gewillig hulle lewens daarvolgens sal
inrig, is verregaande.
’n Deel van die sterk klem in die dokumente op die kennisekonomie is die sosiale
doelstellings, armoedeverligting en transformasie. Ons het die beswaar geopper dat
wetenskap nie aktivisties is en by die hantering van hierdie probleme kan uitkom nie. ’n
Kortpad hierheen is deur ’n wanvertolking van kennis as handeling – iemand ken die
2x-tafel as hy sekere dinge daarmee kan doen. Hierdie logiese aard van kennis bied
egter nie voldoende grond vir die sprong na die idee dat kennis mag is nie.

3.2 Nasionale stelsel van innovasie
Die HAT omskryf innovasie en innoveer soos volg: “verandering deur die invoering van
’n nuwigheid”; “verandering aanbring aan iets wat gevestig is; ’n nuwigheid invoer”.
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Innovasie is ’n menslike gegewe; op alle terreine van die lewe is die mens vernuwend
en bring veranderinge aan, of dit vrouemodes is of musiek maak met wat ter hand kom.
En tog is innovasie soos dit hier gebruik word, as bemarkbare toepassing van
wetenskaplike beginsels en bevindings, glad nie vanselfsprekend en algemeen
aanvaarbaar nie. Ons het reeds gewys op die “onwetenskaplikheid”, naamlik om dit ’n
doelwit te maak om bestaande “dinge” te wysig of aan te pas. Daar is twee probleme
met hierdie opvatting. Die eerste is ’n teoretiese probleem: daar word van
wetenskaplikes, wat hulle op die verstaan van aspekte van die werklikheid toespits, iets
wat neerkom op die soek na nuwe insigte, verwag om hulle toe te spits op reeds
gevestigde, verwerkte resultate en aanpassings daaraan aan te bring. Die tweede is die
praktiese probleem dat talle wetenskappe nie so werk nie.
Demografie is byvoorbeeld gedurig besig om “aan te pas” deurdat nuwe syfers bekend
word en modelle aangepas word om scenario's te wysig, maar dit is nie tegniese
innovering nie; dit verbeter nie lewensomstandighede nie. Dieselfde geld vir die meeste
ander “idee”-vakgebiede. Regsgeleerdes is gedurig met verandering besig, want die
wette verander soos omstandighede verander. Die verandering is nie aanpassing nie, en
wysiging aan oorkoepelende teorieë oor regte is nie innovasies in die sin wat hier
bedoel word nie. In geskiedenis kry ons beide soorte veranderinge. Soos nuwe feite
bekend word, word die verhaal van die verlede aangepas. In die Suid-Afrikaanse
geskiedenis het die Slagtersnekrebellie byvoorbeeld sodanige aanpassings deurloop.
Daar bestaan verskillende teorieë oor geskiedenis en geskiedskrywing. ’n Geskiedenis
wat reeds op een manier geskryf is, kan anders lyk as dit op ’n ander manier geskryf
word. Dit is nie aanpassing nie, maar die toepassing van ’n ander perspektief. Kan ons
van Ryle (1966 [1949]) se kritiek op die Cartesiaanse onderbou van die sielkunde as ’n
innovasie praat? Dit lyk twyfelagtig, want hy pas nie die sielkunde aan nie; hy is nie
besig om sielkunde te bedryf nie, maar om hom uit te laat oor die aard van so ’n bedryf.
Boonop, nie almal gaan met die kritiek saamstem of hulle daardeur van stryk laat bring
nie.
In die beroep op innovasie in nasionale belang is daar sprake van ’n doelwit vir alle
wetenskappe, maar dit is moeilik om betekenis hieraan te gee en om van ’n stelsel van
innovasie te praat; dit lyk nie reg nie, want innovasie kan per definisie nie stelselmatig
aangebring word nie. Ook is nasionaal hier moeilik inpasbaar, want wat word bedoel?
Word dit deur die sentrale regering ondersteun in plaas van deur provinsiale of
munisipale owerhede? Dan is nasionaal onskuldig. Maar as dit ’n
gemeenskapsdoelstelling, -uitdaging of -opdrag word, tas dit weer die idee van
innovasie aan. Retories klink dit reg en belangrik om die wetenskappe hiertoe te
verbind, maar daar is niks vanselfsprekends in nie – beide betekenisgewys en prakties
hang dit in die lug.
Die vraag is verder wat alles agter die konsipiëring van so ’n gedagte lê. Dit kan bloot
politieke korrektheid wees, ’n soort kruipery by die maghebbers. Miskien beteken dit
dan iets. Maar dit mag ’n werklike siening oor wetenskap wees; dat wetenskap altyd op
toepassing, op tegniese vooruitgang, gerig moet wees, met ander woorde dat
wetenskap eintlik tegnowetenskap moet wees. Dit is wetenskap-teoreties ’n gevaarlike
tendens. Enersyds is dit voorskriftelik, terwyl wetenskap nog altyd in vryheid gedy het.
Andersyds word basiese wetenskap bedreig. Hieroor het ons ons reeds vroeër
uitgespreek.
Dit lyk asof die idee van goeie wetenskap in die gedrang kom deur hierdie stelsel.
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3.3 Toeganklikheid
Ons leef in die “age of access” (Rifkin 2000). Dit word as ’n deug beskou as van iets
(byvoorbeeld ’n teks, of inligting) gesê word dat dit “toeganklik” is. Dit lyk na ’n
vanselfsprekendheid, want elke menslike intellektuele produk sal, of moet, op een of
ander wyse toeganklik wees. As die eis is dat dit vir ander benewens die “skepper”
toeganklik moet wees, sal so ’n eis of stelling as vanselfsprekend deurgaan, want ten
minste sal vakgenote toegang daartoe moet hê – hoe anders kan ons weet dit is wat
iemand sê? Einstein se relatiwiteitsteorie moes, met al sy moeilikheid, toeganklik
gewees het, ten minste in die sin dat hy dit aan die enkele ingewydes kon verduidelik
en die moontlikhede daarvan kon oordra.
Dit wil dus lyk of die eis of belofte van toeganklikheid nie hieroor gaan nie. Dit wil
eerder voorkom of dit die idee is dat die term gedemokratiseer moet word, en dat
toeganklikheid beteken dat almal wat wil, toegang moet kan kry en dat teen niemand
gediskrimineer moet word nie.
Weer moet toegang verklaar word. Toegang tot studie is onderhewig aan talle
voorwaardes, soos opvoedkundige peil, beskikbare finansies, en of die instelling waar
die kandidaat aanklop, daardie opleiding aanbied. As daar verwys word na die inhoud
van wat gedoen en gedink word, is dit ’n onmoontlikheid. Wetenskaplikes is nie daarin
geïnteresseerd om alles wat hulle doen of sê, te “vertaal” in algemeen verstaanbare
terme nie. Afgesien van hulle onwilligheid en/of onvermoë hiertoe, is so ’n praktyk ook
verwarrend, en selfs gevaarlik, omdat van metafore gebruik gemaak moet word wat
meestal eerder waninlig en probleme skep as opklaar of dan toeganklik maak.
Die pogings om die atoomteorie verstaanbaar te maak, is ’n voorbeeld van
popularisering wat in vele opsigte misgeloop het en wetenskaplikes baie probleme
besorg het. Daar is ook voorbeelde uit die geesteswetenskappe. Om Sigmund Freud se
opvattinge en die metodes wat daaruit ontwikkel is, aan oningewydes te verduidelik,
beteken die gebruik van metafore wat hulle totaal gaan verwar oor wat ’n mens is. Om
“die wetenskap” op dié wyse toeganklik te maak, is ’n prakties en teoreties
onmoontlike taak. Om wel hierop aan te dring, lyk na ’n verskraalde opvatting van wat
wetenskap is of behoort te wees. Op praktiese vlak is dit ’n verskraling, omdat elke
bevinding in ’n tradisie ingebed lê, en tradisies het geskiedenisse. Die ingewyde is
bewus hiervan en al werk hy nie met die totaliteit wanneer dit daarom gaan nie, gee dit
die verstaanshorison. Om die oningewyde hierin te oriënteer, beteken om hom op ’n
stelselmatige wyse ’n ingewyde te maak. Met ander woorde, dis nie om die stof
toeganklik te maak nie, maar om die “inloerders” te verander.
Andersyds ontwikkel nuwe insigte met behulp van die kodes wat in die dissipline
erken word. Wiskundige modelle is die grondslag waarop en waarmee die meeste
natuurwetenskaplike navorsers werk. Toeganklikheid in demokratiese sin is hier ’n
onmoontlikheid.
Dus, die aandrang op toeganklikheid klink vanselfsprekend en moreel verantwoord,
maar dit bly retories, want prakties en teoreties is dit nie alleen onmoontlik om te
verseker nie, maar ook onmoontlik om te lewer.

3.4 Mededingendheid
Mededingendheid tussen individue en lande as ’n deel van wetenskapsbeoefening
word enersyds as ’n doelstelling maar andersyds as ’n feit genoem – ’n
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vanselfsprekendheid waarvoor in beplanning voorsiening gemaak moet word. Dit
word belangrik geag om navorsing te bevorder, want navorsers word gegradeer,
uitsette word geselekteer en gegradeer en beloon, en ander aspekte van die
beoordelingstelsel word opgeskerp om die doel te dien.
Hierdie sienings word egter nie begrond nie, en die aard van die mededinging word nie
opgehelder nie. Hierdie aspek van die dokumente verskaf baie probleme. Dit lyk na ’n
soort kategorieverwarring om aan wetenskaplikes as deelnemers aan ’n kompetisie te
dink. Soms gebeur dit, of mense sien dit so. Gottfried Leibniz en Isaac Newton het albei
aan die kalkulus gewerk en Leibniz het sy bevindige en idees eerste gepubliseer, en so
die “resies” gewen. Eintlik is die geskil oor die wenner in die konteks van
wetenskapbeoefening van weinig meer as geskiedkundige belang, want dit gaan nie om
die resies nie, maar om die kennis. In ’n resies is die doel om te wen en die medalje te
verower, en so jou naam te verewig. In die wetenskap gaan dit om die uitbreiding van
kennis en die latere gebruikers se gebruik word nie beïnvloed deur hulle wete of niewete van wie die uitvinder was nie. Chris Barnard was die eerste in die “resies” om die
eerste hartoorplanting te doen. Dit het allerlei voordele vir hom as persoon en vir die
land meegebring, omdat ons in ’n nuusbewuste en nuusblad-oorheerste gemeenskap
woon.
Afgesien daarvan dat mededingendheid nie as model van hoe wetenskaplikes werk,
kan geld nie, is dit so dat dit die kennis wat ingesamel is wat eintlik oorleef. Vir
normale wetenskap werk dit eintlik die beste, want daar word met die erkende
paradigma gewerk en dit gaan dan om die uitbreiding van kennis deur
toepassingsmoontlikhede van die paradigma of die ontdekking van nuwe feite. ’n Tabel
van nuwe toepassings of nuwe feite beteken egter nie veel nie. Die integrasie by
lewende omstandighede is wat belangrik is, en hier is die idee van mededinging
onvanpas. Paradigmaskuiwe is selde aan ’n resies gekoppel. Die wetenskap sit dan met
anomalieë en doodloopstrate wat vereis dat ’n koersverandering moet plaasvind. Wat
so ’n paradigmaskuif moet behels, hoe en in watter rigting die skuif moet plaasvind,
kan nie voorspel word nie, en wat uiteindelik uitkristalliseer, is gewoonlik
kontroversieel, en ook meer die produk van talle gesprekke, talle insette en talle
probeerslae as van individuele deelnemers wat by ’n wedren betrokke is.
Wetenskaplike ontdekking gaan deesdae gepaard met die uitgee van
navorsingsbevinding. Insigte en nuwe rigtings word nie geheim gehou nie. Dit word
allemansgoed. Wat dit onderstreep, is dat mededinging in wetenskapswerk van ’n
koöperatiewe aard is. Collins (2007) argumenteer dat kreatiwiteit ’n kwessie van
netwerking is en in hierdie netwerke is sowel ondersteuners as teenstanders nodig. In
hierdie netwerke word bespreek en geargumenteer en selfs getwis. Paaie loop uiteen en
mededingende oplossings word soms voorgestel. Dit is deel van wetenskaplike
vorming en wetenskapsbeoefening, maar dit is nie ’n wedren wat gewen moet word nie
(kyk Bohm en Peat 1987:240 e.v.). Lötter (1994:157) praat van ons as “living in ongoing
stories”, ook in die wetenskap. Boonop is wetenskaplikes ook individualiste wat eie
belangstellings en geneigdhede volg, en die terrein is wyd.
Ons het al vroeër op die intellektuele gemeenskap se betrokkenheid en ondersteuning
gewys. Die klem op mededinging werk klaarblyklik met ’n bepaalde siening van
wetenskap en navorsing. Volgens hierdie siening is daar ’n werklikheid wat absoluut
kenbaar is en in stukkies en brokkies leer ken word. Elke stukkie is dus ’n prestasie en
help ’n legkaart voltooi. Wie ’n stukkie die gouste kry, verdien ’n lourierkrans – dit kan
dalk ook die laaste wees! Hierby sluit die funksionele en verekonomiseerde siening aan:
vinding/ontdekking verskaf iets wat tot innovasie kan lei en geld kan verdien, en soos
die popliedjie ons waarsku: “die wenner vat alles”. Daar is egter geen rede om hierdie
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siening, wat ernstige besware moet besweer voor dit aanvaarbaar sal wees, as
vanselfsprekend te aanvaar nie. Trouens, soos aangetoon, word ’n totaal ander siening
deesdae gehuldig. Om die genoemde siening wel so te aanvaar, verswak die wetenskap
eerder as om dit te versterk of te verbeter, want dit sluit interessante dialoog uit.
Die idee van mededinging in die wetenskaplike konteks is allesbehalwe
vanselfsprekend; nóg vanselfsprekend verstaanbaar, nóg vanselfsprekend aanvaarbaar.
Wetenskaplike deurbrake moet as sodanig gesien word, anders is dit nie deurbrake nie.
Gewoonlik maak dit vir die wetenskaplike nie saak wie die deurbraak maak nie. ’n
Hindernis in die vooruitgang van die wetenskap is vir alle wetenskaplikes op die
betrokke gebied ’n hindernis. Hierteenoor stel ’n deurbraak almal in staat om
onopgeloste probleme opnuut aan te pak en moontlik op te los. Fundamenteel gesien is
alle wetenskaplikes besig met die verstaan van die werklikheid en die
mededingingsmodel pas nie daarop nie. Hoewel verstaan en weet suksesbegrippe is,
druk hierdie begrippe ander soort suksesse as wen uit, want hulle vereis
gespreksituasies.

3.5 Oorspronklikheid
In beide dokumente word oorspronklikheid as ’n vanselfsprekende voorwaarde vir
goeie wetenskap aangeneem en daarby word ook veronderstel] dat die betekenis
daarvan vir almal deursigtig is. Die NRF verwys nie direk na oorsponklikheid nie, maar
by implikasie is dit duidelik teenwoordig. Die dokument sluit af met die ideaal: “We
look forward to [...] future Nobel laureates!” (2008:19). Oorspronklikheid is in die
Nobelpryskonteks belangrik. Die navorsingstigting streef na “international competitive
science”, “world-class benchmarking”, “leading edge research” (2008:3). In al hierdie
ideale is oorspronklikheid ingebou. Die wetenskapsakademies is baie meer eksplisiet
(uitgesproke) wanneer dit kom by gepubliseerde navorsingsuitsette, waarvoor
oorspronklikheid as ’n absolute voorwaarde geag word: “Research publishing [...] plays
a key role in training by furnishing the most rigorous tests of resolve and originality”
(ASSAf 2006:vii); “associated with the process of publishing original research outputs”
(2006:vii); “by the whole exercise of publishing original papers” (2006:ix).
Oorspronklikheid word dus in beide dokumente as van groot belang geag en die
aanname is dat dit objektief vasstelbaar is; dit is ’n taak van ewekniebeoordelaars om
hieroor te waak.
By nadere ondersoek van oorspronklikheid en ander terme in dieselfde stal (soos
uitnemendheid, nuwigheid, uitmuntendheid, besondersheid, kreatiwiteit, uniek, uitsonderlik)
blyk dit egter dat daar niks vanselfsprekends aan die toepassing daarvan in die
dokumente is nie; inteendeel, oorspronklikheid lewer ’n swerm probleme op. Daar word
aangeneem
dat
oorspronklikheid
altyd
aanbevelenswaardigheid
uitdruk.
Oorspronklikheid, sonder om dit te kwalifiseer, word as noodsaaklike voorwaarde vir
die uitgee van wetenskapswerk gestel. Dit is egter maklik om oorspronklik te wees as
dit die enigste voorwaarde is; ons weet dit uit die baie oorspronklike poetse wat mense
gebak word en waarvan baie skeefloop. Uit akademiese oogpunt illustreer die Sokalartikel (1996a) dat oorspronklikheid as sodanig nie kwaliteitwerk uitwys nie. Die artikel
is aanvaar en uitgegee, maar dit was allesbehalwe ’n bydrae tot die
kultuurwetenskappe. Dit was ’n slim en oorspronklike, maar sinlose, sameflansing van
woorde, frases en sinne en bedoel om ’n parodie te wees (Sokal 1996b en 1996c). Die
voorval toon hoe gevaarlik ongekwalifiseerde oorspronklikheid kan wees, want die
“artikel” was wel oorspronklik – dit was Sokal se idee en hy het dit self uitgevoer en
daar was nog nie so iets gedoen nie. Dit is baie maklik om oorspronklik te wees as dit
nie nodig is om ook sinvol, samehangend, niestrydig, en so meer te wees nie.
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Oorspronklikheid, as ons daarvan seker kan wees, bring ons as sodanig nie ver nie. ’n
Teleurgestelde, hermetiese oudbibliotekaris kan ’n heel oorspronklike bydrae lewer om
die kaartkatalogus te verbeter, maar wat daarvan? Wat beteken so ’n soort
oorspronklikheid?
Wat beteken dit om oorspronklik te wees? Oorspronklikheid en sy sinonieme is baie
belangrik in die wetenskapsomgewing, maar ook problematies en ’n bron van
onsekerheid by beoordeling. Hoe moet die vereiste van oorspronklikheid toegepas
word? Plagiaat word as ’n ernstige vergryp gesien, maar dit het moeilik geword om dit
oortuigend te omskryf. Is dit bloot die klakkelose oorskryf van ’n ander se werk? Of is
dit die gebruik van ’n ander se idees al is dit in eie woorde omgesit? As net een idee
gebruik word uit ’n hele aantal, is dit nog plagiaat? Selfs weg van die uiterste van die
doelbewuste pleeg van plagiaat, is dit nie maklik om te bepaal wat as oorspronklik
moet geld nie – geld dit net in die geval van ’n splinternuwe probleem, met ’n
splinternuwe idee daaroor en ’n splinternuwe oplossing? Hierdie situasie is min
beskore, selfs moeilik voorstelbaar, en na alle waarskynlikheid onmoontlik om te
bereik, want nuut kan net relatief wees; iets wat totaal nuut is, geen verband met die
bekende hou nie, kan nie geplaas, gekonseptualiseer en dus gebruik word nie. Aan die
ander kant: Is die hertoetsing van ’n bestaande probleem en oplossing met ’n metode
wat effens gewysig is, wel oorspronklik?
’n Navorser hieroor sê in hierdie verband: “[T]here is no consensus in the literature on
the meaning of creativity [...]. The term creativity has been used to address so many
different problem areas that it has lost much of its utility as a research concept”
(Hollingsworth 2007:129). Hollingworth verkies die term high cognitive complexity (2007).
Hy ondersoek kreatiwiteit, en dus oorspronklikheid, uit ’n neurowetenskaplike
perspektief en bied vir ons inligting oor die brein, neurone en sinapse aan wat binne die
algemene konteks van beoordeling nie beskikbaar is nie en dus nie van veel hulp is nie.
Sy bevindings is tog interessant en help ons om ’n beter begrip van oorspronklikheid te
kry. Hy het die ontdekkings van 291 wetenskaplikes ontleed (Hollingsworth 2007:130–
41) en bevind dat “chance and luck” ’n rol gespeel het en dat “most of the scientists
who made the 291 major discoveries internalize[d] a great deal of scientific diversity”.
Tussen hulle was daar ten tye van die ontdekkings lewendige gesprekvoering aan die
gang oor ’n verskeidenheid kennisvelde. Hierdie wetenskaplikes het nuwe kennisvelde
benader as ’n soort spel, dus met ’n meer intuïtiewe en spontane vorm van denke. Hulle
het veral konfrontasies met die onbekende geniet. Saam met Robert Root-Bernstein
besluit Hollingsworth: “[N]othing novel or worthy can emerge without making
surprising links between things [...]. To create is to combine, to connect, to analogize, to
link, and to transform” (2007:130)
Oorspronklikheid val nie uit die lug uit nie – dit vereis baie werk en veral dinkwerk. Dit
gaan egter ook met ’n ontspanne gesindheid gepaard en vereis ’n wye en soepel
belangstelling. In die konteks van beoordeling is die ontwikkeling van
oorspronklikheid nie van belang nie – die probleem is die vasstelling daarvan.
Lamont en haar medewerkers se konkrete, pragmatiese benadering kan ons help om
vordering te maak. Hulle verwerp die objektivistiese siening van oorspronklikheid, wat
die styl van die dokumente onder bespreking is, en beskryf oorspronklikheid as “the
Mertonian firewall dividing the sphere of the social and the sphere of knowledge”
(Lamont, Fournier, Guetzkow en Mallard 2007:171) wat belangrike aspekte verberg,
soos wie of wat oorspronklik is. Oorspronklikheid het met nuutheid te make, maar
waarin lê dit, in watter mate moet dit teenwoordig wees, en hoe word dit bepaal? Dit
lyk of dit die betrokke kennis geld, maar die artikelskrywer word vergoed, geëer of
355
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
verguis (in die geval van plagiaat), en die skrywer is ook nie los van sy omgewing te
sien nie. Lamont en haar medewerkers benader die probleem vanuit die konteks van
uitsprake van oorspronklikheid. Hulle bekyk beoordelings en die motiverings daarvoor
en vra na die moontlikheidsvoorwaardes: “Far from being an objective matter, defining
and establishing originality is itself the object of conflicts and negotiations” (Lamont e.a.
2007:170). Hulle werk vanuit die openbare kriteria wat gebruik word om beskrywings
van oorspronklikheid te kan gee en vind dat sulke beskrywings op drie aspekte slaan:
“[R]espondents judge originality on the basis of substantive aspects of the proposal, the
character traits that they ascribe to authors, and their emotional reaction to the
proposals” (Lamont e.a. 2007:168).
Vir Lamont-hulle gaan dit dus om die selfstandige inhoud van die stuk wat beoordeel
word, met ander woorde die aangebode kennis wat as nuut beskou word; om psigiese
eienskappe van die skrywer wat vir die beoordelaar blyk uit die produk (die skrywer is
dapper, betroubaar, lief vir idees, nuuskierig, en dergelike meer); en derdens, om die
emosionele inwerking van die produk op die beoordelaar (die beoordelaar vind dit
verrassend, raak opgewonde en/of nuuskierig daaroor, en dies meer).
Oorspronklikheid is nie eenduidig nie en het ook ’n sosiale aspek: die intellektuele
omgewing waarin navorser en beoordelaar beweeg en ontwikkel het.
In hierdie verband voer ’n ander kennissosioloog aan dat “creativity takes place in
networks”, en “intellectuals are charged up by interactions in their network” (Collins
2007:156). Kreatiwiteit het dus volgens Collins ’n kollektiewe karakter wat sowel
ondersteuning as teenstand vereis. Genialiteit is slegs een aspek.
Vanuit die perspektief van beoordeling toon Lamont en medewerkers (2007) dus dat
oorspronklikheid met skrywers én beoordelaars te make het, en boonop met die
emosies van beoordelaars. Die objektivistiese benadering is eintlik ’n ideaal aangevuur
deur ’n verwarring van kontekste, ’n sug na meetbaarheid. Volgens Lamont-hulle
(2007) het oorspronklikheid verskillende gesigte in verskillende kontekste en gaan
verskillende mense ook verskillend oor die oorspronklikheid van iets of iemand
oordeel. Gesprekvoering is al wat ’n verskil sal kan besleg.
Hierdie benadering kan dus goed werk in die konteks van beoordelingspanele waar
bespreking en direkte vergelyking moontlik is. Het dit egter iets te sê vir omgewings
soos die vakjoernaaluitgewersomgewing waar nie op gesprekvoering en vergelyking
teruggeval kan word nie?
Die klem op meting, en dus op die objektivering van oorspronklikheid, kom voor in die
vorm van bibliometriese studies wat as ’n objektiewe kriterium van gehalte voorgehou
word. Die meting van die verwysingsomvang is veronderstel om ’n presiese meting van
die gehalte van ’n publikasie te wees. Daar word ook aangeneem dat bibliometriese
meting daarom ’n objektiewe aanduiding van oorspronklikheid is, want navorsers
raadpleeg verkieslik materiaal waarin hulle iets nuuts kry. Die verwysingswedloop se
beginpunt is opname in internasionale indekseringsbronne – natuurlik op grond van
beoordelingsprosedures wat al die aannames maak wat deur objektiewe meting
uitgeskakel moet word.
Die bibliometrie bestaan lankal en word vir verskillende doeleindes in die bestuur van
biblioteke aangewend. Die koppeling met gehalte gee dit ’n nuwe belangrikheid. Daar
is egter reeds herhaaldelik beklemtoon dat nóg kwaliteit nóg oorspronklikheid
bestaande, meetbare eienskappe is. Ons het te make met oordele in kontekste wat weer
kriteria veronderstel en bepaal. Hierdie beoordelings is nie suiwer kognitief nie, maar
het ook betrekking op psigologiese en emosionele betrokkenheid (Lamont e.a. 2007;
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Lamont 2009). Die omvang van verwysings sê eintlik niks meer as dat daar ’n aantal
verwysings na ’n publikasie was nie. Die syfers spreek nie ’n oordeel uit nie, verskaf nie
grond vir ’n waarde-oordeel nie, maar stel bloot ’n sekere feit.
Die leemtes van hierdie benadering, soos in alle vorme van meting wat so gewild is en
as van deurslaggewende betekenis beskou word op talle toepaslike en ontoepaslike
terreine, is onmiskenbaar. ’n Gevaar van hierdie benadering is die onderskatting van
die belangrikheid en invloed van dit wat nié gemeet kan word nie, en wat veral in die
konteks van die mens en menslike produkte dikwels van groter belang is as die
meetbare (soos bespreek deur Bernardis en Hagene 1995).
Bibliometriese studies het ’n sekere interessantheid, maar is nie betekenisvol by
uitsprake oor oorspronklikheid en gehalte nie. Indien hierdie deel van die
kennisdinamiek nie in die beoordelingsprosesse verreken word nie, is die uitkoms nie
alleen teenproduktiwiteit nie, maar veel erger, ’n soort barbarisme. Baie lede van die
“globale kennisgemeenskap” (nog ’n belangrike term, veral as ’n mens dink aan wie
almal ’n deel hiervan uitmaak, maar nie in die dokumente vermeld word nie) het al
hierop gewys.
Die vraag bly nog: In watter mate hou wetenskaplikheid en goeie wetenskap verband
met oorspronklikheid? Nuwe probleme, kennis, insigte, prosedures, teorieë, en so meer,
is belangrik en daarsonder kan daar nie van wetenskaplike vooruitgang gepraat word
nie. Wetenskapsbeoefening kan egter nie net bestaan uit die soek na nuwe kennis nie.
Die nuwe veronderstel die bestaande en daarom moet weer en weer na die bestaande
teruggegaan word en moet die bestaande basis verbreed en insig verdiep word.
Dit is ook nodig om herinner te word aan aspekte wat vergeet word. Onderrig is ’n
belangrike faset van besig wees met die wetenskap en dit moet lei tot sowel die
verwerwing van die bestaande as die open van vistas vir die vind van die nuwe.
Oorspronklikheid, te streng geïnterpreteer en toegepas, kan normale en belangrike
vorme van besig wees met die wetenskap op die agtergrond skuif en so eintlik die
vooruitgang van die wetenskap en gesonde wetenskapsbeoefening kortwiek.
Een belangrike vorm van besig wees met die wetenskap is gesprekvoering oor en
kommentaar op kollegas se werk. Dit word egter dikwels ontwyk, want elkeen wil sy
eie oorspronklike navorsing doen en geld verdien. As oorspronklikheid te wyd vertolk en
toegepas word, kan dit ook die bedryf en vooruitgang van die wetenskap benadeel
deur op stagnasie uit te loop. Wetenskap, en die beoefening van goeie wetenskap, wat
die vooruitgang van die wetenskap beoog, het baie meer wyses van betrokkenheid
nodig as net die vind van nuwighede, en nuutheid het ook verskillende gesigte in
verskillende kontekste. Daarom is dit nodig om te besin oor oorspronklikheid, omdat
dit as aanbeveling of kritiek gebruik kan word.
Met verwysing na die twee beleidsdokumente voel ons dat die objektiwistiese
beskouing van oorspronklikheid wat daarin gestalte kry nie aanvaar kan word nie;
oorspronklikheid is nie so eenduidig en deursigtig nie. Dit kom daarop neer dat ons glo
dat daar meer ruimte moet wees vir verskille en vir gesprekvoering oor oordele oor
wetenskaplikes en hulle bydraes, want die oorspronklike is vervleg met die oue en nie
altyd so maklik onderskeibaar nie. Omdat oorspronklikheid in die dokumente as
vanselfsprekend aanvaar word, word die probleme daarmee en hoe dit
wetenskapsbeoefening raak, nie aangeroer nie. Die dokumente kon ’n helderder blik op
goeie wetenskap en wat dit alles behels gegee het; dit raak byvoorbeeld die opleiding
van wetenskaplikes, want die strewe na oorspronklikheid het sowel te make met die
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ontwikkeling van vakkennis as met karaktereienskappe, ’n aspek wat nie baie aandag
kry nie.
Die vertrekpunt in die dokumente (wat oorspronklikheid as algemeen verstaanbaar en
vanselfsprekend aanvaar) is problematies, want kontekste (wat bepalend is om van
oorspronklikheid sin te maak) verskil. Hierdie vertrekpunt is ook die bron van heelwat
misvattinge ten opsigte van navorsing. Oorspronklikheid is nie ’n objektief meetbare
eienskap nie en so ’n opvatting staan in die weg van goeie wetenskap. Om die soeke na
nuwe feite tot essensie van navorsing te verklaar, trek ’n streep deur die ou en
noodsaaklike begrip van “scholarship”. Die groei van wetenskaplike kennis vereis ’n
behoorlike agtergrond en integrasie van nuwe by bestaande kennis.
Hollingsworth (2007) het gevind dat kreatiwiteit kulturele en akademiese
verskeidenheid benodig. Akademiese verskeidenheid beteken dat die navorser vak- en
spesialiteitsgrense nie te ernstig moet opneem nie en agtergrond moet bou deur intens
kennis te neem van kennisvelde wat iets kan bydra tot sy besondere navorsing. Hierdie
bekend-raak met en onder die knie kry van saakmakende “bekende” materiaal, word
egter ontmoedig, want dit pas nêrens in nie – dit is nie “navorsing” nie en dit is nie
publiseerbaar nie, want dis nie oorspronklik nie. Ware kreatiwiteit en insig word dus
aan bande gelê deur “oorspronklikheid” en boonop bemoeilik dit ook die groei van
kennis. Goeie wetenskap benodig ’n baie ryker en soepeler siening van
oorspronklikheid. Ook die sosiale ingebedheid van die navorser speel ’n rol in
kreatiwiteit. Kennisname van en kommunikeer met verskillende kulture; die
kennisname en bedink van die verskille, dien as ’n prikkel vir kreatiwiteit.
Ons het vroeër gewys op die belangrikheid van die konteks van gesprekvoering.
Hollingsworth (2007) het gevind dat intense, uiteenlopende gesprekke met ander
kenners ’n vereiste vir kreatiwiteit is. Gesprekvoering hou verband met die idee van
“scholarship” en “liberal education” wat nie inpas by die “publish or perish”navorsingskultuur wat vaardig is in ons land nie. Collins (2007:158) sluit hierby aan met
die beklemtoning van die belangrikheid van goeie, inspirerende leermeesters in die
voorbereiding van navorsers om oorspronklike werk te kan lewer. As ons Lamont-hulle
(2007) ernstig neem, is daar ’n verband tussen karaktervorming en oorspronklikheid en
in die beoordelingsproses geld die ontdekking van oorspronklikheid sowel skrywer as
keurder. Ook hierdie insig bring ons terug na wetenskaplike opleiding. Die klem op
oorspronklikheid lei tot ’n skeiding van onderrig en navorsing, met nadelige gevolge
vir beide. Oorspronklikheid word op die ou end die vyand van oorspronklikheid.
Dit lyk asof die twee beleidsdokumente bedoel dat oorspronklik beteken dat iets wat nog
nie vantevore bekend was nie, nou bekendgestel word (daar is dus ’n fokus op nuwe
feite). Die aanname blyk dus te wees dat die wetenskap in totaliteit onaf is en in
beginsel onvoltooid bly en dat oorspronklikhede/nuwighede altyd daar sal wees om te
ontdek. Maar wie bepaal dit en hoe? Is dit deel van die definisie van wetenskap, of van
wêreld (waaroor wetenskap gaan), of spruit dit uit ’n definisie van die wetenskapper? En
wie bepaal dat dít is wat oorspronklikheid beteken? Feite moet immers geïntegreer,
geklassifiseer en soms geprioritiseer word in wetenskapswerk. Insigte in bestaande feite
is tog ook oorspronklik, maar dan kom ons voor die probleem van die “eerste keer” te
staan.
Kortom, oorspronklikheid word uiters belangrik geag, maar waarom? Die dokumente
beskou die vereiste van oorspronklikheid as vanselfsprekend, maar met ’n bietjie krap
aan die begrip blyk dit daar is meer probleme as antwoorde. Dit wil lyk of goeie
wetenskap ’n verband met oorspronklikheid het, maar baie meer wetenskap is nodig as
om dit as feit te stel. As Lamont-hulle (2007) se siening reg is, naamlik dat
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oorspronklikheid toegeken word deur beoordelaars, sal oorspronklikheid anders hanteer
moet word as om dit tot meetbare eienskappe te beperk.
Weer is die retoriese waarde meer as die praktiese, en dus hang die beleidsdokumente
ook in dié opsig in die lug.

3.6 Menslikekapasiteitsontwikkeling
Nie een van die twee instellings waarmee ons hier te make het, is onderwysinstellings
en direk by opleiding betrokke nie. Beide beplan egter om hulle op die
opleidingsterrein te begewe in die vorm van bowebou-opleiding. Dit wil sê hulle
aanvaar ’n sekere onderbou as vanselfsprekend. Daarbenewens sien albei instellings
ook ’n sosiale rol daarin dat hulle betrokke kan wees by “a science based contribution to
national human capacity development” (NRF 2008:3). Die instellings gee dus blyke van
denke oor opleiding sowel ten opsigte van wat hulle beplan as ten opsigte van wat
hulle veronderstel. In hierdie verband is wat verswyg word, en veral twee begrippe,
van kernbelang, naamlik development en skills.
In die beleidsdokumente is daar sprake van die “ontwikkeling” van mense, navorsers
en vaardighede. Ons glo egter dat “ontwikkeling” as model in die menslike konteks
onaanvaarbaar is. Mielies ontwikkel, volg dus ’n sekere beloop van pit tot draende
plant. By die mens as vrye wese is daar altyd keuses en redes ter sprake en daarom
gaan dit by die mens om opvoeding, vorming of opleiding.
Hierdie aangeleentheid is meer as ’n blote vaktaaltwis. Die opleiding wat die betrokke
instellings beplan, gaan nie verder as die “ontwikkeling” van “vaardighede” nie – die
soort vaardighede waaroor topklas-navorsers (PhD-studente en navorsers), redakteurs
en beoordelaars moet beskik. Behalwe dat die spesifieke vaardighede waarom dit hier
gaan, moeilik afskeibaar is en sodanige vaardighede ook nie soos ’n spier in
afsondering ontwikkel kan word nie, is nie net vaardighede hier ter sprake nie.
Navorsers, redakteurs en beoordelaars moet as volle mense gevorm word; hulle gaan
intellektueel, persoonlikheidsgewys en karaktergewys (en ook fisies as hulle met
apparaat moet werk) betrokke wees by die take wat hulle volvoer. Nie een van hierdie
vermoëns kan as vanselfsprekend aanvaar word of ontwikkel sommer vanself en so
maklik nie. Wat vir hierdie opleiding of afronding veronderstel word, is ’n
menssiening, ’n wetenskapsiening binne menslike verband, en ’n navorsingsiening wat
op sy beurt binne so ’n wetenskapsiening geplaas is.
Die betrokke instellings kan egter teenwerp dat hierdie afgerondheid veronderstel
word, want hulle teiken wetenskaplikes wat reeds gegradueer het. Die breë
vermoëvorming is dus aan ’n elitistiese instelling onderneem, en die NRF en ASSAf kan
hulle nou op besondere vaardighede toespits.
Iets hiervan word veronderstel in wat beplan word, naamlik die PhD-program en
navorsingsprofessore. Waarom is navorsingsprofessore so belangrik vir die NRF?
Sekerlik oor die status daaraan verbonde, maar dit moet veral gaan om die soort
omgewing wat ’n universiteit (ideaal gesproke en gesien as ’n instelling wat met die
vorming van mense gemoeid is) vir navorsing skep – onderriggewys is die
veronderstelling dat dit navorsingsgebaseer sal wees. Die universiteitsomgewing
verskaf ook die “ideale” ruimte vir gesprekvoering – daar is vakgenote wat kan
stimuleer en kontroleer, daar is kollegas in ander vakgebiede wat insette kan lewer, en
daar is die jong, geesdriftige, nuuskierige en kritiese studente. In so ’n ideale omgewing
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het die PhD-program dalk sin, want in sekere rigtings kan die aanvraag goed wees,
navorsingsprofessore kan besig gehou word, en kortkursusse kan aangehaak word.
Hierdie ideale beeld en benadering is egter fundamenteel ondergrawe. Die talle swakvoorbereide studente maak gehalte- en verrykte onderrig moeilik. Die klem op
beroepsgerigtheid/beroepsafgerondheid, gepaardgaande met ekonomiese eise aan
departemente, veroorsaak dat min aandag aan fundamentele beginsels gegee kan word.
Boonop is in so ’n klimaat die meer vormende dissiplines soos filosofie, sosiologie en
ander onpopulêre keuses aan die verdwyn. Bowendien het opleiding in ’n
minderwaardige posisie beland toe navorsing van onderrig geskei is, apart befonds
word en al die aandag en applous kry. Inderwaarheid is ’n navorsingsprofessor eintlik
’n contradictio in terminis – ’n professor wat nie “profess” nie. Toesighouding oor
verhandelinge en proefskrifte beteken kwalik om die volle veld te gebruik. Hierdie
soort professoraat skep spanning onder kollegas en trek opleiding verder skeef. Die
afsonderlike klem op, en beloning van, navorsing het talle negatiewe invloede op die
“ideale” omgewing. Die ruimte vir gesprekvoering is versteur of tot niet gemaak;
kollegas stel nie belang in, en wil nie betrokke raak by, ander se navorsing nie;
navorsing het in ’n wedstryd ontaard. Voorgraadse opleiding het om genoemde en
ander redes gespeen geraak van ’n navorsingsbasis en dit gaan net om die bybring van
basiese kennis en vaardighede.
Wat dus vir die bowebou-betrokkenheid veronderstel word, kan nie aanvaar word nie.
Prakties gesproke is die beeld van ’n liniêre ontwikkeling ook ontoepaslik. Wat van
“opleiding” veronderstel word wanneer dit by die bowebou kom, is reeds skeefgetrek –
die denke oor navorsing en die verband tussen navorsing en vakkundige vorming is
versteur. Die opleiding van navorsers word dus deur maatreëls bedreig wat
veronderstel was om dit te bevorder, en daardeur word navorsing self bedreig.
Ewekniebeoordeling bied geen waarborg hierteen nie, vanweë die rol van die gangbare
diskoers.
Navorsers moet opgelei word. Met al die kritiek op navorsingsbeplanning en administrasie word die noodsaaklikheid van goeie navorsing nie ontken nie, en
daarvoor is bekwame navorsers nodig. Ten spyte van die instelling van
navorsingsprofessorate en die PhD-program kry hierdie soort opleiding geen
diepgaande aandag in die beleidsdokumente nie; dit word as vanselfsprekend aanvaar.
As hoë navorsingsdoelstellings gestel word, moet daar egter ook oor opleiding gedink
word en moet daar meer daadwerklik betrokkenheid daarby bedink word.
’n Ander aspek wat ter sprake kom in die beleidsdokumente is die ideaal om ’n bydrae
tot die kapasiteitsontwikkeling van mense in die algemeen daar te stel. Besonderhede
ontbreek egter en om so ’n wetenskapsgebaseerde bydrae tot die gemeenskap te lewer,
gaan nie sommer vanself gebeur nie. Ongelukkig kry ’n mens die indruk dat die siening
hieroor weer beperk en op die ekonomie ingestel is, naamlik om mense te kry om aan
die ekonomie te kan deelneem (dus deel van die sosiaal-politieke relevansie waarna die
dokumente streef). Die vraag is wat instellings wat hulle ten doel stel om navorsing te
ontwikkel en te ondersteun en wat goeie navorsingspublikasies wil verseker, kan bydra
tot algemene menslike ontwikkeling. Ons glo dat die ontwikkeling van menslike
vermoëns met intellektuele en geestelike vorming en groei, veral die verbetering van
denke, te make moet hê en dit gebeur nie vanself nie.
Die beleidsdokumente neem aan dat die ontwikkeling van menslike kapasiteit ’n edele
sosiale doelstelling is, veral in die ontwikkelende wêreld, en dat dit daarom
vanselfsprekend is dat een en almal hulle daarvoor sal moet en wil beywer en dat dit
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daarom ook op die weg van instellings soos die NRF en ASSAf lê om hulle daartoe te
verbind.
Retoriese verbinding tot ’n ideaal vereis egter ook praktiese verbinding, en dis waar die
moeilikheid lê – presies wat word bedoel en hoe kan die wetenskaplike gemeenskap, en
veral die gemeenskap van navorsers, ’n direkte bydrae hiertoe lewer?
Dit wil weer voorkom of ’n wetenskapsbeeld hieragter verskuil is wat wetenskap en
kennis tot verkoopsartikels verminder en dit sodoende by ekonomiese, en daardeur by
sosiale, projekte betrek. Ten minste is dit ’n omstrede wetenskapsbeskouing wat
sekerlik nie sonder meer aanvaar sal word deur al die instellings wat per
veronderstelling deur hierdie beleidstukke betrek word nie, en dus kan dit nie as ’n
algemene siening voorgeskryf word nie. Allermins beteken die siening wat in die
dokumente voorgehou word, vordering op die pad na goeie wetenskap.
Bo en behalwe dit wat ons raaksien in die twee beleidsdokumente, dit wat ons daarin
mis, die vanselfsprekendhede wat ons identifiseer en wat nie heeltemal as
vanselfsprekend aanvaar kan word nie, is daar ’n hele aantal aangeleenthede wat
bepalend is vir die verwesenliking van die beste moontlike wetenskap en wat
andersoortige eise aan ewekniebeoordeling stel, maar wat in die dokumente ontbreek.
Hieraan sal ons nou aandag gee.

4.

Wat ontbreek in die dokumente?

Om interpreterend te lees behels ook om tussen die reëls en onder en agter die
beweringe en die woorde te lees; om te probeer peil wat ontbreek. Om so ’n lesing
hanteerbaar te hou, het ons vanuit die perspektief van “beoordeling” gelees. Maar sal
kritiek dan regverdig wees? Hierdie is nie dokumente oor beoordeling nie; trouens in
albei word beoordeling net genoem. Beoordeling het egter ’n wesentlike rol gespeel by
die ontwikkeling van hierdie dokumente en sal ook ’n rol speel in die verwesenliking
van die voorgestelde strategieë. Die vraag is in hoeverre hierdie beoordelings rekening
hou met tersaaklike oorwegings. Dit speel in op die beoordeling van die dokumente.
Belangriker egter is dat beoordeling die sluitstuk is vir die bereiking van die gestelde
doelwitte in beide hierdie dokumente: as beoordeling faal of verdag is, faal die projekte.
Die NRF bied ’n strategiese plan om navorsing te bevorder, te ontwikkel, te befonds en
op ander maniere te ondersteun. Dit gaan dus om goeie wetenskap en goeie
wetenskaplike navorsing, en hierdie aktiwiteite word deur beoordeling aangedryf. Selfs
praktiese programme (soos die PhD-program en die aanstelling van
navorsingsprofessore) sluit beoordeling in.
Die ASSAf is gemoeid met die ondersoek van wetenskapstydskrifte, en dit is ’n
beoordelingstaak. Die wetenskapsakademie wil net die beste gepubliseer sien en dit
moet deur keuring verseker word – met gereelde tussenposes moet tydskrifte as
sodanig dus beoordeel word. Gehalte en gehaltebepaling is altyd aan beoordeling
gekoppel. Beoordeling as die basis van vordering en doelbereiking kan daarom nie in
die beplanningsfase blou-blou gelaat word nie.
Die vraag is dus of die beoordelingsproses goed deurskou is in die NRF- en ASSAfdokumente. In die algemeen is die uiteensetting en inskakeling van kernelemente van
beoordeling/gehaltebepaling
agterweë
gelaat
in
die
twee
dokumente.
Ewekniebeoordeling is inderdaad nie ’n towerstaffie nie en daar is ernstige besware
daarteen (Roux en De Beer 2010).
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In hierdie dokumente is heelwat sake wat vir goeie wetenskap van belang is, weggelaat.
Hierdie sake sal in diepte bespreek word in beplande artikels waarin die voorwaardes
vir goeie wetenskap asook ’n alternatief vir ewekniebeoordeling onder die loep geneem
sal word. Hier onder word enkele sake uitgelig.

4.1 Die diskursiewe dimensie
Navorsers oor voorwaardes vir kreatiwiteit in die besonder en die beoefening van goeie
wetenskap
in
die
algemeen
beklemtoon
die
belangrikheid
van
diskussie/gesprekvoering, soos ons reeds vroëer aangetoon het. Hollingsworth (2007)
vind dat die kern van kreatiwiteit persoonlike kennis is, want elke persoon ervaar en
konseptualiseer op ’n eie unieke manier, maar om iets te beteken moet hierdie
persoonlike kennis in gekodifiseerde kennis omgesit en wyer gekommunikeer word.
Die omsetting baat by gesprekvoering, en kommunikasie vereis dit wat gesprekvoering
onontbeerlik vir kreatiwiteit maak. Hollingsworth (2007) het ook gevind dat ’n
kreatiewe gees op verskeidenheid gebou word – kontak met ’n verskeidenheid kulture,
ervarings, probleme, sienings en persoonlikhede. Hierdie verskeidenheid berus op en
speel ’n rol deur gesprekvoering.
Collins (2007:158–9) bevestig hierdie siening. Hy praat van kreatiwiteit as die resultaat
van “netwerking” en sê:
Intellectuals are charged up by interactions in their network, in their thoughts,
concepts, techniques of thinking, and arguing, as well as in their ambitions,
energies and emotions. Individuals are not fixed essences [...] but are, so to
speak, programmed from the outside.
Collins praat van die “collective character of creativity” (2007:159). Navorsing benodig
duidelik ’n vertroude intellektuele sosiale omgewing, gespreksgenote en die
moontlikheid van gesprekvoering as die voedingsbodem vir idees en invensies
benewens die psigologiese steun wat dit bied. Is daar ’n gevoeligheid hiervoor in die
dokumente te bespeur?
Met die afronding van beide dokumente is erkenning gegee aan die belangrikheid van
gesprekvoering. Die NRF het ’n reeks byeenkomste aangebied vir terugvoering oor die
strategiese plan deur die gemeenskap (“belangegroepe”) wat op beperkte skaal
geleentheid vir bespreking gebied het. Die NRF en ASSAf het ook vraelyste vir
beantwoording gesirkuleer, dus gestruktureerde terugvoering gevra (terugvoering oor
waaroor terugvoering gevra moet word). Vraelyste laat nie ruimte vir debat nie, maar
laat wel insette van buite toe.
Daar word dus tog erken dat bespreking van en kommentaar oor hierdie soort sake
belangrik is. In die planne self word egter nie melding van die
gesprekvoeringsomgewing van goeie wetenskap gemaak nie, en die rol van die
intellektuele gemeenskap kry nie aandag nie.
Hierdie weglating blyk ook uit die beeld van die navorser wat in die dokumente geskep
word en uit die klem op uitsette. Uitsette vorm die fokuspunt van die
beleidsdokumente, maar die interaktiwiteit wat uitsette moontlik maak, kry nie aandag
nie. Die klem op navorsers as individue en op hulle uitsette is so sterk dat dit ’n
bedreiging vir intellektuele interaksie raak, want enersyds is gesprekke nie beperk tot
persoonlike spesialiteite nie en dis ook tydrowend (tyd is immers belangrik vir uitsette)
en andersyds beskerm elkeen sy idees, want dit is geld werd. Die werklike rol van
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universiteite
as
unieke
navorsingsinstellings
vanweë
die
unieke
gespreksvoeringmoontlikhede wat dit bied, word hierdeur tot niet gemaak en die
instelling van navorsingsprofessorate hang in die lug.
Die beeld van die wetenskapswerker wat in die dokumente geskep word, is ’n
verskraalde beeld: ’n navorser wat in sy studeerkamer/laboratorium ’n probleem
ontdek (“sien”, “ervaar”), dit formuleer, ’n ondersoek beplan, toepaslike metodes
selekteer, die ondersoek uitvoer, resultate opteken, verwerk, interpreteer en opskryf, ’n
artikel voorberei wat gekeur en uitgegee word. En, siedaar, daar is ’n bydrae tot die
wetenskap gelewer en die geldelike steun word uitbetaal. Die belangrike rol van
gesprekvoering vooraf, gedurende die verskillende ondersoekfases, en oor alles wat in
hierdie wetenskapsbeeld aanvaar word (en wat alles met keuses en dus beoordelings te
make het) word geheel en al weggelaat.
Twee soorte gesprekvoering is belangrik: eerstens, gesprekvoering in die intellektuele
“gesin”, kollegas en ander vakgenote; en tweedens, gesprekvoering in die breë
intellektuele gemeenskap. Beide soorte gesprekvoering is van belang by beoordeling.
By
die
beoordeling
van
’n
sielkunde-artikel
oor
byvoorbeeld
die
waarnemingsverskynsel sal debatte onder sielkundiges, maar ook die insette van
byvoorbeeld filosowe (“philosophers of mind”) en neurowetenskaplikes van belang
wees.
Daar is twee verskillende vorme wat albei hierdie soorte gesprekvoering kan aanneem.
Enersyds is daar konserwatiewe gesprekvoering – bestaande grense en maniere van
doen word aanvaar en die gesprek vind plaas binne die aanvaarde raamwerk van
vakgrense, aard van probleme, standaardmetodes en -benaderings en geykte
beoordelingskriteria en die toepassing daarvan. Die meeste gesprekvoering wat met
vakbeoordelings te make het, is waarskynlik hierdie soort. Lamont (2009) het aangetoon
dat hierdie soort beoordelingsgesprekvoering die wese van wetenskaplike beoordeling
uitmaak. Beoordelingskriteria is nie bestaande, vryswewende, objektiewe entiteite nie,
maar ooreenkomste op grond van gesprekvoering, en gevolglik is die toepassing van
beoordelingskriteria ook nie van gesprekvoering te skei nie. Haar kritiek op vroeëre
studies oor beoordeling weerspieël haar siening:
Although these studies have made important contributions, their framing of the
question implies that a unified process of evaluation can be put in place once
particularistic considerations have been eliminated. They tend to overlook that
evaluation is not based on stable comparables, and that various competing
criteria with multiple meanings are used to assess academic work. (Lamont
2009:18)
Andersyds is daar ondersoekende, kritiese, soms revolusiesoekende en -stokende
gesprekke oor ’n dissipline – kritiese vrae en standpunte oor aannames rakende ’n
dissipline is aan die orde. Dis die soort gesprek wat kan uitloop op ’n
denkraamwerkverandering,
soos
die
gesprek
oor
paradigmas
en
paradigmaverskuiwings wat Kuhn (1975 [1962]) ontketen het en wat denke oor
wetenskaplike teoretisering verander het. Hierdie soort gesprekvoering kan ’n
wetenskap verander, die grense en problematiek daarvan verskuif.
Frohmann (2004) het met verwysing na inligtingkunde die aard en belangrikheid van
die ondersoekende gesprek beklemtoon. De Beer (2009:14) som Frohmann se projek só
op:
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What is encountered in Frohmann's study is a thorough and, according to
many, a highly suspicious questioning of the accepted (very often in a highly
uncritical way) notions in Information Science and works that are accepted as
standard notions without which the activity of the science cannot proceed.
Die aanvaarde kernbegrippe waarna in hierdie aanhaling verwys word, bepaal die
grondslae, die grense en die soort kennis en dus probleme van die wetenskap.
Frohmann (2004) put die inspirasie vir sy kritiese ondersoek uit die
wetenskapsosiologie, waar wetenskapsosioloë uitgebreide studies van die werk van
wetenskaplikes onderneem het – veral van wetenskap wat aan die gang is – ten einde
insig te probeer verkry in die opstelling van wetenskaplike feite. In so ’n kritiese
gesprekvoering word die kernbegrippe van ’n vakgebied bevraagteken; die landskap
van die betrokke wetenskap soos dit deur die betrokke begrippe beskryf word, kom
onder skoot. Dit impliseer dat hierdie landskap verander, selfs op sy kop gedraai word,
sodat ook ’n ander manier van doen nodig word.
In die literatuur word na voorbeelde verwys, maar ons het self onderskeidelik so ’n
grondverskuiwing beleef met die verandering van biblioteekkunde na inligtingkunde
en die sirkelgang van filosofie van die opvoedkunde na fundamentele pedagogiek en
die uiteindelike in onguns bringing en afskaffing hiervan. In beide gevalle het
gesprekvoering, tussen vakgenote onderling en met ander belangstellendes, op ’n
perspektiefverandering uitgeloop: ’n ander vertrekpunt is geïdentifiseer, en daarmee
saam is ’n radikale bestekopname van ’n bestaande kennisveld gebied. So ’n kritiese
ondersoek loop uit op nuwe begrippe om by die nuwe veld in te pas en ook op ’n ander
manier van doen. Die veldverandering beteken probleme word nuut; nuwe
moontlikhede word geopen; ’n ander selfbeeld tree in werking. Natuurlik is daar ook
kritiek, en voorstanders van die nuwe moet hulleself verdedig. Dit is nie maar net
kritiek ter wille van kritiek en verandering ter wille van verandering nie, maar alles
word gedra deur die oortuiging dat die ou manier van dink en doen wetenskaplik
gesien nie kan lewer wat dit beloof het nie en in doodloopstrate beland het.
So ’n debat rondom die hersiening/hernuwing van ’n kennisveld is krities belangrik;
dit raak vakgenote en mense wat reeds ’n opleiding deurloop het. Vanselfsprekend
moet gesprekvoering verwag en gestimuleer word en deur die gesprekvoering word dit
duideliker wat op die spel is, wat geraak word, hoe dinge geraak word en wat die nuwe
moontlikhede is. Nadat vakkundiges ’n tema ’n bietjie uitgetrap het, moet die
gesprekvoering wyer gaan sodat meer en ander implikasies uitgepluis kan word. Die
mate van kompleksiteit wat wetenskappe bereik het, maak die pogings van enkelinge
gewaagd en van beperkte waarde. Ongelukkig werk die subsidiestelsel teen die
gesprekvoeringsaspek van navorsing.
Gesprekvoering moet bruikbaar gehou word, moet positief in kenniswerk ingespan kan
word, en elke mening behoort geweeg te word. Dit beteken dat diskoersanalise tot die
metodologiese arsenaal van elke ernstige kenniswerker moet behoort. Nie alle radikale
kritiek loop op ’n totale herskikking uit nie, maar kernbegrippe en benaderings, die
definisie en grense van die dissipline kan verskuif. Dit is duidelik dat dit ’n
voortdurende moontlikheid en selfs aktiwiteit in die beoefening van ’n wetenskap moet
wees. Die gespreksdimensie is onmisbaar waar daar van beoordeling sprake is en geen
beplanningsdokument kan dit sommer net totaal ignoreer nie.
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4.2 Die konseptuele dimensie
Wetenskap- en kenniswerk vind nie in ’n epistemologies eenduidige en steriele
omgewing plaas nie en nog minder in ’n lugleegte. Sinmaking is midde in die sosiale
omgewing en hou verband met verskynsels soos waarneming, herinnering, verbeelding
en geloof. Elkeen van hierdie verskynsels het weer sy eie verbande en
moontlikheidsvoorwaardes. Die waarnemingsverskynsel kom byvoorbeeld voor in ’n
omgewing waarin daar van ’n sekere agtergrond, vaardighede, biologiese vermoëns en
gesteldheid, natuur- en sosiale omgewing, en vele meer sake sprake is. Met ander
woorde kennis, en dus wetenskap, staan nie los van ’n begripslogiese netwerk, van
oorsaaklike faktore, van sosiokulturele faktore en van ander invloede wat op
verskillende wyses met kennis verband hou nie. Ook sogenoemde buitewetenskaplike
oorwegings soos persoonlike voorkeure, vooroordele en aannames, ideologieë,
paradigmas, oortuigings en geloof kan nie buite rekening gelaat word nie; hieruit kom
dikwels die dryfvere vir wetenskaplike betrokkenheid, die neus vir navorsing, die
motivering vir bepaalde navorsing en projekte na vore.
Die konseptuele dimensie kan nie bloot geïgnoreer word in kenniswerk en die
formulering van beleid nie; as kennis dít is waaroor dit gaan, is kennis van kennis nodig
(kyk byvoorbeeld Morin 1986, Naccache 2010 en Stehr 1994 in hierdie verband) en moet
verbande, praktyke en benaderings wat kenniswerk kan beïnvloed, onder oë gesien
word. So kan byvoorbeeld etiese en geloofsoortuigings as ’n soort sensuur figureer.
Strategiebepaling, beleid en scenarioskepping kan nie bloot die konseptuele dimensie
ignoreer nie.
Kuhlen (2004) aksentueer die kompleksiteit en dinamiek in hierdie omgewing. Hy werk
op die gebied van inligting, wat beteken sy idees is belangrik vir alle kenniswerkers,
want almal werk met inligting; die verbande wat hy ondersoek, kom op alle
kennisterreine voor. Sy vertrekpunt is inligtingsetiek wat hy met algemene filosofiese
etiek en met epistemologiese kwessies in verband bring. Kortom, ’n etiese kode rondom
inligting (watter inligting aanvaarbaar is, hoe dit hanteer moet word, vertroulikheid, en
dergelike behoort-oorwegings) hang nie in die lug nie, maar hou verband met breër
morele beginsels en dit speel in op inligting-insameling, -vertolking, -gebruik en verspreiding. Kuhlen dink ook na oor die probleme van vryheid en privaatheid, en hoe
dit alles in die gedrang kom met moderne vorme van kommunikasie wat nuwe en
ander eise stel. Eienaarskap van kennis kom byvoorbeeld in die gedrang en dit maak
plagiaat ’n baie moeiliker probleem as voorheen. Kennis is ook nêrens meer dissiplinêr
suiwer nie; grensoorskrydings kan nie meer verhoed word nie. Nuwe strategieë en
metodologieë, ander benaderingswyses en vorme van denke is aan die orde van die
dag.
’n Mens sou verwag dat hierdie kompleksiteite in beleidsdokumente weerspieël sou
word, want dit raak ’n aangeleentheid soos beoordeling direk. ’n Bedoeling van Kuhlen
se werk is dat kenniswerkers ’n breër oriëntasie ten opsigte van veral die hantering van
inligting moet hê as wat algemeen aanvaar word, wat die nalaat van besinning oor die
opleiding van navorsers uit navorsingsbeleid (soos in die onderhawige dokumente) des
te onverstaanbaarder maak.

4.3 Die taalkundige dimensie
Geen wetenskapswerk kan taalloos onderneem word nie. Al word chemiese en ander
simbole en wiskundige werkwyses gebruik, bly taal onmisbaar. En tog word so ’n
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wesentlike deel van wetenskapswerk nêrens in die beleidsdokumente onder die loep
geneem nie.
Miskien is dit onregverdig om dit teen die dokumente, wat meer op die bestuurs- en
inhoudelike vlak beweeg, te hou. Die skrywers daarvan is wetenskaplikes of
wetenskapsadministrateurs en nie taalkundiges of taalfilosowe nie. Daar moes egter
raakgesien gewees het dat taal in verskillende dokumente van dieselfde aard onderling
radikaal kan verskil, en dat taal boonop tot allerlei probleme by beoordeling en
opleiding kan lei. Die spesiale pogings om meer skoliere op skool te oorreed om
natuurwetenskappe te kies en om wetenskap- en wiskunde-prestasie te verbeter, moes
funksionarisse bewus gemaak het van die negatiewe rol van taalagterstande; studente
druip dikwels in fisika en chemie vanweë taalonvermoë en nie vanweë gebrek aan
vakkennis nie.
Taal is belangrik, nie net in die sin van ’n draer van betekenis of ’n toegangspoort na
inligting nie, maar omdat dit wesenlik ingeweef is in denke, kennis en standpunte. Taal
het dus in die konteks van goeie wetenskap ’n verskeidenheid belange. Almal wat
betrokke is by wetenskap gebruik taal, in die praat oor of die beplanning en uitvoer van
’n ondersoek, die verslagdoening van bevindinge, ensovoorts.
Een benadering tot taal in situasies soos hierdie is dat taal bloot ’n instrument is om oor
feite te kommunikeer, en die probleme daarmee is bloot prakties, byvoorbeeld hoe om
die boodskap doeltreffend oorgedra te kry en watter faktore kommunikasie bevorder of
in die wiele ry. In dié benadering is ’n taalteorie, ’n werklikheidsiening en ’n siening oor
waarheid opgesluit en ander sienings word dus as onaanvaarbaar uitgesluit. Ons weet
egter reeds lankal dat taaluitings baie meer rolle speel as om feite oor te dra, en dat
waarheid die ooreenstemming van beweringe en werklikheid is, kan nie teen analise en
kritiek staan nie. ’n Taalteorie vereis heelwat meer as wat in hierdie dokumente
veronderstel word.
Die evolusie wat Wittgenstein se denke oor “betekenis” ondergaan het, gee ons ’n idee
van wat op die spel is. Wittgenstein begin met die idee van ’n taalonafhanklike, vaste
wêreld van enkelvoudige objekte waaraan betekenis toegeken moet word. Hy het gou
genoeg besef dat so ’n taal nie die noodsaaklike funksies van ’n taal kan verrig nie; dat
selfs eenvoudige opdragte soos wat ’n bouer aan sy handlanger gee, onverstaanbaar en
onuitvoerbaar bly. Dit bring hom by ’n oop stelsel waar betekenis van gebruik afhang,
van die lewensvorme (Malcolm 1989:20 en Blair 2006:5 se “forms of life”). Taal is nie
etikette wat bestaande betekenis op dinge plak nie; maar deur taalgebruik-in-situasie
kom betekenis tot stand. Dit beteken taal stig uiteindelik ’n betekenisvolle wêreld.
Vir die wetenskaplike hou dit twee implikasies in: eerstens, dat alledaagse woorde soos
sien, onthou, slim nie na willekeur herdefinieer kan word nie – hierdie terme het reeds ’n
gebruik waarmee die jong kind die wêreld leer ken het en ook kan problematiseer;
tweedens, dat die kind met sy besig-wees en ontdekkings besig is om betekenis verder
te voer, om die onbekende onder betekenis te bring en dalk nuwe betekenis aan
bestaande “dinge” te gee. Taal en werklikheid is onafskeidbaar verbind; taal kry ’n
wesenlike rol, sodat die wêreld gesien word deur die taal waarmee ons dit benader. Om
van “hulpbronne” te praat, teenoor “vuurmaakgoed”, teenoor “swart klippe” beteken
verskillende wêrelde vir die taalgebuikers. “Transformasie” bring ’n ander wêreld tot
stand as “’n mens is ’n mens” en weer anders as “’n mens se stand is ’n goddelike
beskikking”. Taal verdien dus besondere aandag van wetenskaplikes.
Die verweefdheid van taal met die wetenskappe is duideliker in die
geesteswetenskappe, soos die volgende voorbeeld toon. Op die spoor van Ryle (1966
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[1949]) met sy verwerping van die Cartesiaanse mensbeskouing identifiseer Meyer en
Nel (1969) ’n krisis in die geesteswetenskappe wat wentel om die neiging om die taal
(idioom) van die natuurwetenskappe na te volg en aan die mens as ’n natuurobjek te
dink. Hierteenoor beroep Spurrett (2008) in navolging van ’n lang tradisie hom juis as
geesteswetenskaplike op die naturalistiese grondslag. Hy begrond sy keuse met
verwysing na Quine (1951) se argument dat die logies-taalkundige skeiding tussen
sintetiese en analitiese oordele nie opgaan nie; alles kan na sintetiese oordele herlei
word en ervaring is die enigste bron van kennis. Nog later kom Olivier (2008) en vind
raakpunte tussen Martin Heidegger se taalteorie en Afrika-filososfie, wat onder andere
’n ander mens- en kennisbeskouing behels waardeur mites en selfs poësie by wetenskap
betrek word. Taal is die middel waardeur ons tot die natuur, of watter ander
werklikheid ook al, kom. Wetenskap en navorsing kan nie anders as talig wees nie.
Wetenskap en wetenskapsbeleid lyk deesdae anders as in die Middeleeue, omdat ons
anders oor die werklikheid praat en dink. Deur taal is wetenskap internasionaal, wat
moontlikhede maar ook uitdagings meebring. Strategieë en beleid vir wetenskap kan
nie sonder verwysing na taal bepaal word nie. Hoe gepraat word oor mens en wêreld,
maak ’n deel uit van wat wetenskaplikes problematiseer, sê, doen en voorskryf, of dit
van teoretiese of praktiese aard is. In die NRF-dokument is die taal wat op die
wetenskappe van toepassing gemaak word, ekonomiese taal (“verspreiding van
hulpbronne”, “kennis as gebruiksartikel”) en die taal van SWOT-analise. Deur nie die
taalomgewing van wetenskapsboefening in aanmerking te neem nie, word die
raamwerk waarin wetenskapsbeleid gegiet word, bloot as ’n gegewe aanvaar en
gebruik. Só dink en praat die ASSAf-dokument oor wetenskaplike publikasie in ’n
bepaalde idioom sonder om ooit bewus te raak daarvan dat die raamwerk eintlik
voorskriftelik werk in plaas daarvan om beskrywend te bly.
Die verweefdheid van taal en werklikheid raak die tegniese wêreld met sy toepassings,
masjiene, materiale en tegnieke net soveel soos enige teoretiese wêreld met boeke,
verslae, berekenings en waarnemings. Die praktiese toepassing van wetenskap gaan nie
om blote feite nie; talige oordrag maak of breek dit dikwels. Konseptualisering,
problematisering en beskrywing van wat gedoen en bevind is, is net so belangrik as die
wetenskaplike ondersoek. Inligting en die verkryging daarvan geskied in taal. Betekenis
en waarheid, wat nie van taal te skei is nie, staan sentraal.
Blair skets die gevare vir inligting-gebruikers as hulle nie rekening hou met taal nie:
Our current most widespread model of information systems is the computer
model, in particular, the “data model” of information. [...] Computers are, in a
fundamental sense, logical machines, so that we might say that the current most
popular model for information systems is the logical model. [...] The data/logical
model cannot always capture the subleties of language necessary for the
retrieval of precise intellectual content on large information systems. [...] As
long as we believe that the precision of representation for data retrieval is
possible for all information systems, we will run the risk of building [...]
dysfunctional systems – systems insensitive to the subtleties of language.
(2006:5, 6, 7)
Hierdie taaloorwegings dra ’n sterk metodologiese boodskap van antireduksionisme
wat veral die geesteswetenskappe raak, en laat ook duidelik blyk dat taal nie ’n
toevallige hulpmiddel by wetenskapswerk is nie – goeie wetenskap en taal word deur
’n hegte band gebind en wetenskapsbeleid kan nie daarvan wegskram nie.
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4.4 Die sosiale dimensie
Die sosiale ingebedheid van wetenskapswerk en ook die gemeenskap se betrokkenheid
by wetenskapswerk is reeds beklemtoon, en word duidelik deur die volgende
koerantberig geïllustreer: “Stamselnavorsing en terapeutiese kloning moet binne etiese
en wetlike riglyne geskied, maar dit moenie weens onkunde of uit vrees gekeer word
nie” (Brits2010). Etiese riglyne het te make met geldende norme binne ’n gemeenskap;
die reg is die gemeenskap se regulering. Hierby kan die gemeenskap ook ander vorme
van druk uitoefen wat wetenskapswerk kan beïnvloed. Die werk is egter bedoel om die
gemeenskap te bevoordeel en daarom moet onkunde en vrees voorkom word.
Die inslag van die sosiale dimensie op wetenskapskwaliteit vertoon egter ook ’n ander,
dieper dimensie. Dit raak die beskouing van wat “kwaliteit” behels, en hoe dit bepaal
moet word. Die twee dokumente onder bespreking gee hoog op oor
ewekniebeoordeling sonder dat beoordeling as sodanig aandag kry en sonder dat insig
in die sosiale ingebedheid van alle soorte beoordeling blyk. Die sosiologie van die
wetenskappe het in die jongste tyd besondere aandag hieraan geskenk. Beoordeling as
’n verskynsel funksioneer in ’n sosiale opset en is ingebed in sosiale verhoudinge, in die
verhoudinge waarin mense mekaar en mekaar se produkte, skeppings en optrede
beoordeel. Verder hou dit ook verband met vrae soos hoe daar beoordeel word, wat as
kriteria aangelê word en hoe die toepassing van ’n kriterium geregverdig word.
Beoordelings weerspieël hiervolgens dus eintlik sosiale verhoudings. Hierdie insig
word onderstreep deur onlangse werk oor organisasies, waarin bevind is dat
beoordelingsprosesse deur instellings van kleiner en groter omvang gevorm word.
Twee sake word sterk beklemtoon in die bestudering van beoordelingsprosesse.
Hierdie prosesse word eerstens gevorm deur ’n oorkoepelende betekenisorde wat die
kriteria vir legitimiteit, geskiktheid en waarde aandui. Om die waarde van byvoorbeeld
intelligensietoetsing as ’n onderwyshulpmiddel te bepaal, moet die alledaagse praktyke
en onderskeidings, gewone, gevestigde sosiale strukture en verhoudinge van slim en
dom, vlugheid van begrip, traagheid om iets te begryp, aanleg vir syfers teenoor
onbeholpenheid met somme, en dies meer gebruik word. Die toepaslikheid, legitimiteit,
van die toets vir die onderwyssituasie berus daarop dat die vertolking van die
toetsresultate moet strook met die veronderstelde alledaagse betekenisse en praktyke.
Tweedens word hierdie betekenisorde bepaal en geaktiveer deur nasionale en
geskiedkundige kontekste. Hiervoor is die analise van die denkstrukture met behulp
waarvan mense objekte, gebeurtenisse en ander mense klassifiseer en beoordeel, nodig.
Lamont (1992) en Weber (2000) het in hierdie verband waardevolle bydraes gelewer.
Sonder ’n deeglike studie van die sosiale ingebedheid van beoordelingsprosesse kan
ewekniebeoordeling nooit werklik van die grond af kom nie, ongeag wat instellings
daarvan verwag.
Die sosiale dimensie word in die twee dokumente betrek deur sosiopolitieke
doelstellings (transformasie, armoedeverligting en die uitbreiding van die voordele van
die kennisekonomie) as mikpunte vir wetenskapsbeoefening en -bestuur te stel. Vanuit
die konteks van beoordeling skep hierdie sosiopolitieke doelstellings ’n probleem in die
sin van maatstawwe vir toepaslikheid. As ’n beoordelaar die betrokke doelstellings
ernstig oopneem, het hy ’n probleem om te besluit of ’n projek wat hy moet beoordeel
(byvoorbeeld iets in wiskunde of logika), wel toepaslike wetenskap is. Hoe moet die
sosiopolitieke doelstellings gedien word om die toepaslikheidsmaatstaf sinvol te hou?
Bibliometrie as ’n sogenaamde objektiewe meting van gehalte en wat dus ook
objektiewe vergelykings ten opsigte van gehaltewerk moontlik sou kon maak, is ook
hier ter sake. Vrae hieroor wat nie deur die voorstanders van hierdie
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beoordelingsmetode gevra of beantwoord word nie, sluit die volgende in: Wat en wie
word eintlik hier beoordeel? In terme van watter maatstawwe of meetsnoere? Waar kom
die metingswyse en die kriteria vandaan? Bibliometrie as metode bevestig eintlik die
sosiale ingebedheid van beoordeling, maar by die toepassing van die metode word
hierdie vertrekpunt vergeet, die metode kry ’n objektiewe kleur, en in plaas van die
sosiale in hierdie beoordelingswyse raak te sien, word meting tot die empiriese sin
daarvan gereduseer en dit gee die toon aan.

4.5 Die kennisdimensie
Wetenskaplikes
verskil
ten
opsigte
van
epistemologiese
tradisies
en
wetenskapsopvattings. Hierdie verskille raak beoordeling direk. Verskille oor wat
kennis is, watter kennis relevant is en hoe kennis verband hou met ander aspekte van
menslike optrede, asook verskille oor die ordening, beskrywing, toetsing en toepassing
van kennis dui op verskillende wetenskaplike tradisies. Gibbons e.a. (1994), Bachelard
(1984), Stengers (2000) en Prigogine (1986), om slegs enkeles te noem, stel alternatiewe
benaderings voor. Alle wetenskaplike werk streef daarna om goeie wetenskap te wees
en moet dus beoordeel word, maar hoe moet beoordeling lyk as goeie wetenskap en
dus kennis verskillende dinge vir verskillende betrokkenes kan beteken? ’n Beroep op
objektiwiteit is gewoonlik die antwoord, maar dit staan nie los van kennistradisies nie.
Hoe moet beoordelaars te werk gaan as hulle benaderings kry wat vir hulle vreemd is
of waarmee hulle nie simpatie het nie? Ewekniebeoordeling neem in beide dokumente
’n sentrale plek in om die voorgestelde strategie te laat werk, om as epistemologiese en
wetenskaplike waarborg te dien, sonder dat hierdie verskille verreken is. In die
afgelope tyd het daar byvoorbeeld binne die teologiese wetenskap erge gapings
oopgegaan. In die teïstiese tradisie word die oersluitsteen, God, verskillend verstaan,
sodat onderskei word tussen teïstiese, ateïstiese en postteïstiese benaderings. In elke
benadering word die taak en veld van die teologie anders gesien, word ander
epistemologiese eise, verwagtings en standaarde gestel, is daar metodiese verskille en
lyk die aard van ’n bydrae anders. Die dokumente veronderstel egter bloot dat alle
wetenskaplikes wat onder die beoordelingstrategie van die NRF en die ASSAf gaan
kom, een algemene benadering het. Hoe sal en moet verskille hanteer word? Hoe pas
dit in by goeie wetenskap?
Hierdie verskille kom op verskillende vlakke voor. Ons het reeds na Snow (1969) se
twee kennistradisies verwys. As epistemologiese verskille ter sprake kom, gaan dit
gewoonlik om die gaping tussen die natuur- en die geesteswetenskappe met ’n verskil
oor metodes van kennisinsameling, die doel en gebruik van kennis. Hierdie onderskeid
put egter nie verskille op hierdie vlak uit nie. Regsgeleerdes pas nie so gemaklik in by
die geesteswetenskappe as wat aangeneem word nie. Nie alleen het hulle ’n praktiese
en toegepaste fokus nie, maar hulle het met ’n ander soort wêreld te make, ’n wêreld
van wetgewing, wette en die vertolking daarvan. Dit gee aan die regswetenskap ’n baie
meer plaaslike aard, en ’n vereiste soos internasionale aanvaarbaarheid kry dan ’n
ander betekenis. Die biologiese en mediese wetenskappe staan ook so op hulle eie. Dit
wil voorkom asof die saamgooi van alle wetenskappe onder bepaalde oorhoofse
instellings, en die benadering tot die hele wetenskaplike wêreld met ’n sentrale
strategie, hierdie verskille vergeet en sommige dissiplines daardeur nadelig getref
word.
Oorhoofse instellings wat na alle kenniswerkers se belange moet omsien, skep
onsekerhede. Aan die een kant is daar vrees vir verskraling – kennis word eensydig
volgens een model gesien; alle kennis en wetenskappe word oor die boeg van
byvoorbeeld die natuurwetenskappe gegooi. Dit kan tot bevoordeling en benadeling op
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verskillende vlakke aanleiding gee, byvoorbeeld van dissiplines en van
wetenskapswerkers. Aan die ander kant – wat erger is – is daar die moontlikheid van
die negatiewe beïnvloeding van wetenskaplike werk en die benadeling van
vooruitgang. As ons die Kuhniaanse siening van wetenskaplike vooruitgang in gedagte
hou, dan is “normale wetenskap”, naamlik om kennis te bou en erkende en herkenbare
wetenskaplike bydraes te lewer, maar ’n fase. “Revolusionêre wetenskap”, die soek na
nuwe paradigmas, die uitoefen van vertrekpunt- en raamwerkkritiek, dit wil sê,
verskillende en strydende benaderingswyses, is ook noodsaaklik. Die dokumente skep
die indruk dat normale wetenskap die model is en hoe verskille, wat soms diepgaande
kan wees, hanteer moet word, bly onduidelik. Die uitbou van die wetenskap deur
omstrede kritiese werk, wat baie maklik in doodloopstrate mag eindig, kry eintlik nie
plek nie. Waar alle wetenskapswerk en -werkers, afgesien van benadering, instelling en
werkwyse, in dieselfde oorkoepelende strategie moet teregkom, sal daar onrustigheid
wees. Hierdie aspek, wat beoordeling in meer as een opsig direk raak, verdien
besondere aandag.

4.6 Die geestelike dimensie
In hierdie dimensie gaan dit oor die hantering van wetenskap in die abstrakte teenoor
wetenskap as menslike produk wat dus die menslike daarin moet weerspieël. Stiegler
(2009:8) verwoord hierdie verband so: “[K]nowledge is essentially a lack – just as every
object of desire is a lack.” So gesien, is een van die redes vir die verarmde siening van
wetenskap ’n ontoereikende beskouing van die mens en van menslike intellektuele
aktiwiteit in die besonder. De Beer (1988:5) maak die volgende stelling met verwysing
na die Grieks-Engelse woordeboek van Gerhard Kittel:
Daar is in ons wetenskapsbeoefening maar weinig sprake van denke as ’n
aktiwiteit van die gees. [...] In die denke van die Grieke was gees (nous) ’n
sentrale term. Die oorspronklike betekenis van nous as inner sense directed on an
object, embraces “sensation”, “power of spiritual perception”, “capacity for intellectual
apprehension” [...] and also “mode of thought”, “moral nature”.
Gees behels ’n rykdom betekenismoontlikhede waarvan die volgende voor die hand lê:
disposisies vir die totale innerlike of morele ingesteldheid, insig, vernuftigheid, rede,
bewussyn, verstaan- en denkvermoë, kapasiteit vir intellektuele waarneming. Volgens
De Beer het gees “binne die Griekse filosofie geword tot dié eienskap wat aan die mens
sy uitsonderingsposisie verskaf en sy totale geestelike aktiwiteit (wat sy rede, gevoel,
wil, siel, kultuur, ens. omvat) rig en bepaal” (1988:5). Dit is die omvattende en
onmeetbare uitdrukking van menslike kreatiewe gerigtheid.
Heidegger (1971) wys daarop dat ’n reduksie van die geestelike tot die rasionele,
intellektuele en ideologiese ingetree het wat uit die wanuitleg/wanvertolking van gees
gebore is of daartoe lei. Hierdie reduksie lei volgens hom tot ’n “geestelike skemering”
wat die vernietiging van die aarde, die standaardisering van die mens en voorkeur vir
die middelmatige insluit. Heidegger noem vier belangrike aspekte van hierdie
wanvertolking: (i) die hervertolking van gees tot intelligensie – tot blote slimmigheid in
die ondersoek na en berekening van gegewe dinge; (ii) wanneer gees vervals word tot
intelligensie, word dit verlaag tot die vlak van ’n instrument in diens van ander, ’n blote
instrument waarvan die manipulasie aangeleer kan word; (iii) dit lei daartoe dat die
energie van die geestelike proses (soos poësie en kuns, staatmanskap en godsdiens)
onderworpe raak aan bewuste kultivering en beplanning, en die geestelike wêreld
word gesedimenteer tot kultuur, en al strewe wat dan oorbly, is die skepping en
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bewaring van kultuur; (iv) ten slotte word gees, as bruikbare intelligensie en kultuur,
slegs ornamente wat dien as bewyse van die afwysing en bestryding van barbarisme.
In die wetenskap manifesteer die vervalsing van gees tot intelligensie in die baie
aandag wat wetenskapswerkers skenk aan die berekenende, instrumentele denke ten
koste van die bewustheid van die denke as geestelike handeling. Dit lei tot ’n
toespitsing op probleme waar meting en berekening en direkte toepassing moontlik is.
Middelmatigheid oorheers omdat denke, aandag aan die wesentlike, afgeskeep word.
Dink is tydsaam en tyd is geld. Projekte moet voltooi word sodat die nodige
berekeninge gemaak kan word en die bevindinge so gou moontlik uitgegee kan word.
Die oproep tot denke om wesentlike antwoorde op wesentlike probleme te probeer gee,
word nie meer gehoor nie. In die NRF- en ASSAf-dokumente word
“kwaliteitnavorsing” beklemtoon en al aanduiding van wat met “kwaliteit” bedoel
word, is dat dit van ’n internasionale standaard moet wees en aan streng
ewekniebeoordeling onderwerp moet word wat kwaliteit moet verseker. Die probleme
wat met ewekniebeoordeling gepaard gaan, word bloot geïgnoreer. Die feit dat sowel
plaaslike ewekniebeoordelaars as oorsese wetenskaplikes ingesuig is in die diskoers en
praktyke van die huidige tyd en die ideologie van berekenende, instrumentele denke
aanvaar, word nie oorweeg nie. Die gevolg is wetenskapswerk wat gedoen word in die
omgewing van die vervalsing van gees tot intelligensie met die meegaande verskraalde
resultate. Niks word gemeld of oorweeg wat sal verseker dat wetenskapswerk gedoen
word wat ’n soort wetenskap sal verseker wat reg laat geskied aan die totale kreatiewe
gerigtheid van die mens nie – wetenskapswerk wat wesentlike probleme raak,
waarvoor die wetenskapswerker morele en intellektuele verantwoordelikheid aanvaar
in plaas van om op etiese kodes en korrekte metings staat te maak.
In aansluiting by Fromm kan ons byvoeg dat waardevolle wetenskapswerk ook ideëryk
behoort te wees, stimulerend vir verdere denke en so tot egte vooruitgang en
uitbreiding van die wetenskap moet bydra:
[T]he idea refers to what is real. It opens the eyes. It wakes men from their
slumber. It requires them to think and to feel actively and to see something
which they have not seen before. The idea has the power to awaken those who
are exposed to it, provided it appeals to man's reason and all those other
faculties which I have described [...] as “humane experiences”. (Fromm
1974:147–8)
Kyk ook in hierdie verband na die voortreflike werk van Morin (1991) oor idees.
Vanuit die konteks van beoordeling is daar twee probleme van ’n fundamentele aard
wat spruit uit die afwesigheid van die gees in die dokumente onder bespreking: die
probleem van relevansie en die probleem van die regressie van begronding. Relevansie
in die konteks van beoordeling gaan oor die relevansie van die probleem of projek, van
die motivering van die ondersoek, en die wyse van ondersoek – beplanning, metodes
en verwerkings, en ander soortgelyke aspekte. Relevansie handel dus ook oor die
wetenskapsiening, die stand van die betrokke wetenskap en die bydrae daartoe en as
sodanig gee dit ’n blik op wetenskapsbeoefening in die breë.
Die vraag vir die beoordelaars is hoe hulle oor relevansie moet besluit. Hoe wyd is hulle
geoorloof om die grense te stel? Moet dit wat beoordeel word, beoordeel word soos dit
staan? Is dit wat die skrywer as relevant beskou (byvoorbeeld navorsing wat rand en
sent verdien) toepasbaar? Mag die beoordelaars relevansie in ’n wyer konteks beskou?
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Een gestalte van irrelevansie wat met die afwesige gees verband hou, is die miskyk van
die rol van ideologieë om behoeftes of skynprobleme te skep. In die daaglikse lewe sorg
die ekonomie vir genoeg ideologies-gefundeerde skynbehoeftes en -probleme. Daar
word soveel aandag aan verbruik gegee, met die veronderstelling dat daar werklike
probleme is, terwyl verbruik grootliks berus op kunsmatige behoeftes wat mense ten
alle koste wil bevredig. Die groei-ideologie is die bron van een ondersoek na die ander:
Voordat die veronderstelde nosies wat betrokke is, en na hul inhoud as
vanselfsprekend aanvaar word [...] nie terdeë gedekonstrueer is nie, sal [...] daar
voortgegaan word met die produksie van navorsingsbevindinge waarvan baie
verwag word, maar wat geen of min uitwerking sal hê nie. (De Beer 1988:7)
’n Tweede gestalte van irrelevansie wat met die afwesigheid van gees verband hou, is
die aanbied van misplaaste oplossings, byvoorbeeld die uitvoer van uitgebreide
eksperimente terwyl die probleem ’n begripmatige of talige probleem is wat deurdink
moet word. Die verskaffing van vereenvoudigde antwoorde op komplekse
probleemsituasies is ’n gevaarlike gestalte van die afwesigheid van gees.
Die vraag na riglyne van irrelevansie kan nie in die algemeen beantwoord word nie. Dit
lê ’n verantwoordelikheid op die beoordelaar om oor irrelevansie in besondere
kontekste te besin met die wete dat denke, veral wetenskaplike denke, ons op ’n heel
besondere wyse in verhouding tot die werklikheid stel. Enersyds sal die beoordelaar
die waardes en norme wat eie aan die eie vakgebied en sy eie professionele deontologie
is, toepas, maar andersyds ook die waardes van ’n denkgemeenskap wat dissiplinêre
grense oorskry. Sy verantwoordelikheid bring andersyds mee dat die beoordelaar ’n
gepaste denkstrategie sal moet ontwikkel waardeur beperkinge, eensydighede en
verminkings (veral deur die miskenning van fundamentele denke as gevolg van
voorkeur vir berekenende en instrumentele denke) geïdentifiseer kan word. As
beoordelaars gehalte moet verseker, dan moet hulle as beskermers van die gees optree
en waak oor relevansie in hierdie fundamentele sin.
Die regressie van begronding is ter sake vir die beoordelaar, want ’n ondersoekprojek
as sodanig, die beplanning en al die fases van die uitvoering daarvan, moet gemotiveer
kan word, daar moet ’n rede vir ’n sekere formulering van die probleem wees, die
bepaling van die grense van die ondersoek moet verdedig kan word, en gekose
metodes moet verantwoord wees. Redes is deel van wat beoordeel moet word. Die
soort redes wat gegee word, is ’n aanduiding van die soort wetenskapswerk en wat
daarvan verwag kan word. Dit is ook ’n belangrike grond vir die beoordeling van die
ondersoek: Pas die probleemstelling by die soort resultate waarna gesoek word? Kan
die metodes die uitkomste bied wat beoog word? Natuurlik kan oor enige verdediging
verduidelikings gevra of geargumenteer word. Die manier waarop begrond en
geargumenteer word, is wesenlik ten opsigte van hoe redelikheid gesien word.
’n Beroep op relevansie, dit wil sê die funksionele en pragmatiese beskouing, is een
manier van begronding en argumentering. So ’n funksionalistiese en pragmatiese
beskouing oor wetenskap en wetenskapswerk is wat funksionele redelikheid behels.
Voorstanders van die funksionele redelikheid sal hierdie soort oplossing van die
regressie van begronding as ’n rooi lig vir so ’n regressie beskou. Daar is geen verdere
vrae of dieper begronding volgens hulle moontlik nie. Natuurlik hoef hierdie
begronding nie aanvaar te word nie. Daar is fundamentele besware teen so ’n
funksionalistiese beskouing as die enigste of oorkoepelende beskouing van alle
wetenskaplike navorsing. Hierdie beskouing veronderstel ’n mens- en ’n
wetenskapsiening wat vernietigend gekritiseer word deur opponente.
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Die mens is egter nie net in resultate, toepassings en winste geïnteresseerd nie. Baie
kennisvelde lewer weinig op wat op voordelige toepassings uitloop; tog word
ondersoeke onderneem, want daar is die drang om te weet. Geskiedenis in al sy vorme,
argeologie, selfs astronomie, is nie op praktiese toepassing afgestem nie. Astronomie
lewer wel toepassings op, maar in verhouding met die enorme uitgawes is dit nietig, en
die kanse dat die verworwe kennis tot grootskaalse aanwendings gaan lei, lyk op dié
stadium skraal.
Daar was ’n tyd toe ’n duidelike onderskeid tussen suiwer wete of teorie en toegepaste
wete, tegniek, praktyk moontlik was. Hierdie onderskeiding is vandag nie so duidelik
nie, want wat as teoretiese navorsing gesien en begin word, kan baie vinnig toepassings
kry. Uit tegnieke en die toepassings van teoretiese werk kom vrae wat tot egte teoretiese
werk aanleiding kan gee. Dat ’n onderskeiding moeiliker toegepas word, doen egter
geen afbreuk aan die geldigheid daarvan en selfs aan die noodsaaklikheid daarvoor nie.
Die onderskeid tussen suiwere en toegepaste wete is so ’n onderskeiding. Die probleem
daarmee ontstaan omdat die gelykmaking wat plaasvind, verabsoluteer word, en
funksionaliteit word dan ’n sensuurstelsel ter uitsluiting van wat dit as ongewens,
onnodig of onwaar beskou. So ’n veralgemening is ’n onnodige reduksie wat
vervalsend of verskralend werk. Hierdie sensuur werk uiters subtiel. ’n Vorm van
rasionaliteit word veronderstel en wat daarvan verskil, word as onredelik uitgeskuif.
Die tegnies-berekenende redelikheid (die vooropstel van en klem op toepassing en
funksionaliteit) word die definisie van redelikheid, wat beteken dat dissiplines wat nie
hierdie definisie aanvaar nie, en dus krities teenoor die benadering staan, gesensureer
word – hulle moet verander en aanpas of uitgeskuif word.
Omdat die tegnies-berekenende redelikheid ’n raamwerk van beskouings oor mens en
werklikheid is en ’n waardestelsel voorstel waarin verskillende waardes ondergeskik is
aan een sentrale waarde, het ons met ’n ideologie te doen. Degenaar (1989:107–8) wys
ook daarop dat ’n ideologie die neiging het om totalitêr te wees en eksklusief in plaas
van inklusief te dink. Fromm maak skroeiende opmerkings oor ideologie wat ook in
verband gebring kan word met wat ons die afwesigheid van die gees genoem het:
Ideologies are ideas formulated for public consumption, satisfying the need of
everybody to relieve his guilty conscience in the belief that he acts in favor of
something which appears good or desirable. Ideologies are readymade readymade “thought-commodities” spread by the press, the orators, the ideologists
in order to manipulate the mass of people for purposes which have nothing to
do with the ideology, and are very often exactly the opposite. [...] By its very
nature, the ideology does not appeal to active thought, nor to active feeling. It is
like a pill which either excites or puts man to sleep. (1974:147–8)
Daar is ook meer direkte besware teen die toepassingsideologie – dit vergeet of ontken
die belang van basiese wetenskapswerk waarop dit berus, en skop daarmee die leer
waarop dit staan onder sigself uit. Die toepassingsideologie verstaan ook nie die
verband tussen mens-wees en wetenskap nie; dit kom nie uit by die betekenis van
wetenskap en wetenskapswerk vir menslike bestaan en vryheid nie; dit het ’n
randfokus en ignoreer die wesentlike probleme van mens-wees. Beoordeling moet
hiermee rekening hou, anders word wetenskap in afgetrokkenheid beskou en die
wesentlike verhoudings waarin dit staan, word net vergeet.
Mense het ook nie net ekonomiese behoeftes nie. Die klem op die ekonomie,
verbruikerswese en tegnowetenskappe lei almal weg van die menslikheid van die
mens, stel iets anders as hoogste waarde – besittings, geld, gemaklike lewe – en
reduseer die mens tot ’n bondel ekonomiese behoeftes. Behoeftes is deel van
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menslikheid. Al is die mens ook ’n dier, kom die menslikheid daarin uit dat daar eg
menslike behoeftes is, soos die behoefte aan sinmaking, kennis, waarheid, en dat die
mens in beheer van sy behoeftes is. Die ontkenning of miskenning hiervan
verontmenslik die mens. Die klem op strategiese beplanning versterk hierdie idee, want
strategie is ’n militêre term en het te make met die stel en bereik van eng doelwitte wat
veldtoggerig is: as daar ’n Delvillebos op die pad na doelbereiking is, dan moet maar
gedoen word wat dit vereis en die prys betaal word. Die doelbepaling en doelbereiking
in terme van abstrakte bedreigings, sterkpunte en uitdagings, stuur weg van die
menslike situasie wat juis ’n voorwaarde vir wetenskap en wetenskapsbeoefening is.

4.7 Die dimensie van eintlike nood of behoefte
Beoordeling moet volgens die dokumente onder bespreking blykbaar konsentreer op
vaardigheidstekorte en die nasionale krisis wat dit meebring; toepassings via
“innovasie” word baie sterk beklemtoon, die blik word internasionaal gerig ten einde
daar raakgesien te word. Dit alles beteken dat wetenskap los gesien word van die
werklike nood van die land en die gemeenskap. Onderwys verval, moraliteit is onder
druk, die gemeenskap is verdeel. Wetenskap en wetenskapswerk kan nie al die
behoeftes verlig of laat verdwyn nie, maar agter baie hiervan lê ’n dieper en
omvattende intellektuele en geestelike nood wat nêrens aandag kry nie. Dit lê op ’n heel
ander vlak as waarop die dokumente beweeg. Maar dit wat die dokumente bepleit,
berus op en is afhanklik van die beantwoording van hierdie nood. Hier mag dit gepas
wees om te wys op Baudrillard (1981) se siening oor die ideologiese generering van
nood of behoeftes. Volgens hom is dit maklik om kunsmatige behoeftes te genereer.
Hoër wetenskap vereis ’n intellektueel en geestelik gesonde gemeenskap – in hierdie
geval is daar sprake van ’n dieper nood. Om te redeneer dat wetenskaplike aktiwiteit
juis ook hierdie nood aanspreek, is nie waar nie. Twee terme wat nie in die NRF- en
ASSAf-dokumente verskyn nie, is geleerdes (scholars) en intellektuele. Evans (2004) en
Furedi (2006) ontleed die benaderings en opvattings wat in hierdie dokumente bepleit
word met verwysing na ander wêrelddele en wys op die vernietigende gevare wat
daarin skuil.
Hierdie afwesige sake verarm die dokumente en verraai ’n ingesteldheid wat nie
rekening hou met die praktiese situasie van die wetenskapswerker nie en ook nie met
die behoeftes van die land nie. Die afwesige sake bederf die moontlikhede om doelwitte
te identifiseer buite die eng raamwerk waarmee en waarbinne die dokumente werk en
ook om lofwaardige doelwitte wat wel gestel word te bereik.

5.

Slotopmerkings

Die voorgaande indringende lees van twee belangrike dokumente wat rigtingbepalend
vir goeie wetenskap in ons land wil wees, het – vanweë ons gekose invalshoek –
hoofsaaklik op negatiewe aspekte gekonsentreer. Dit is nodig om hierdie aspekte ook
op die tafel te plaas. Ons het probeer om vanuit drie hoeke ons besware te identifiseer
en toe te lig. Eerstens het ons ons toegespits op aspekte in die dokumente wat
aanvegbaar is, maar nie as sodanig aangebied is nie. Vervolgens het ons gekyk na
aspekte wat as vanselfsprekendhede ten opsigte van goeie wetenskap aangebied is.
Hierdie vanselfsprekendhede is egter alles behalwe vanselfsprekend, want elkeen
daarvan veronderstel ’n konteks van argumente of aannames waarbinne dit geldig sou
wees. Binne konteks is hierdie “vanselfsprekende aspekte” dus debatteerbaar, en
hierdie debatteerbaarheid is aangetoon. Ten slotte het ons aandag aan ontbrekende
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aspekte gegee, aspekte van wetenskap en wetenskapswerk wat belangrik is vir goeie
wetenskap en wat tot die nadeel daarvan misgekyk word.
Verskillende reaksies op die voorgaande vertolkende lesing van die twee dokumente is
moontlik, maar waarom gaan dit eintlik? Tekste van waarde bevat ’n onuitputlike
rykdom. Heidegger (1972) praat van die “ongedagte” van die filosofie, en dit is ook van
toepassing op ander tekste van waarde. Hierdie “ongedagte” is eintlik ’n kragbron
deurdat dit die moontlikheid van gesprek open – geïnteresseerdes kan deelneem en só
die ongedagte stelselmatig oproep en insig en kennis verbreed. Gesprekvoering staan
sentraal, ook omdat waarheid ’n doelwit is as jy jou met wetenskap bemoei. Strasser
(1969) het ’n punt beet met die beklemtoning van die gesprekskarakter van waarheid, ’n
insig wat Derrida (1983) onderstreep wanneer hy sê dat die deelnemers aan die gesprek
optree as behoeders van die waarheid sodat dit nie verlore raak nie. Word die
dokumente waaraan ons aandag gegee het, as finale waarhede beskou, is hulle by
voorbaat gedoem. Ons het hulle egter gelees as inleiding tot ’n belangrike gesprek oor
goeie wetenskap – die bedoeling is om nadenke en gesprek oor die belangrike temas
wat daarin aangeroer word uit te lok en te stimuleer; dan kan die dokumente ’n
belangrike rol speel om die ongedagte te openbaar en te verken en die waarheid te dien.
Die formulering van beleid, visie en strategie is gewoonlik eensydig in die
beklemtoning van sake en dié met die negering van alternatiewe; hierdie soort
formulering neem kernsake as vanselfsprekend aan sonder die nodige en veral
diepgaande nadenke oor die implikasies daarvan; en dit laat van die mees beslissende
sake buite rekening vanweë die lastigheid daarvan. Dit alles het daarmee te doen dat
strategie, visie en beleid vaartbelyn, werkdadig, funksioneel, pragmaties en doelgerig
moet wees; anders, so word geglo, kan sukses nie verseker word nie. Die
verwikkeldheid van die werklikheid word in die proses opgeoffer aan planne,
programme en die berekenbare. Dat sukses meesal uitbly en die ideale nie verwesenlik
word nie, ten spyte van al die goeie voornemens, en daar voortdurend met nuwe
beleide, visies en strategieë na vore gekom moet word in pogings om die wa deur die
drif te kry in hierdie soeke na sukses, laat klaarblyklik die meerderheid koud. Die
enigste toevlug is dan redelike begronding agterna oor wat tog bereik is ondanks al die
probleme.
Die gebrek aan sukses kan na die drie gekose fokuspunte herlei word: die eensydige
beklemtoning van belangrike sake wat dan uit verband geruk word; die aanvaarding
van baie sake as vanselfsprekend, terwyl die vanselfsprekendheid kritiekloos aanvaar
word as die finale oordeel oor sake en dinge daarmee geheel en al skeef getrek word; en
– die ergste – dat sake van die mees beslissende belang, omdat dit meesal moeilike en
gewaagde sake is, geriefliksheidshalwe net geïgnoreer en weggelaat word. Die risiko
om met laasgenoemde rekening te hou is te groot, en die veilige opsie is om dit te
ignoreer. Hierdie sake kan gewoonlik nie in enige beplanning en programme
vasgevang en verreken word nie, want dit kom altyd met onvoorsiene verrassings na
vore. Dit is dus geen wonder dat daar deesdae so baie oor “risiko-samelewings” geskryf
word nie.
Die twee dokumente waarop ons gefokus het, is gevang in “die gees van die tyd” en
daarom kan dit geen waarborg verskaf vir goeie wetenskap nie. Die waarborg is juis
geleë in die erkenning van en besinning oor dit wat nagelaat word in die dokumente en
nie in dit wat wel daarin nagejaag word nie. Omdat dit wat nagejaag word, gebrekkig is
en die gebreke onvermydelik ingebou word en as sodanig deel van die strategie, visie
en beleid word, wat weer uitmond in programme en ondernemings, word dit sodoende
eerder die waarborg van mislukking en nie van sukses nie. Freire (1992:92) se
opmerking is ter sake:
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When it becomes a program, hopelessness paralyzes us, immobilizes us. We
succumb to fatalism, and then it becomes impossible to muster the strength we
absolutely need for a fierce struggle that will recreate the world.
Wat dus in werklikheid nodig is, is indringende en deurlopende gesprekvoering oor die
omvangryke verwikkeldheid van alle situasies en werklikhede wat in die spel geplaas
word wanneer strategie, visie en beleid vasgestel word ten einde te verseker dat
eensydighede, vanselfsprekendhede en weglatinge tot die minimum beperk word. Ons
voorstelle oor die voorwaardes vir goeie wetenskap en vir ’n ander keuse as
ewekniebeoordeling in twee beplande opvolgartikels, sal sterk klem hierop lê.
Die betrokke dokumente wend uitdrukkings aan wat duidelik by die
beoordelingsproses in berekening gebring moet word. Hierdie uitdrukkings word wyd
gebruik, is bekend en word in hierdie konteks op ’n wyse aangewend wat hulle as
belangrik laat oorkom. Die uitdrukkings lyk inligtend en rigtingaanduidend, en of hulle
van hulp kan wees by beoordeling. Wanneer mens egter nader en dieper daarna kyk, is
hulle vaag en onbepaald; trouens, hulle saal diegene wat by die beoordelingsproses
betrokke is, op met die verantwoordelikheid om inhoud aan hulle te gee en
maatstawwe daarvoor uit te stippel. Die uitdrukkings is van iewers af oorgeërf, maar
hierdie konteks word nie gegee nie. Hulle kom dus na aan slagspreuke en word
voorgehou as vanselfsprekendhede wat almal moet aanvaar as antwoorde op
belangrike vrae soos: Wat is ware kennis? Wat is ’n lewende ekonomie of ekonomie vir
die lewe (vgl. Passet 1979)? Wat is samelewing regtig as ’n lewe “van die ons” (vgl.
Stiegler 2009)? Hoe word ware toegang verkry, teen watter prys en opoffering (vgl.
Rifkin 2000)? Wat beteken dit om werklik nuut, inventief en dus kreatief en
oorspronklik te dink of te wees (vgl. Serres en Latour 1995)?
Antwoorde op hierdie vrae is egter nie moontlik nie, want vanweë hulle algemeenheid
en gebrek aan konteks kan die korrektheid van ’n antwoord nie beoordeel word nie.
Met ander woorde, as dokumente wat veronderstel is om beleid neer te lê en leiding te
gee is hierdie beleidsdokumente se bydrae beperk. Dit gebeur omdat elke
vanselfsprekendheid waarop gebou word, by nadere ondersoek nie vanselfsprekend
blyk te wees nie, maar eintlik hoogs omstrede. Wat gedoen moet word om goeie
wetenskap en die beoefening daarvan in ons land, gegee ons omstandighede, te
beskryf, te bevorder en deur finansiële ondersteuning te versterk, uit te bou en te
verbeter, word deur vermeende vanselfsprekendhede in die beleidsdokumente op
afdraaipaaie gelei en kan wetenskapsbeoefening en begrip daarvoor bemoeilik.
Ons het deur ons gekose invalshoek gepoog om die belang van gesprekvoering oor
goeie wetenskap te beklemtoon en ook ’n bydrae, al is dit dan op hierdie stadium
grootliks negatief, tot so ’n gesprek te maak. Met wat ons hier aanbied, word nóg die
opregtheid van die bedoelinge van die instellings of individue wat betrokke is by
hierdie dokumente, nóg die eerlike pogings van sowel die instellings om hulle
opgelegde taak ernstig op te neem en te probeer uitvoer as van eweknieboordelaars om
’n sinvolle bydrae tot die bedryf van goeie wetenskap te lewer, in twyfel getrek. Wat
ons wel probeer aantoon, is dat daar baie slaggate en blindekolle is wat veral beleid
(wat ’n onbekende toekoms probeer visualiseer en neerskryf) in die wiele ry. Boonop
vind sodanige beplanning ook nie in ’n lugleegte plaas nie – die regering, die
wetenskapsgemeenskap en betrokke instellings uit die breë gemeenskap koester
verwagtinge en loer oor die skouer. Dit behoort egter nie ’n hindernis te wees nie, want
daar kan van gespesialiseerde instellings wat op hulle goed-gedefinieerde terreine
leiding moet gee, verwag word om dit te kan hanteer. Op die ou end gaan misleidings,
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eensydighede, uitsluitings, retoriese posisionering, en nog baie ander afwykings almal
wat daardeur geraak word, duur te staan kom.
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Persepsies van hoe pa’s by hul seuns
betrokke behoort te wees
Johannes M. De W. Bodenstein & Abraham P. Greeff
Departement Sielkunde
Universiteit Stellenbosch

Summary
Perceptions of how fathers should be involved with their sons
The purpose of this explorative, qualitative study was to explore fathers’ perceptions of how
they and other fathers should be involved in the lives of their sons. The participants in this
study were married, coloured fathers of boys in Grade 7 who lived with those sons and the
sons’ biological mothers. The participants, divided into three focus groups, were asked an
open question. The data were analysed by means of the Atlas.ti program. On the basis of
Lamb, Pleck, Charnov and Levine’s (1987) description of fathers’ involvement and the data
analysis, content could be given to the themes of responsibility, engagement and
accessibility. According to the results, the fathers’ responsibility is the most important
component of their involvement. This entails carrying out tasks relating to bringing up,
disciplining and protecting their sons, being a role model for them, providing for nutritional
and other financial needs, providing religious guidance and offering support with school
work. Engagement entails that the fathers should interact with their sons, have faith in them
and also show an interest in their activities. An indication of caring also includes the
importance of physical contact and displays of love. Lastly, the findings show that fathers
should be accessible, spend time with their sons and support them. The findings of this study
fill a gap in the literature on this topic and can be applied meaningfully in the development of
parental guidance programmes.

Opsomming
Die doel van hierdie eksploratiewe, kwalitatiewe ondersoek was om pa’s se persepsies
van hoe hulle en ander pa’s by hul seuns se lewens betrokke behoort te wees, te verken.
Deelnemers was getroude bruin pa’s van seuns in graad 7 wat saam met daardie seuns
en die seuns se biologiese ma’s woon. ’n Oop vraag is aan deelnemers in drie
fokusgroepe gestel. Die data is met behulp van die Atlas.ti-program ontleed. Op grond
van Lamb, Pleck, Charnov en Levine (1987) se beskrywing van pa-betrokkenheid en die
data-ontleding kon inhoud gegee word aan die temas verantwoordelikheid, toenadering en
toeganklikheid. Volgens die resultate is pa’s se verantwoordelikheid die belangrikste
komponent van pa-betrokkenheid. Dit behels om opvoedingstake te verrig, die seun te
dissiplineer en te beskerm, ’n rolmodel vir die seun te wees, in voedings- en ander
finansiële behoeftes te voorsien, godsdienstige leiding te verskaf en ondersteuning met
skoolwerk te bied. Toenadering behels dat pa’s interaksie met hulle seuns moet hê,
geloof in hulle moet hê en in hulle doen en late moet belangstel. ’n Bewys van omgee
sluit ook die belangrikheid van fisiese kontak en die toon van liefde in. Laastens toon
die bevindinge dat pa’s toeganklik moet wees, tyd saam met hulle seuns moet spandeer
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en hulle moet bystaan. Die bevindinge van hierdie ondersoek vul ’n leemte in die
literatuur oor hierdie onderwerp en kan sinvol aangewend word in die ontwikkeling
van ouerleidingsprogramme.

Inleiding
Pa-skap is ’n konsep wat met verloop van tyd verander het. Voor die middel van die
20ste eeu is navorsing oor pa-skap vanuit die perspektief van pa’s as afwesige ouers
beskou (Pleck 1997:71), en belangrike aspekte van pa-skap, byvoorbeeld die invloed van
’n pa op sy kind se opvoeding, sy uitvoer van take in en om die huis en sy
ondersteuning van die moeder, is geïgnoreer (Hawkins en Palkovitz 1999:29; Pleck en
Stueve 2001:71). Om ’n “morele leier of gids” te wees was die belangrikste
verantwoordelikheid van pa’s voor die Industriële Revolusie (Lamb 2000:23), terwyl die
“broodwinner”-funksie vanaf die Industriële Revolusie tot die Groot Depressie hulle
primêre rol uitgemaak het (Coltrane 1996). In die 1930’s en 1940’s was die
“geslagsrolmodel” prominent, totdat die “nuwe versorgende rol van die pa” in die
1970’s belangrik geword het.
Omdat die konsep van pa-skap oor die jare veranderinge ondergaan het, is navorsing
oor pa-skap gekritiseer op grond van ’n gebrek aan teoretiese ondersteuning, en het dit
tot gevolg gehad dat pa-skap nie deeglik geëvalueer kon word nie (Snarney 1997:xi).
Verskeie pogings is egter aangewend om pa-skap vanuit die volgende perspektiewe te
konseptualiseer: Die historiese perspektief verskaf ’n beeld van hoe pa-skap oor die eeue
heen verander het (Marsiglio, Amato, Day en Lamb 2000:1175). Vanuit die ekologiese
perspektief word erkenning daaraan gegee dat die individu deur komplekse sisteme in
interaksie met die omgewing is (Bronfenbrenner 2005:22). In terme van die sosiologiese
perspektief word pa-skap beskryf as ’n sosiale konstruksie wat ontstaan vanuit die
geslags-, ekonomiese en politieke strukture onderliggend aan gesinne (Doherty,
Kouneski en Erickson 1998:280). Die generatiewe perspektief verduidelik hoe individue
se dringende behoefte om iets vir die volgende generasie terug te gee, ’n bepalende rol
speel in hoe hulle hulle rolle vervul (Brotherson, Dollahite en Hawkins 2004:7). Vanuit
’n identiteitsperspektief hang pa-skap grootliks af van pa’s se subjektiewe persepsies
van hulself en hulle rolle (Henley en Pasley 2005:63). Laastens bevraagteken feministiese
perspektiewe die ideologie wat ’n onveranderde beskouing van pa-skap ondersteun en
eis dit die identifisering van ’n meer betrokke, minder dominerende model van pa-skap
(Silverstein en Rashbaum 1994:401). Oor die algemeen stem navorsers egter saam dat
daar nie net ’n enkele teorie is wat pa-skap volledig beskryf nie (Roggman 2004:229).
Waar sommige teorieë op die pa se begrip van en verpligting ten opsigte van verskeie
aspekte van ouerskap fokus (identiteitsteorieë en generatiewe pa-skap), plaas ander
weer klem op ’n wyer reeks aspekte wat, volgens hierdie teorieë, ’n meer volledige en
multidimensionele perspektief (sosiologiese en ekologiese perspektief) van pa-skap
verskaf. Gesinstrukture en ouerskapsrolle verskil tussen gemeenskappe en binne
gesinne en verander met verloop van tyd. Navorsing oor pa-skap moet daarom eerder
beplan en gedoen word aan die hand van beskikbare teoretiese raamwerke waarin die
rol van pa’s in die lig van verskillende kontekstuele faktore gekonseptualiseer word
(Rane en McBride 2000:362). Coley (2003:871) meen dat navorsers moet poog om pa’s se
betrokkenheid op kreatiewe wyses te beskryf.
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Die aktiwiteite wat deel van pa-skap is, het toenemend gewild geraak onder navorsers,
en die term pa-betrokkenheid het die fokus geword. In die afgelope paar dekades het ’n
klemverskuiwing na die versorgende, betrokke pa plaasgevind (Bruce en Fox 1999:458;
Dollahite en Hawkins 1998:109). Verskeie navorsers het reeds belangrike bydraes tot
hierdie fokuspunt gemaak, met Lamb, Pleck, Charnov en Levine (1987:41) se
verduideliking van pa-betrokkenheid wat die algemeenste in die literatuur voorkom.
Lamb e.a. (1987:41) is van mening dat die betrokkenheid van pa’s die volgende drie
komponente insluit: (1) verantwoordelikheid: die pa se handelinge rakende sy kind se
direkte sorg; (2) toenadering: ervarings van direkte kontak, omgee en interaksie tussen
pa en kind; en (3) toeganklikheid: die pa se teenwoordigheid by sy kind, asook sy
beskikbaarheid vir sy kind.
In verskeie ondersoeke is bevind dat hoë vlakke van ouerbetrokkenheid en direkte
kontak met die kind ’n beduidende effek op adolessente se welstand en ’n positiewe
invloed op die kind se sosiale, gedrags- en sielkundige ontwikkeling het (Parke 2000:2;
Pleck 1997:71; Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid en Bremberg 2008:153). Daar is ook
spesifiek bevind dat pa’s se verhouding met hul seuns positief met die seuns se
opvoedkundige en beroepskeuses, sielkundige aanpasbaarheid en selfevaluering
verbind word (Flouri 2005:32). Verder word pa’s as belangrike bydraers tot die sosiale,
emosionele en kognitiewe ontwikkeling van seuns beskou (Lamb 1997:3). BronteTinkew, Carrano, Horowitz en Kinukawa (2008:1211) het ook bevind dat verskillende
aspekte van pa-betrokkenheid (soos kognitief-stimulerende aktiwiteite, warmte en
versorgingsaktiwiteite) geassosieer word met ’n laer voorkoms van kognitiewe
vertraging by kleuters, veral by seuns.
Navorsing deur Amato en Booth (1997:23) dui daarop dat seuns wie se pa’s meer
betrokke is, geneig is om meer sosiale integrasie en minder gedragsprobleme by die
skool te toon. Hierdie seuns is ook meer bewus van alledaagse aanwysers wat hul
toekomstige welstand, suksesvolle huwelike en ondersteunende sosiale netwerke
versterk. Hierteenoor loop seuns wat nie emosionele ondersteuning van hul pa’s
ontvang nie, en wie se pa’s oordrewe streng of te toegewend en onbetrokke in hul
lewens is, ’n groter risiko om negatiewe sosiale en emosionele uitkomste te toon
(Harper 2010:66). Daar is ook bevind dat verhoogde pa-betrokkenheid die gehalte van
verhoudings tussen broers en susters verbeter (Harper 2010:66).
Navorsing oor pa-betrokkenheid is betreklik jonk (Lamb 1997:8; Zimmerman, Salem en
Notaro 2000:46) en beskikbare navorsing oor persepsies van die pa se rol is beperk
(Parke 2002:27). Algemene persepsies van pa-betrokkenheid sluit rolle en
verantwoordelikhede soos dié van broodwinner, opvoeder, rolmodel, dissiplineerder,
emosionele ondersteuner, metgesel, beskermer en leier van godsdienstige aktiwiteite in
(Halle 2002:iii).
Navorsing wat spesifiek op die persepsies van kinders fokus, beklemtoon die
belangrikheid van pa’s in gesinstrukture. Kinders meld dat hul pa’s vir hulle ’n bron
van hulp, advies en morele ondersteuning moet wees (Warin, Solomon, Lewis en
Langford, 1999:4). Montemayor en Brownlee (1987:281) voer aan dat wanneer kinders
tyd met hul pa’s deurbring, hulle meer geneig is om aan genotvolle aktiwiteite deel te
neem, byvoorbeeld maaltye en ontspanningsaktiwiteite. Adolessente spandeer ook
minder tyd met hul pa’s as met hul ma’s.
Daar is ’n leemte in die literatuur oor die persepsies van ma’s oor pa-betrokkenheid,
maar dit blyk dat ma’s ’n kardinale rol in die bevordering van die pa-kind-verhouding
speel (Arendell 1996:16). Volgens Walker en McGraw (2000:563) is daar bewyse dat
sommige ma’s die verhouding tussen pa’s en hul kinders aktief aanmoedig, en dat ma’s
384
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
meer suksesvol is om pa’s by ouerskap betrokke te kry as wat andersom die geval is
(Belsky 1979:749). Ma’s noem ook dat biologiese pa’s sowel as stiefpa’s wat saam met
hul kinders in die huis woon, meer betrokke is by hul kinders as biologiese pa’s wat nie
saam met hul kinders woon nie (Gorvine 2010:90).
Mans se persepsies van die belangrikheid van hul rolle in gesinne het ’n aktuele en
strategiese kwessie geword sedert ’n meer gelyke vennootskap tussen pa’s en ma’s die
norm begin word het (Dienhart 2001:993). Hierdie ontwikkeling het nuwe persepsies
van pa’s geskep, byvoorbeeld dat pa’s meer aandag aan gesinsverhoudings en
kindersorg moet gee. In ’n ondersoek deur Summers, Raikes, Butler, Spicer, Pan en
Shaw (1999:291) is bevind dat pa’s se persepsies van hul rolle die volgende insluit: om
finansiële ondersteuning te bied; om aanwesig en beskikbaar vir hulle kinders te wees;
om te help met versorgingsaktiwiteite; om met hulle kinders te speel en hulle op
uitstappies te neem; om hulle kinders te onderrig, te lei en te dissiplineer; om liefde en
hartlikheid te verskaf; en om beskerming te bied. Daar is ook bevind dat pa’s ’n
verskeidenheid persepsies van hul rol as pa het, en dat mans oor die algemeen
saamstem dat die pa-rol veel meer behels as blote finansiële voorsiening, en dat dit
inderdaad meervoudige aspekte van betrokkenheid insluit. Beitel en Parke (1998:285)
sluit hierby aan en vind dat mans wat ’n hoër waarde aan die pa-rol heg, ook hoër
vlakke van betrokkenheid by hul kinders se lewens het.
Pa’s se persepsies van hul rolle in verskillende groepe, kulture en gesinne verskil.
Marsiglio en Cohan (2000:75) se navorsing oor pa-betrokkenheid beklemtoon hoe dit
deur ras, geslag, ekonomiese kwessies en die pa’s se verhoudings met hul kinders se
ma’s en met ander in die gemeenskap beïnvloed word. Daar is ook ’n verskil in die
wyses waarop ouers en kinders uiting gee aan gevoelens. Pa’s van adolessente meld,
anders as ma’s, dat hulle vir hul kinders sorg en hulle bystaan eerder as om
toegeneentheid deur soene en drukke te toon (Mendes 1976:439). Henley en Pasley
(2005:59) meen dat die mate waarin mans aan sosiale interaksie blootgestel word, ’n
invloed op hulle siening van hul betrokkenheid by hul kinders se lewens het.
Navorsers het eers meer onlangs pa’s se persepsies van die belangrikheid van hul rolle
in hul kinders se lewens en hoe dit op hulle wesenlike betrokkenheid by hul kinders
betrekking het, begin ondersoek (Parke 2002:27). In vergelyking met navorsing wat
betrekking het op ma-skap, blyk dit dat pa-skap beperkte aandag geniet (Flouri 2005:33;
Gorvine 2010:90). Dit is belangrik om pa’s se persepsies te verstaan, aangesien die pakind-verhouding deur pa’s se begrip en organisering van pa-rolle beïnvloed word, wat
weer sekere gevolge vir die kind se ontwikkeling inhou (Parke 2002:27).
Met die voorafgaande bespreking as vertrekpunt en gegewe die beperkte navorsing wat
al oor pa-skap gedoen is, veral in lae-inkomste bruin gemeenskappe in Suid-Afrika, is
besluit om ŉ eksploratiewe, kwalitatiewe navorsingsontwerp te gebruik om ŉ beter
begrip te kry van pa’s se menings rakende hulle betrokkenheid by hul seuns se lewens.
Die volgende aspekte het hierdie besluit gemotiveer: die verkennende aard van die
ondersoek, die soeke na kontekstuele inhoude wat teorie kan versterk maar ook in die
toekoms prakties gebruik sal kan word, en die groter gepastheid van ’n ontwerp waar
deelnemers mondelings kan verwoord en meedeel wat hulle dink en voel. Deur pa’s se
persepsies te ontleed, is daar dus op ’n gepaste wyse eerstehands kennis oor ’n baie
belangrike konstruk ingewin.
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Metode
Data is deur middel van drie fokusgroepbesprekings ingesamel. Die doel van ’n
fokusgroep is om inligting bymekaar te maak en daardeur beter te verstaan hoe mense
oor ’n spesifieke onderwerp of saak voel of dink. Tendense en patrone word
geïdentifiseer eerder as dat konsensus bereik word. Daarom word drie of meer
fokusgroepe gewoonlik in navorsing gebruik. Alhoewel die grootte van fokusgroepe
wissel, is die ideale grootte vir niekommersiële onderwerpe ses tot agt deelnemers
(Krueger en Casey 2000:117). Wanneer ’n onderwerp in groepsverband bespreek word,
is die potensiaal groter om vinniger meer idees te genereer as wanneer individue dit
afsonderlik bespreek (Baron en Kerr 2003:55). Die deelnemers aan ’n fokusgroep word
geselekteer omdat hulle sekere eienskappe gemeen het wat met die doelwitte van die
ondersoek ooreenstem (Litosseliti 2003:39).
’n Fokusgroep moet gelei word deur ’n bekwame onderhoudvoerder wat ’n
niebedreigende atmosfeer kan skep en deelnemers aanmoedig om persepsies te deel
sonder om hulle onder druk te plaas (Morgan 1997:151). Dit is belangrik dat die
onderhoudvoerder agtergrondkennis oor die onderwerp het sodat hy die kommentaar
in perspektief kan plaas en kan opvolg wanneer kritiese aspekte ter sprake kom. Dit is
ook belangrik dat hy die vermoë het om te luister en die selfdissipline het om sy
persoonlike persepsies vir homself te hou (Krueger en Casey 2000:102). Besprekings
word beëindig sodra ’n punt van versadiging bereik is, dit wil sê wanneer geen nuwe
inligting verkry word nie (Krueger en Casey 2000:131).
In hierdie ondersoek is van twee fokusgroepe van ses deelnemers elk en een fokusgroep
van drie deelnemers gebruik gemaak om data in te samel.

Deelnemers
Ten einde ’n leemte in die beskikbare navorsingsliteratuur oor pa-skap in die bruin
gemeenskap in Suid-Afrika te vul, is besluit om spesifiek hierdie groep te teiken en die
persepsies van getroude pa’s in intakte gesinne te kry. Aangesien ekonomiese status ’n
kragtige veranderlike in gesinsnavorsing is, is besluit dat die deelnemers uit ’n lae
sosio-ekonomiese groep moet kom, wat die bevindinge dan meer op hierdie spesifieke
groep van toepassing sal maak.
Pa’s van graad 7-seuns van ’n laerskool in ’n plattelandse omgewing in die Wes-Kaap
het aan die ondersoek deelgeneem. Armoede en werkloosheid is ’n ernstige probleem
in hierdie bruin gemeenskap, wat bestaan uit ongeveer 5 000 mense (volgens die 2001sensusopnames) wat in 800 Heropbou-en-Ontwikkelingsprogram-huise, 300
mediuminkomste-huise en 200 informele en agterplaashuise, asook 50 huise sonder
behoorlike sanitasiegeriewe, woon (Watergarden 2007).
Op grond van die seuns se persoonlike besonderhede, wat deur die skoolhoof van die
betrokke skool verskaf is, kon inligting oor die samestelling van die leerders se gesinne
verkry word. Uit altesaam 78 graad 7-seuns is 34 geïdentifiseer wie se biologiese ouers
getroud is en saam met hulle in die huis woon. Die deelnemers was dus getroude bruin
pa’s van biologiese seuns in graad 7 wat saam met hulle gesin in die huis woon.
Uitnodigingsbriewe is via die gekose seuns aan hulle pa’s gestuur, en die pa’s moes een
van drie tye identifiseer wat hulle die beste sou pas om ’n fokusgroepbespreking by te
woon. Van die aanvanklike 34 het 18 pa’s ingestem om ’n fokusgroepbespreking by te
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woon. Op die dag van die ontmoeting het drie deelnemers van die laaste groep nie
opgedaag nie. Vervolgens is twee fokusgroepe van ses deelnemers elk en een
fokusgroep van drie deelnemers gebruik om die data te genereer.

Prosedure
Nadat die deelnemers geïdentifiseer is en hulle ingestem het om aan die projek deel te
neem, het die data-insamelingsproses soos volg verloop: Daar is met die deelnemers
ooreengekom oor ’n tyd wanneer die fokusgroepbesprekings sou plaasvind. Die
betrokkenheid en stiptelikheid van die deelnemers is verseker deurdat hulle twee dae
voor die ontmoeting telefonies gekontak is en die tyd weer eens bevestig is.
Toestemming is van die skoolhoof ontvang om ’n klankdigte klaskamer vir die
fokusgroepbesprekings te gebruik.
Alle reëlings en doelwitte, sowel as die beplanning, is vooraf met die deelnemers
bespreek. Die onderhoudvoerder het aan die begin van die ontmoeting aan die
deelnemers verduidelik presies wat van hulle verwag word, en alle onsekerhede van
die deelnemers is uit die weg geruim. Die volgende vraag is aan die groepe gestel: Op
watter maniere dink julle behoort ’n pa betrokke te wees in die lewe van sy seun? Op hierdie
vraag het pa’s antwoorde gegee oor hoe betrokke hulle dink pa’s behoort te wees, en in
sommige gevalle het pa’s voorbeelde uit hulle persoonlike ervarings van pa-skap
gebruik. Waar daar onsekerheid was oor die deelnemers se bedoelings met hul
antwoorde, is hulle deur die onderhoudvoerder gevra om verder uit te brei of meer
duidelikheid oor hul antwoorde te gee. Die navorser het self die fokusgroepe
gefasiliteer en die gesprekke is met ’n bandopnemer opgeneem.
Die drie fokusgroepbesprekings het onderskeidelik 79 minute, 66 minute en 32 minute
geduur, waarna die versadigingspunt bereik is. Moegheid, verveeldheid en ’n gebrek
aan konsentrasie onder die deelnemers is voorkom deur ’n rustyd van vyf minute ná
elke halfuur van elke sessie toe te laat. Al drie groepe het op een dag, direk ná mekaar,
bymekaargekom.
Nadat ’n buitestander die opnames getranskribeer het, is die transkripsies tesame met
die opnames deeglik nagegaan om seker te maak dat geen inligting uitgelaat is nie.

Dataontleding
Die Atlas.ti-program is gebruik om die data te ontleed (Atlas.ti 2007). Hierdie program
is spesiaal ontwikkel vir die kwalitatiewe ontleding van groot hoeveelhede data. Met
behulp van die program word die volgende twee basiese metodes tydens die
ontledingsproses gevolg:
•

Ontleding op tekstuele vlak. Hierdie vlak sluit aktiwiteite in waar al die data
uiteengesit word en as “primêre dokumente” op die Atlas.ti-program gelaai
word. Hierna word aanhalings uit die data geïdentifiseer, en kodes word
toegeken aan aanhalings wat met mekaar verband hou.

•

Ontleding op konseptuele vlak. Die verbinding van kodes in die vorm van
netwerke vind op hierdie vlak plaas. Die tekste word in ’n grafiese vorm omskep,
wat die navorser in staat stel om konsepte en teorieë wat op die verhoudings
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tussen die verskillende kodes gebaseer is, te ontwikkel. ’n Tema word
geïdentifiseer waar kodes met mekaar verband hou, en ’n tema-naam word aan
die verbandhoudende kodes gegee.
Die transkripsies van die fokusgroepbesprekings van hierdie ondersoek is as primêre
dokumente op die program gelaai. Relevante aanhalings uit die dokumente is
geïdentifiseer en ’n kode (’n gepaste woord of frase) is aan die aanhalings wat met
mekaar verband hou, toegeken. In sommige gevalle is ’n kode aan twee temas toegeken,
aangesien die spesifieke kode met twee temas verband hou.
Die geldigheid van die navorsing is verhoog deur gereelde gesprekke tussen die
navorsers oor die data-ontleding, waartydens temas en die verbinding van kodes aan
temas bespreek is. Wat ook belangrik is, is dat die navorser wat die data ontleed het,
deur selfrefleksie sy eie agtergrond en ervaringe voortdurend in ag geneem het
wanneer besluite tydens die ontledingsproses geneem moes word (Bradbury-Jones
2007:295).

Etiese aspekte
Die onderhoudvoerder is vertroud met groepwerk en daar is deurgaans so streng
moontlik aan die etiese vereistes van navorsing voldoen. Die deelnemers se privaatheid
en die vertroulikheid van inligting is gewaarborg deurdat geen name tydens die
bandopnames gemeld is nie. Die deelnemers se identiteit is deur die navorser en die
skoolhoof beskerm. Hulle regte en waardigheid is ook tydens die sessies gerespekteer
deurdat die onderhoudvoerder empatie, positiewe agting en ’n nieveroordelende
houding teenoor hulle getoon het. Hiermee is probeer om die effek van die verskille
tussen die navorser en die deelnemers met betrekking tot kultuurgroep en ouderdom te
minimaliseer. Ingeligte toestemming is van die deelnemers verkry, en niemand is
gedwing om aan die groepbesprekings deel te neem nie. Deelnemers kon ook op enige
stadium onttrek sou hulle dit wou doen.

Resultate
Uit die transkripsies van die fokusgroepbesprekings en met behulp van die Atlas.tiprogram is drie temas, elk bestaande uit verbandhoudende kodes, geïdentifiseer. Soos
in vorige navorsing, is Lamb e.a. (1987:41) se beskrywing van drie komponente van pabetrokkenheid, naamlik verantwoordelikheid, toenadering en toeganklikheid, gebruik
om hierdie temas saam te stel.

Temas
Tema 1: Verantwoordelikheid
Hierdie tema is geskep op grond van Lamb e.a. (1987:41) se definisie van
verantwoordelikheid, naamlik dat dit enige aktiwiteite ten opsigte van die pa se direkte
versorging van die kind, of enige reëlings wat deur die pa getref word wat verband hou
met die versorging van die kind, insluit. Met die ontleding van die data is tien kodes
geïdentifiseer wat gesamentlik die tema van die verantwoordelikheid van ’n pa
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uitmaak. In Figuur 1 word die
verantwoordelikheid verband hou.

verskillende

kodes

aangedui

wat

met

Die kodes van hierdie tema bevat altesaam 107 aanhalings wat as relevant tot ’n spesifieke
kode geïdentifiseer is.
Daar is drie kodes in hierdie tema wat baie opvallender is, en aansienlik meer
aanhalings bevat, as die ander kodes wat ook deel uitmaak van hierdie tema. Hierdie
kodes is Opvoeder, Dissiplineerder en Rolmodel. Baie pa’s het hulle eie en ander pa’s se
verantwoordelikheid teenoor hulle seuns beklemtoon. Uit wat hulle gesê het, is dit
duidelik dat baie van die pa’s dit gemeen het dat ’n pa ’n groot en verantwoordelike rol
in sy seun se lewe behoort te speel deur as opvoeder op te tree, sy seun teen verkeerde
gedrag te waarsku, hom te tug wanneer nodig en ook vir hom ’n voorbeeld (rolmodel)
ten opsigte van die regte gedrag te wees. Vervolgens word voorbeelde van meer
prominente kodes in hierdie tema gegee, sowel as pa’s se stellings hieromtrent.
Kode: Opvoeder, met 25 aanhalings. Voorbeelde van aanhalings wat in hierdie kode
val, is:
•
•
•
•
•

“’n pa moet ’n opvoeder wees vir sy seun”
“so as daai kind geleer word van kleins af deur sy pa, glo ek dat hy sal reg
optree”
“die pa sê altyd vir die seun: Moenie sulke goeters doen nie”
“Verder hou pa’s hulle weg van dwelms en sulke tipe goeters”
“hoe groter hy raak – dan moet jy hom seker die feite van die lewe leer”
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Kode: Dissiplineerder, met 21 aanhalings. Voorbeelde van aanhalings wat in hierdie
kode val, is:
•
•
•
•

“Hy moet getug word of gestraf word deur die pa.”
“ek handhaaf orde as die pa”
“en dissipline leer”
“so dan moet jy as pa baiekeer jou stem hard maak – so bietjie volume bysit vir
dissipline”

Kode: Rolmodel, met 19 aanhalings. Voorbeelde van aanhalings wat in hierdie kode val,
is:
•
•
•

“Jy as vader moet ook vir hom kan wys dié is jou pa, en hy moet kan opkyk na
jou.”
“Practise what you preach or practise what you teach.”
“deur die pa wat die voorbeeld stel”

Hierdie tema bevat die meeste kodes en aanhalings van die drie temas wat in hierdie
ondersoek beskryf word.

Tema 2: Toenadering
’n Volgende komponent van Lamb e.a. (1987:41) se beskrywing van pa-betrokkenheid is
toenadering. Dit sluit ervarings van direkte kontak, omgee en interaksie wat tussen die
pa en sy kind plaasvind, in. Die tema toenadering bevat sewe kodes wat
saamgegroepeer is om hierdie tema te vorm. Figuur 2 stel die verskillende kodes van
hierdie tema voor.
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Die kodes van hierdie tema bestaan uit 45 aanhalings, en die opvallendste kodes wat
duidelik van die res onderskei kan word wat betref die hoeveelheid aanhalings, is
Kommunikasie, Belangstelling, en Geloof in seun. Die pa’s het die belangrikheid van
kommunikasie met hulle seuns bevestig. Daarmee saam meen hulle dat ’n pa
belangstelling moet toon in wat sy seun doen en waarmee hy besig is. Só wys hy dat hy
omgee. Deur die seun vryheid te gee ten opsigte van keuses, toon die pa dat hy
vertroue in sy seun het. Voorbeelde van meer prominente kodes in hierdie tema word
vervolgens gegee, sowel as die pa’s se stellings daaromtrent.
Kode: Kommunikasie, met 18 aanhalings. Voorbeelde van aanhalings wat in hierdie
kode val, is:
•
•
•

“dan moet ’n pa lekker kan gesels met sy seun”
“jy sê, so dit is pa-seun-verhouding; julle verstaan mekaar”
“om met hom te sit en met hom te praat”

Kode: Belangstelling, met sewe aanhalings. Voorbeelde van aanhalings wat in hierdie
kode val, is:
•
•

“en jy moet ook vir hom belangstelling kan wys, al is dit op ’n klein manier”
“Jy wys darem vir hom jy stel belang in wat hy vir die dag in die skool gedoen
het.”

Kode: Geloof in seun, met sewe aanhalings. Voorbeelde van aanhalings wat in hierdie
kode val, is:
•
•

“Jy gaan ook nie vir hom sê watter werk hy eendag moet het nie; hy besluit self.”
“en as die kind dit besluit, dan moet hy voortgaan met dit en dan sê die pa ‘ja’”

Hierdie tema bevat die tweede meeste kodes van die drie temas wat in hierdie
ondersoek ter sprake is.

Tema 3: Toeganklikheid
Lamb e.a. (1987:41) definieer toeganklikheid as die pa se teenwoordigheid by sy kind,
asook sy beskikbaarheid vir sy kind. Aan die hand van hierdie definisie is ’n derde
tema geïdentifiseer, naamlik toeganklikheid. In hierdie ondersoek is vier kodes
geïdentifiseer wat saamgegroepeer is om die tema toeganklikheid te vorm. In Figuur 3
word die verskillende kodes van hierdie tema aangetoon.
Die kodes van hierdie tema bevat altesaam 34 aanhalings, en daar is twee kodes wat
uitstaan wat betref die getal aanhalings wat dit bevat. Hierdie kodes is Kommunikasie
en Teenwoordigheid. Die kode Kommunikasie hou verband met die tema toeganklikheid
sowel as die tema toenadering, en is reeds bespreek onder die tema toenadering. Verskeie
pa’s het beklemtoon dat ’n pa teenwoordig moet wees in sy seun se lewe. Dit beteken
dat hy daar moet wees as die seun besig is met aktiwiteite wat vir hom as kind
belangrik is. Hierdeur ontstaan daar ’n kanaal waardeur die kind makliker by sy pa kan
uitkom. Voorbeelde van hoe pa’s hierdie teenwoordigheid beskryf, word vervolgens
gegee.
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Kode: Teenwoordigheid, met 10 aanhalings. Voorbeelde van aanhalings wat in hierdie
kode val, is:
•
•

“en ’n pa moet sy seun bystaan, soos langs die rugbyveld”
“jy speel met hom, byvoorbeeld as julle miskien strand toe gaan”

Hierdie tema bevat die minste kodes van die drie genoemde temas.

Bespreking
Die doel van hierdie navorsing was om pa’s se persepsies van die betrokkenheid van
pa’s in seuns se lewens te ondersoek. Kodes bestaande uit aanhalings van die
deelnemers is geskep om deel te vorm van temas wat betekenis gee aan die konstruk pabetrokkenheid soos beskryf deur Lamb e.a. (1987:41). Sommige kodes wat onder die tema
verantwoordelikheid val, sluit in Opvoeder, Dissiplineerder, Rolmodel, Beskermer,
Finansiële voorsiener, Voedselvoorsiener en Godsdienstige opvoeder. Hierdie kodes is
geskep op grond van deelnemers se persepsie dat dit ’n pa se plig is om sekere
opvoedingstake te verrig, sy seun te dissiplineer en te beskerm, ’n voorbeeld te wees vir
sy kind, in voedings- en ander finansiële behoeftes te voorsien (byvoorbeeld skoolgeld,
skoene, sakgeld), sowel as om godsdienstige leiding te verskaf.
In ooreenstemming hiermee stipuleer navorsers dat ’n klemverskuiwing na ’n
versorgende, betrokke pa plaasgevind het (Bruce en Fox 1999:458; Dollahite en
Hawkins 1998:109). Halle (2002:iii) en Summers e.a. (1999:291) se navorsing sluit hierby
aan, waarvolgens pa’s se rolle en verantwoordelikhede dié van broodwinner, opvoeder,
rolmodel, dissiplineerder, beskermer en leier van godsdienstige aktiwiteite insluit.
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Verskeie navorsers is ook van mening dat pa’s se verhouding met hul seuns ’n
positiewe verband het met laasgenoemde se kognitiewe ontwikkeling en
opvoedkundige en beroepskeuses (Flouri 2005:32; Lamb 1997:3), en dat pabetrokkenheid (met inbegrip van kognitief-stimulerende aktiwiteite) geassosieer word
met ’n laer voorkoms van verstandelike vertraging by veral kleuterseuns (BronteTinkew e.a. 2008:1211). Die persepsies van die pa’s in hierdie ondersoek ondersteun
hierdie bevindinge, deurdat die tema verantwoordelikheid die kode Akademiese
ondersteuner insluit, wat gebaseer is op die pa’s se persepsie dat pa’s hul seuns met
hulle skoolwerk moet ondersteun.
Deur die kodes Kommunikasie, Belangstelling en Vriendskap, wat deel van die tema
toenadering vorm, het die deelnemers beklemtoon dat pa’s interaksie met hulle seuns
moet hê, op ’n genotvolle wyse met hulle moet omgaan, en moet belangstel in hulle
seuns se doen en late. Montemayor en Brownlee (1987:281) sluit hierby aan deur te sê
dat wanneer kinders tyd met hul pa’s spandeer, hulle meer geneig is om aan genotvolle
aktiwiteite deel te neem, byvoorbeeld maaltye en ontspanningsaktiwiteite.
Summerse.a.(1999:291) beveel ook aan dat pa’s met hulle kinders moet speel en hulle op
uitstappies moet neem. Die tema toenadering sluit ook die kode Liefde in en sluit by
vorige navorsing aan waarin bevind is dat pa’s hartlikheid en liefde aan hul seuns moet
toon (Summers e.a. 1999:291). Die kode Fisiese kontak is gebaseer op deelnemers se
persepsie dat pa’s hul seuns fisies moet aanraak (byvoorbeeld deur hulle drukkies te
gee en hulle op die nek te dra) as ’n bewys van omgee, en sluit ook by die voorafgaande
kode aan. Mendes (1976:439) het egter bevind dat pa’s vir hul kinders sorg en hulle
bystaan eerder as om toegeneentheid te toon deur soene en drukke te gee. Hierdie
teenstrydigheid kan ’n aanduiding wees dat pa-skap met die jare verander het
(Coltrane 1996:6; Lamb 2000:23; Pleck 1997:71).
Toeganklikheid is ’n derde tema wat in hierdie ondersoek aangespreek word, en sluit
kodes soos Teenwoordigheid en Beskikbaarheid in. Deelnemers het in hierdie kodes
verwys na die belangrikheid van pa’s se fisiese teenwoordigheid by en beskikbaarheid
vir hul seuns. In ooreenstemming hiermee wys navorsers daarop dat seuns wie se pa’s
meer betrokke is, geneig is om meer sosiale integrasie en minder gedragsprobleme by
die skool te toon. Daar is ook aanwysers wat daarop dui dat dit ’n positiewe invloed het
op hierdie seuns se toekomstige sielkundige welstand, huwelike en ondersteunende
sosiale netwerke (Amato en Booth 1997:23). Eweneens meen Flouri (2005:32) dat dit
belangrik is vir pa’s om aandag te gee aan hul seuns ten einde verhoogde
aanpasbaarheid en selfwaarde in die hand te werk.

Gevolgtrekkings
Met die oog op die doel van hierdie ondersoek, naamlik om die persepsies van pa’s oor
die betrokkenheid van pa’s in seuns se lewens te beskryf, blyk dit dat die
verantwoordelikheid van pa’s die belangrikste komponent van pa-betrokkenheid
uitmaak. Hierdie aspek van pa-betrokkenheid sluit in om opvoedingstake te verrig, die
seun te dissiplineer en te beskerm, ’n rolmodel vir die seun te wees, in die seun se
voedings- en ander finansiële behoeftes te voorsien, godsdienstige leiding te verskaf en
ondersteuning met skoolwerk te bied. ’n Verdere aspek, naamlik toenadering, is ook
uitgelig en vorm volgens hierdie ondersoek ’n belangrike deel van pa-betrokkenheid.
Dit behels dat pa’s interaksie met hul seuns moet hê, op ’n genotvolle wyse met hulle
moet omgaan, geloof in hul seuns moet hê en in hul seuns se doen en late moet
belangstel. As ’n bewys van omgee sluit hierdie aspek (toenadering) ook die
belangrikheid van fisiese kontak en die toon van liefde in. Laastens toon die bevindinge
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ook dat pa’s toeganklik moet wees vir hulle seuns. Dit beteken dat hulle tyd saam met
hul seuns moet deurbring, beskikbaar moet wees en hul seuns moet bystaan.
Die bevindinge van hierdie ondersoek en die spesifieke inhoud wat aan die drie
komponente van pa-betrokkenheid gegee word, kan met vrug aangewend word in die
ontwikkeling en aanbieding van ouerleidingsprogramme. Die bevindinge vul ook ’n
leemte in die literatuur oor hierdie onderwerp en kan konstruktief aangewend word in
soortgelyke gemeenskappe as dié waarin die ondersoek gedoen is, naamlik
gemeenskappe met ’n lae sosio-ekonomiese status waar pa-afwesigheid voorkom.
’n Tekortkoming van hierdie ondersoek is dat die veralgemeenbaarheid van die
resultate beperk is tot gesinne met soortgelyke leefwêrelde en omstandighede as die
deelnemers aan hierdie ondersoek. Verder is ’n woord of frase vanuit die navorser se
subjektiewe verwysingsraamwerk die enigste maatstaf wat in hierdie ondersoek
gebruik is vir die kodering van response. Dit kan moontlik onsekerheid by die leser
meebring ten opsigte van die presiese betekenis van die kodes. Met die kodering van
aanhalings is dit belangrik om so duidelik moontlik te wees, omdat die kodes ’n
verteenwoordigende voorstelling moet wees van die aanhalings wat dit bevat.
Toekomstige navorsing kan ’n ander verteenwoordigende steekproef van die diverse
Suid-Afrikaanse bevolking insluit.
Ten slotte verskil die navorsers, as wit mans verbonde aan ’n universiteitsgemeenskap,
opvallend van die deelnemers. Die moontlikheid bestaan dat die deelnemers weens
hierdie verskille terughoudend of versigtig kon gewees het met hulle response. Die
teendeel is egter tydens die data-insameling beleef. Met hul spontane en eerlike
deelname het die meeste deelnemers hul dankbaarheid betoon vir die navorsing en die
geleentheid wat aan hulle gebied is om ’n bydrae te lewer tot ’n beter begrip en die
ontwikkeling van pa-betrokkenheid in gesinne. Die deelnemers was deurgaans
entoesiasties en het spontaan gesê dat hulle die ontmoetings geniet het.
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Op soek na Leipoldt se oom Gert – ’n studie in
historiese resonansies
Hein Viljoen1
Direkteur: Navorsingseenheid Tale en Literatuur in die SA konteks
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)

Summary
Looking for Leipoldt’s Oom Gert – a study in historical resonance
Against the background of Wium van Zyl’s (1999) views on the moral death of Leipoldt’s
character Oom Gert, I undertake here, on New Historicist principles, a search for the old rebel
who, as Leipoldt reported on different occasions, told him the story of “Oom Gert vertel”
(“Oom Gert tells”). The study sheds light on how Leipoldt distorted and embellished the facts,
as well as on the complex genesis of the poem. In contrast with different possible historical
persons behind Oom Gert (and the possible worlds of history) the investigation also sheds
light on the ontological status of Oom Gert within the unique possible world of the poem.
Above all the investigation reveals the social energies and resonances of the poem in its
historical context. One old rebel displays particularly strong correspondences with Oom Gert,
and from the few textual traces available I draw a sketch of that singularly interesting person.
The investigation finally leads to a thick description of the poem that foregrounds the complex
dilemmas of Oom Gert as patriarch and loyalist – parallel with Leipoldt’s own moral
dilemmas at the time. Read with New Historicist principles the poem constitutes anything but
a moral death.

Opsomming
Teen die agtergrond van Wium van Zyl (1999) se opvatting oor die morele dood van
Leipoldt se oom Gert onderneem ek in hierdie artikel, volgens die beginsels van die
Nuwe Historisme, ’n soektog na die ou rebel by wie Leipoldt, soos hy by verskillende
1

Hierdie artikel is moontlik gemaak deur die vriendelike en hartlike mense van Aliwal-Noord, Dordrecht,
Lady Grey en Barkly-Oos. Abrie Oosthuizen en die personeel van die Aliwal-Noord-museum het my op die
regte pad geplaas. Johan Greyling het sy familie-argief vir my oopgemaak. Sandy Stretton, wat die
geskiedenis van Dordrecht soos die palm van sy hand ken, het baie waardevolle insigte bygedra. Die
Reederse, afstammelinge van Hans Naudé se oudste dogter, Margarietha, of ouma Maggie, het hulle
familiegeskiedenis openhartig met my gedeel: dankie aan Hanna Reeders en Hanri Reeders van Rhodes,
Henri Reeders in die Strand, André Reeders en sy pa, André, van Colesberg, en Una Louw van Bloemfontein.
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geleenthede beskryf het, die storie van “Oom Gert vertel” gehoor het. Die ondersoek
werp lig op hoe Leipoldt die feite vervals en verfraai het en op die komplekse
ontstaansgeskiedenis van die gedig. In kontras met verskillende moontlike historiese
persone agter die figuur van oom Gert (en die moontlike wêrelde van die geskiedenis)
werp die ondersoek ook lig op die ontologiese status van oom Gert binne die
eiesoortige moontlike wêreld van die gedig. Die soektog gee veral insig in die sosiale
energieë en resonansies van die gedig in sy historiese konteks. Veral een ou rebel
vertoon merkwaardige ooreenkomste met oom Gert, en uit die handjievol tekstuele
spore beskikbaar teken ek ’n skets van daardie besonder interessante persoon.
Uiteindelik lewer die ondersoek veral ’n ingebedde (“thick”) interpretasie van die gedig
op wat die komplekse dilemmas van oom Gert as patriarg en lojalis, parallel met
Leipoldt se eie morele dilemmas, sterk na vore bring. Gelees met die Nuwe Historisme
as benadering, kom die gedig op allesbehalwe ’n morele dood neer.

1.

Inleiding

Uit sy vergelyking van Multatuli se Golgotha en C. Louis Leipoldt se “Oom Gert vertel”
kom Van Zyl (1999:75) tot die gevolgtrekking dat oom Gert se “storie van ons sterfte”
die verhaal is van die morele dood van “Oom Gert en sy mede-daadloses toe hulle
gekonfronteer is met onreg”. Hy meen dat oom Gert meer gesteld was op sy eie gerief
as op verset teen onreg en dat hy korrek (en polities korrek) opgetree het onder
krygswet en ook ná die Oorlog. Hy lees die gedig dus binne die raamwerk van 20steeeuse struggle-aktivisme. Lees ’n mens Leipoldt se gedig egter in die breër konteks van
die Kaapse rebelle van die Suid-Afrikaanse Oorlog en die sosiale energieë van daardie
tyd, kom ’n ander prentjie na vore.
Leipoldt (1911) het hom ’n hele paar keer uitgelaat oor die ontstaan van “Oom Gert
vertel”, hoewel ’n mens dit baie versigtig moet interpreteer (Kannemeyer 1999:300). In
1933 het hy in Die Huisgenoot vertel dat hy die gedig geskryf het na aanleiding van wat
’n “oubaas” vir hom vertel het terwyl hy in Dordrecht sittings van die rondgaande hof
bygewoon het. Hy het die gedig beskryf as “min of meer realisties, met, natuurlik,
vervalsing van name en plekke” (Leipoldt 1933:58). Later het hy (1940:86) beweer dat
hy die gedig in 1901 geskryf het in reaksie op wat ’n ou oom hom vertel het kort na die
Slag van Labuschagnesnek, maar dat hy dit gewysig en volgens die raad van Horatius
“verfraai” het – na sy gevoel toe “op ’n alte melodramatiese wyse”. ’n Jaar later het hy
dit verbeter en oorgetik, skryf hy. Met hierdie uitsprake bevestig Leipoldt eintlik dat die
gedig histories juis en outentiek is, gebaseer op persoonlike ervaring en ’n persoonlike
ontmoeting met ’n ou rebel.
Dat die ontstaan van “Oom Gert vertel” heelwat meer kompleks is as wat Leipoldt dit
voorstel, blyk as ’n mens daardie ou rebel probeer identifiseer. So ’n soektog kan ons
dus insig bied in Leipoldt se kreatiewe proses – sy “stofkeuse, -verwerking en ontwikkeling” soos Burgers (1960) dit genoem het. Tweedens kan dit lig werp op die
morele dilemmas van oom Gert en op kwessies van identiteit en lojaliteit in Leipoldt se
werk en in sy eie beskouings. Derdens raak dit aan die interessante kwessie van die
ontologiese status van fiktiewe persone. Die vraag is byvoorbeeld of ’n karakter soos
oom Gert sy bestaanstatus ontleen aan die feit dat hy na ’n historiese persoon verwys,
of dat hy ’n bepaalde tipe mens verteenwoordig, byvoorbeeld ’n “rasegte boer”, soos
Dekker (s.j.:87) hom genoem het. Die identifisering van ’n historiese persoon agter oom
Gert kan dus die andersheid van hierdie karakter in sy eie moontlike wêreld help
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aantoon en die wêreld van die gedig skerper help kontrasteer met die moontlike
wêrelde wat in die geskiedenis beskryf word (Margolin 1990, par. 2.1.2; Eco 2009:93).
Om daardie ou rebel te probeer identifiseer, is bowenal ’n manier om toegang te verkry
tot die komplekse geheel van die kultuur waarbinne die teks in sy tyd gefunksioneer
het en om die sosiale energieë en resonansies van die teks te rekonstrueer – die netwerk
van “material practices” waarin dit ingebed is (Veeser 1989:xi). Die soektog maak dus ’n
ingebedde interpretasie (“thick description”, Geertz 1975:9)2 van die teks moontlik.
Greenblatt (1990:225-6) beskou kultuur veral as ’n versameling reëls, onder andere oor
wat as aanvaarbare gedrag geld. Tekste is na sy mening uitdrukkings van die kodes en
reëls van die samelewing, maar skep andersyds ook die voorwaardes wat die
verbreking en verandering van hierdie kodes reguleer. Hierdie verandering is vir
Greenblatt nie willekeurig nie, maar vorm ’n stelsel van onderhandelinge oor die uitruil
van goedere, idees en selfs mense (1990:229). In enige kultuur is daar dus vir hom “a
general symbolic economy made up of the myriad signs that excite human desire, fear,
and aggression” (1990:230).
Dit is hierdie simboliese ekonomie wat ’n ouer teks anders maak en dit laat saampraat
met talle ander stemme uit sy tyd (die sogenaamde resonansie). Terselfdertyd wek die
teks juis verwondering as unieke uitdrukking van die faktor mens wat koppig weier om
hom deur die geskiedenis te laat determineer (Greenblatt 1990).
In wat volg, wil ek dus juis deur op soek te gaan na die historiese model vir oom Gert,
die sosiale energieë en resonansie van die teks, die botsende rame van interpretasie
rondom die teks in sy historiese konteks, probeer blootlê. Ek stel eers uit Leipoldt se
uitsprake ’n profiel van die ou rebel saam, en skets dan die wyer historiese verband
voordat ek hom tussen die rebelle van Dordrecht en verder probeer identifiseer.
Vervolgens gee ek ’n kort lewenskets van die historiese oom Gert en vat die implikasies
van my soektog vir die verstaan van “Oom Gert vertel” saam. Ten slotte formuleer ek ’n
paar gevolgtrekkings.

2.

’n Profiel van die ou rebel uit ander uitsprake van
Leipoldt

Leipoldt beskryf ook op twee ander plekke ’n gesprek met ’n rebel in die tronk. In ’n
brief aan dr. Bolus van 13 Julie 1904 (Leipoldt 1979:43) skryf hy, in antwoord op Bolus
se kritiek, dat sy artikel (eintlik: verhaal) “The rebel” (Leipoldt 1904) berus op wat ’n
werklike rebel in Dordrecht se tronk aan hom vertel het.3 Leipoldt meen ook dat die
werklike motief van die Kaapse rebelle nie verontwaardiging oor die Britte se optrede

2

In sy verduideliking van ingebedde interpretasie verwys Geertz (1975:8–10) na Gilbert Ryle se opstelle
"Thinking and reflecting" en “The thinking of thoughts" oor die verskille tussen ’n onwillekeurige knip van
die oog, ’n doelbewuste knipoog om te kommunikeer, en later selfs ’n parodie van ’n knipoog of die oefen
van ’n parodie van ’n knipoog voor die spieël. Antropologiese waarnemings, die feite, is dus reeds
verduideliking, interpretasie, "explicating explications. Winks upon winks upon winks," skryf hy. Thick
description definieer hy dus as volg: “Analysis, then, is sorting out the structures of signification [...] and
determining their social ground and import” (Geertz 1975:9). Dit is nie ontsyfering soos deur ’n syferklerk nie,
maar eerder ’n ontleding van die verskillende lae van interpretasies analoog aan die werk van ’n
literatuurkritikus.
3
Sandler, die redakteur van Leipoldt se briewe aan dr. Bolus, meen dat die brief handel oor “De rebel”
(Leipoldt 1900), maar dit is kennelik nie korrek nie: Leipoldt praat in die brief o.a. van sy karakter Snyders,
die hoofkarakter in “The rebel”.
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was nie. Familiebande het vir hulle swaarder geweeg. Boonop het hulle nie die ingebore
lojaliteit van Bolus en ander Engelse Suid-Afrikaners gehad nie. Hy verwys na die
teregstelling van rebelle (“The rebel” bestaan uit die gedagtestroom van ’n rebel op die
vooraand van sy teregstelling), maar noem dat die rebel wat vir hom sy verhaal vertel
het, “died of a bullet wound” (en dus nie tereggestel is nie). Hy sê egter nie of die
persoon in die tronk dood is nie.
In sy hoofstuk oor die ouers van die Bosveldkinders in Bushveld doctor (Leipoldt
1980a:60–63, oorspronklik in 1937 gepubliseer) bespreek Leipoldt twee belangrike
trekke van die boere, naamlik slimheid en die vermoë om hulle teenstanders uit te
oorlê. Hiervoor het die boere baie respek. Ter illustrasie hiervan vertel hy dan hoe die
Boerekommando’s die Kaapkolonie binnegeval en geannekseer het. Die
Nederlandssprekende boere is tot republikeinse burgers verklaar en daardeur gedwing
om by die Boere aan te sluit. Hierdie slim set van die Boereleiers, wat eintlik die Kaapse
burgers blootgestel het aan vervolging vir hoogverraad, meen Leipoldt, is egter nooit
van Boerekant gerepudieer nie, maar eerder bewonder.
Moontlik as illustrasie van die lyding wat hierdie optrede veroorsaak het, vertel
Leipoldt dan die verhaal van sy besoek as korrespondent by die spesiale
hoogverraadhof aan een van die rebelle in die tronk. Leipoldt beskryf die rebel as “one
of the foremost farmers of the district” en as “an old man with a fine grey beard, a wellto-do, much respected farmer who had been field cornet, elder of the church, and justice
of the peace (1980a:61).
Hy en die advokaat wat die rebelle verdedig het, mnr. B[urton], tref die
eerbiedwaardige ou oom in trane aan – nie net omdat die republikeinse burgers sy
skape gevat en hom gedwing het om die wapen op te neem nie, maar ook omdat hulle
hom oorgelaat het aan die genade van die Engelse, wat hom mishandel en tot sy groot
skande in die tronk gestop het. Wat sy vol beker egter soos Job s’n laat oorloop het, sê
die ou oom, was die nuus wat die tronkbewaarder vir hom gebring het, naamlik “that
our dearly beloved Alexandrina Victoria is dead” (Leipoldt 1980a:62). Leipoldt betwyfel
nie die egtheid van die ou man se emosie nie, en beskou dit as deel van die “mosaic of
incongruity” waaruit die karakter van die gewone boeremense bestaan. Hierdie
besondere lojaliteit teenoor koningin Victoria – en daarmee saam die ontnugtering in
die optrede van die Engelse – is ook sentrale gegewens in die oudste rebelleteks van
Leipoldt, naamlik “De rebel” (1900).4
Leipoldt dui hier nie aan in watter dorp die gesprek plaasgevind het nie. Dat hy die
gesprek koppel aan die dood van koningin Victoria (op 22 Januarie 1901), maak dit
waarskynliker dat die ontmoeting in Colesberg eerder as in Dordrecht plaasgevind het.
Leipoldt vertel naamlik in “Drie Kersnagte” (1931:61) dat hy in Desember 1900
verslaggewer by die hoogverraadhof in Colesberg was. Die laaste verhoor voordat die
hof verdaag het tot 9 Januarie 1901, was op 18 Desember 1900, skryf Leipoldt. Tydens
dié verhoor is sewe Colesbergers skuldig bevind. Leipoldt sonder die geval uit van
oubaas Jan van der Merwe, ’n waardige gestalte, ouderling en 20 jaar lank veldkornet
van sy wyk, wat die vernedering van die verhoor diep gevoel het. Hierdie oubaas pas
baie mooi in die profiel wat Leipoldt in Bushveld doctor skets, maar dit plaas Leipoldt se
bewerings dat die gedig in Dordrecht geskryf is, onder verdenking. Of anders het
Leipoldt by meer as een geleentheid ou rebelle in die tronk besoek (wat seker moontlik
is) en is die gedig ’n sintese van verskillende sulke ontmoetings.

4

“De rebel” en “The rebel” is ook opgeneem in Leipoldt (1999).
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Dit is ook minder waarskynlik dat Leipoldt inderdaad rondom 22 Januarie 1901 in
Colesberg was, want onder die dokumente in die saak teen O.S. Vermooten (KAB, AG
2021, Colesberg, fol. 57, saaknr. 25/101) is daar ’n brief aan die prokureur-generaal wat
meld dat die Spesiale Hof teen Kersfees 1900 verdaag het as gevolg van “another
invasion” (onder leiding van generaal P.H. Kritzinger en regter Barry Hertzog)
(Pakenham 1999:506), en eers in November 1901 sy sittings hervat het. Die brief noem
14 sake wat tydens die eerste sitting verhoor is, waaronder die saak teen Jan van der
Merwe, ’n “Colonial Field Cornet”, wat skuldig bevind is dat hy as veldkornet opgetree
het en burgers opgekommandeer het. Hy is gevonnis tot ses maande gevangenisstraf en
’n boete van £500.
Nog ’n faktor wat dit twyfelagtig maak of Leipoldt teen die einde van Januarie 1901 in
Colesberg was, is sy eie beskrywing van die pandemonium wat losgebars het toe die
nuus van die Boere-inval Colesberg bereik het en hoe selfs die advokate en regters so
gou moontlik die trein wou haal om van die Boere af weg te vlug. Hierdie beskrywing
staan in Leipoldt se agtste brief uit die Kaapkolonie (Leipoldt 2002:134–5), en uit die
brief self is dit duidelik dat dit op Oujaarsaand in Kaapstad geskryf is. Dit dra ook die
datum 31 Desember 1900.
In sy negende brief uit die Kaapkolonie vermeld Leipoldt dat koningin Victoria siek is
en spekuleer wat sal gebeur as sy sou sterf. Hy noem haar “grootmoedertjie” en beskryf
haar teenoor J.W. Sauer5 as “zoo zachtzinnig als een molletjie” (Leipoldt 2002:138) –
presies dieselfde beeld as wat die magistraat in “De rebel” vir oom Elias gebruik.
Hierdie brief is gedateer 21 Januarie 1901 en as ’n mens kyk na die verskillende gerugte
wat Leipoldt noem, was hy waarskynlik in Kaapstad toe hy dit geskryf het.
“De rebel” het in Desember 1900 in Nederland verskyn. Die gebeure in die verhaal kom
baie sterk ooreen met die mishandeling van “den heer Jager van Hoopstad”
(Hopetown) wat Leipoldt beskryf in sy tweede brief uit Kaapstad, gedateer 24 Junie
1900. Jager, as vermoënde man van aansien en boonop veldkornet, sou ook kon inpas in
die profiel van die ou rebel wat Leipoldt skets. Die verskil is egter dat daar in Jager se
geval glad nie sprake van rebellie is nie en dat Leipoldt sy verhaal eerder vertel as ’n
voorbeeld van wandade van die Engelse offisiere en soldate.
Uit hierdie reeks gegewens lyk dit eerder of Leipoldt die historiese gegewens verwring
het vir ’n retoriese doel, naamlik om ’n treffende storie te vertel, en nie noodwendig
historiese akkuraatheid nagestreef het nie. Die eienskappe wat Leipoldt aan die ou rebel
toeken, bly egter taamlik konstant. Die eerbiedwaardige oom Jan van der Merwe van
Colesberg pas goed in hierdie profiel in, maar dit bots met Leipoldt se heel stellige
uitsprake dat die gedig in Dordrecht ontstaan het. Ons moet dus verder soek.

5

Jacobus Wilhelmus Sauer (1850–1913) was ’n Kaapse politikus en later ’n minister in die Uniekabinet. Sy
parlementêre loopbaan het in 1874 begin toe hy verkies is tot parlementslid vir Aliwal-Noord. Saam met John
X. Merriman en James Rose-Innes het hy die liberale standpunt in die Kaapse parlement verteenwoordig, wat
veral stemreg vir swartes en beskerming van hulle eiendomsreg op grond ingehou het. Na die stormagtige
verkiesing van 1898 het Sauer Kommissaris van Openbare Werke in W.P. Schreiner se kabinet geword. Met
die uitbreek van die Oorlog in Oktober 1899 het Schreiner en Merriman hom gestuur om die burgers in die
noordoostelike distrikte van Dordrecht en Barkly-Oos te probeer oorreed om nie te rebelleer nie, maar sonder
sukses. Aan die einde van 1900 is hy deur die Suid-Afrikaanse Party afgevaardig om saam met Merriman ’n
vergeefse vredesending na Engeland te onderneem. Sauer was ’n briljante parlementariër en ’n skerp en
venynige debatteerder. In die kabinet van Louis Botha het hy later Minister van Justisie en Naturellesake
geword, en dit is onder sy leiding dat die Naturelle Grond Wet van 1913 op die wetboek geplaas is. Veral
swart leiers het dit beskou as ’n verloëning van sy liberale beginsels (D[ickson] 1983).
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3.

Die breër historiese verband

In “Oom Gert vertel” self (Leipoldt 1980c:5–11) is daar weinig aanduidings van die
konkrete historiese omstandighede waaruit dit kon ontstaan het. Twee jong mans sluit
by die Boere aan, word gevang en tereggestel as rebelle. Die dorp word nêrens
geïdentifiseer nie en bitter min besonderhede word daaroor verskaf. Die dorp is egter
nooit deur die Boere ingeneem nie (wat Dordrecht byvoorbeeld sou kon uitsluit). Oom
Gert vertel dat die kakies ou Smith, die magistraat, afgesit en Oos-Londen toe gestuur
het, wat ’n aanduiding mag wees dat die dorp iewers in Noordoos-Kaapland geleë was
– immers die distrikte waaruit ongeveer ’n derde van die rebelle gekom het
(Oosthuizen 1994:224). Daar word gemeld dat Bennie en Johnnie wou gaan aansluit by
Smuts, wat met sy kommando gelaer was by Witkransspruit – skynbaar ’n volkome
fiktiewe pleknaam. Nêrens gee die gedig vir ons gegewens waarmee ons dit in tyd en
ruimte kan plaas sodat ons die ou oom wat die storie aan Leipoldt sou vertel het, kan
identifiseer nie. Dalk is Leipoldt se bewerings selfs heeltemal fiktief.
Leipoldt se opmerkings oor die ontstaan van die gedig bots bowendien met die
historiese feite. Die Vrystaatkommando’s onder kommandant J.H. Olivier het die
noordoostelike distrikte Aliwal-Noord, Burgersdorp, Dordrecht en Barkly-Oos
onmiddellik na die uitbreek van die Oorlog in Oktober 1899 binnegeval en geannekseer.
Die doel van die inval was om goeie verdedigingsposisies teen die Britse offensief in te
neem en om die spoorlyn na Oos-Londen te beheer. Weerbare manne is gewerf en
opgekommandeer om by hulle aan te sluit, terwyl ander Kaapse burgers spontaan by
die Vrystaters aangesluit het – dade wat natuurlik hoogverraad was teen die lojale
Kaapse regering en die Britse Ryk.
In Maart 1900 het die Vrystaatkommando’s weer teruggeval onder druk van die Britse
opmars na die noorde. Die Slag van Labuschagnesnek, net noord van Dordrecht, het
van 3 tot 5 Maart 1900 (Oosthuizen 1994:89–96; Breytenbach 1977:456–8) plaasgevind
tydens hierdie terugtog. Leipoldt het die spesiale hof in Dordrecht ’n hele jaar later eers
bygewoon – in Maart 1901. Dit is dus onwaarskynlik dat die ou oom die verhaal vir
hom vertel het kort na die Slag van Labuschagnesnek.
Kommandant Smuts se kommando, by wie, volgens oom Gert se verhaal, Piet en
Skeeloog-Louw hulle gaan aansluit het na die teregstelling van die twee jong rebelle,
was deel van die tweede Boere-inval in die Kaapkolonie. Hulle het eers in September en
Oktober 1901 deur die Stormberge en die Kaapse Middellande getrek (Farwell 1976:337
e.v.; Reitz 1993:215 e.v.; Stretton 2001).
Leipoldt het dus in “Oom Gert vertel” die historiese name, datums, plekke en omtrent
al die historiese besonderhede weggewerk en ook afgewyk van die chronologiese
verloop van die Oorlog – die feite “vervals”, soos hy dit genoem het. Die storie van die
twee jong rebelle het hy geplaas in ’n ongespesifiseerde dorp in Kaapland êrens in die
loop van die Oorlog en verskillende fases van die Oorlog laat saamsmelt. Dat hulle in
die tronk gehang is in die teenwoordigheid van mense uit die dorp stem ooreen met die
geval van P.W. Kloppert, wat op 20 Julie 1901 in Burgersdorp gehang is (Jordaan
1904:43–51). Die storie van die twee rebelle kan die 34 Kaapse rebelle verteenwoordig
wat gedurende die oorlog tereggestel is (Snyman 1962:71). Dit kan ook ’n bedekte
verwysing wees na die skokkende teregstelings van F.A. Marais en J.P. Coetzee in Julie
1901.6 Hierdie teregstellings was deel van die uiters wrede maatreëls wat Kitchener
6

Marais en Coetzee is op 24 Junie 1901 saam met hulle kameraad Cornelius Claassen op Dordrecht ter
dood veroordeel deur ’n krygshof en is onderskeidelik op 10 Julie 1901 en 15 Julie 1901 tereggestel in hulle
tuisdorpe, Cradock en Middelburg (Anon. 1901h en 1901i). Hulle is aangekla van moord op Engelse soldate te
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ingestel het nadat hy die opperbevel in Desember 1900 oorgeneem het in ’n poging om
die Oorlog vinnig te beëindig en om te verhinder dat die Kaapse Afrikaners verder
rebelleer.

4.

Rebelle van Dordrecht

As dit waar is dat Leipoldt die storie in Dordrecht gehoor het, was dit vermoedelik in
Maart 1901 toe hy spesiale verslaggewer van die pro-Boerekoerant The South African
News was by die spesiale hoogverraadhof wat die Schreiner-regering ingestel het om
die Kaapse rebelle te verhoor. Die spesiale hof het in Desember 1900 in Colesberg, in
Maart 1901 in Dordrecht en in April 1901 in Barkly-Oos gesit. Daarna moes Leipoldt
oorneem as redakteur van The South African News na die arrestasie van die redakteur,
Albert Cartwright, op aanklagte van sedisie in Mei 1901 (Cartwright 1976:2;
Kannemeyer 1999:135).
In sy tiende brief uit die Kaap (Leipoldt 2002:142–6), gedateer 1 Junie 1901, meld
Leipoldt dat hy pas teruggekeer het van ’n reis na die noordoostelike distrikte en doen
hy verslag oor die omstandighede van die Boere-inval en oor die verhore in Colesberg
en Dordrecht. Hy meld dat Dordrecht ’n uitstekende kommandant met die naam Levey
gehad het (Leipoldt 2002:145) en ook dat hy “den heer Dempsey” ontmoet het, wat een
van die rykste boere van daardie distrik was en die Vrystaatse kommandant £1 000
aangebied het om sy seun nie op te kommandeer nie.
Die £1 000 word ook vermeld in die verslag van die spesiale verslaggewer oor die
verhoor van Michael E. Dempsey deur die hoogverraadhof (Anon. 1901c:4). Volgens die
verslag van die verhoor van James Dempsey, vermoedelik eersgenoemde Dempsey se
pa (Anon. 1901a:4), is getuig dat hy “a wealthy and honest man” is, “respected by
everybody” en dat hy 68 jaar oud is. Dempsey pas dus ook goed in die profiel van die
ou rebel in.
Die volledige brevet vir advokaat Henry Burton se verdediging van James Dempsey het
bewaar gebly in die Vrystaatse Argiefbewaarplek (VAB, A 155/50). Die aanklag teen
hom was hoogverraad, omdat hy die wapen opgeneem het en omdat hy ene Peter
William Jordaan Coetzer aangemoedig het om te rebelleer. Daarby is hy daarvan
aangekla dat hy ’n hoeveelheid dipstof uit die winkel van ene Glock gesteel het. Die
brevet bestaan uit getuienis by die voorverhoor teen Dempsey, Dempsey se eie
getuienis, sy verweer teen die getuienis, asook getuienis ter verdediging, onder andere
van Abraham M.N. de Villiers, wat van 3 Januarie tot 16 Februarie in Dordrecht
landdros vir die besettingsmagte was. Die landdros het onder andere getuig dat
Dempsey ’n ooreenkoms met ’n vorige landdros gehad het dat hy ’n boete van £1 000
sal betaal as sy kinders nie opgekommandeer word nie. Hierdie poging om sy seuns en
skoonseun uit die Boerelaer te hou, is onder andere beskou as bewys van sy lojaliteit.
Dempsey is uiteindelik op albei aanklagte vrygespreek. Daar is egter min raakpunte
tussen hom en oom Gert.
Leipoldt as The South African News se spesiale verslaggewer het tussen 7 en 18 Maart
1901 verslag gedoen oor die verhoor van 17 van die 23 rebelle7 op die rol in Dordrecht.

Wildefontein tydens ’n aanval op kommandant Kritzinger se kommando, alhoewel die getuienis vir hulle
aandeel aan die skermutseling baie skraal was. (Kyk Oosthuizen 1994:157–8.)
7
Die aangeklaagdes was Barend van der Walt, Johannes Bastjan Cloete, Petrus Jacobus Pelofse, Michael
Coenraad Mayer, Johannes Isaac Jacobs, James Dempsey, Gerhardus Jacobus Janse van Rensburg, Ockert
Johannes van Heerden, Jan Antonie Rossouw, Gert Willem Botha, Caspar Johannes Schoeman, John Mattys
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Hulle algemene verweer was dat hulle gekommandeer is om by die Boere aan te sluit of
dat hulle bewapen was om die grense teen die swartes te verdedig en dat hulle in ieder
geval minder belangrike poste onder die Vrystaters beklee het. In die verslae is daar
ook min raakpunte met oom Gert en sy verhaal. Wel word in die saak teen S.J. Marais
melding gemaak van Piet “Zwart Oog” de Wet, wat moontlik ’n verband kan hê met
Albert Skeeloog-Louw in “Oom Gert” (Anon. 1901b:4).
Uit die getuienis teen W.A. Smit blyk ’n paar parallelle met oom Gert (Anon. 1901c:4).
Hy was ’n inwoner van Dordrecht en padinspekteur van beroep. Hy is beskryf as ’n
man van invloed met sterk uitgesproke politieke opinies wat sy bes gedoen het om
regeringseiendom te beskerm. Naas hoogverraad was die aanklagte teen hom dat hy as
burgemeester van Dordrecht opgetree het en ammunisie uitgedeel het (en dus een van
die leiers onder die rebelle was). Hoewel verskeie getuies hom gewapen tussen die
Vrystaatse magte gesien het, was die getuienis vir die tweede en derde aanklagte egter
swak en is hy derhalwe as ’n klas II-rebel behandel (wat beteken dat hy vir vyf jaar lank
ontkieser is en verbied is om enige openbare amp te beklee – vgl. Oosthuizen 1994:224).
Volgens Stretton (2007) is ’n ander prominente burger wat as model vir oom Gert
oorweeg kan word, Octavius Septimus Vermooten, ’n prokureur van Dordrecht. Die lys
van persone wat skuldig bevind is aan hoogverrraad (KAB, AG 2117, p. 9) dui aan dat
hy op 18 en 19 Mei 1900 verhoor is deur die hof van die Oostelike Distrikte in
Grahamstad, skuldig bevind is aan hoogverraad en gevonnis is tot vier jaar tronkstraf.
Hy is in Colesberg gearresteer, maar die spesiale hof kon hom nie in Desember 1900
daar verhoor nie, want die hof het voor Kersfees verdaag as gevolg van die tweede
Boere-inval (KAB, AG 2021, Colesberg, fol. 57, saaknr. 25/101). Die aanklagte teen
Vermooten was hoogverraad omdat hy opgetree het as klerk van die Vrystaatse
landdros van Dordrecht en die wapen teen die Koningin en haar regering opgeneem
het. Sy verweer was dat hy onder dwang opgetree het. Vermooten was dus reeds in die
tronk voordat Leipoldt die sittings van die spesiale hof in Dordrecht bygewoon het, wat
dit onwaarskynlik maak dat hy die model vir oom Gert was. Vermooten het later
parlementslid vir Wodehouse geword (Stretton 2007).
Volg ’n mens Leipoldt se woorde aan dr. Bolus op, naamlik dat die betrokke rebel “died
of a bullet wound”, blyk dit dat een van die aangeklaagdes van Dordrecht inderdaad
tydens sy verhoor oorlede is, maar op Aliwal-Noord (hoewel dit nie duidelik is of hy in
die tronk dood is nie – hy was wel in Aliwal-Noord vir sy verhoor). Hy was Marthinus
Johannes Bekker van die plaas Kraaifontein, afdeling Wodehouse (waaronder
Dordrecht destyds geval het). Die saak teen hom verskyn as nr. 21/37 in die Register of
cases under chapter II of the Indemnity and Special Tribunals Act 1900 (AG 3549,
Wodehouse). Hy is op 22 November 1900 aangekla van hoogverraad en aanranding. Hy
is skynbaar ’n paar keer na Aliwal-Noord gestuur vir verhoor, onder andere op 7 en 28
Februarie en op 31 Mei 1901. Onder “Plea or verdict” staan vermeld “Owing to death of
Accused charge not proceeded with” en dit is gedateer 3 Mei 1902. Sy sterfkennis (KAB,
MOOC 6/9/454, fol. 2319) lui dat hy op 30 April 1902 op Aliwal-Noord dood is, maar
sê nie wat die oorsaak van sy dood was nie. Dat die adres waar hy dood is, nie vermeld
word nie, kan dalk aandui dat hy toe in die tronk was, maar dat dit verswyg is omdat
dit so ’n groot skande was. Hy was 42 jaar oud en het sy tweede vrou, Martha Maria
Bekker (gebore Schoeman), en vyf minderjarige kinders nagelaat, asook ’n seun by sy
eerste vrou, Christina Magdalena Jacobs, wat in 1888 oorlede is. Volgens die
voorondersoek op 17 September in Dordrecht is Bekker op Donderdag 13 September
1900 gearresteer. Die aanklagte teen hom was dat hy die wapen opgeneem het teen die

de Beer, Stephanus Jacobus Marais, Jan Venter, Willem Abraham Smit, Michael E. Dempsey en Burton
Weakly. (The South African News, 12, 14 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 en 25 Maart 1901.)
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Britse regering, dat hy verskeie burgers opgekommandeer het om vir die Vrystaat te
veg en dat hy perde en gewere gekommandeer het vir die Vrystaters. Sy verweer was in
hoofsaak dat hy self verskeie kere deur die Vrystaters opgekommandeer is en dat hy
onder dwang opgetree het. Sy saak is op 11 April 1901 oorgeplaas van Wodehouse na
Aliwal-Noord (KAB, AG 3421, Wodehouse, saaknr. 21/37, fol. 21-30), maar was teen
Maart 1902 nog nie afgehandel nie.
Dit lyk nie of Bekker ’n ryk en vooraanstaande man was nie, want sy boedel was feitlik
insolvent (KAB, MOOC 13/1/1230, fol. 15, 16). Sy bates is gewaardeer op £300, wat £4
te min was om sy skuldeisers te betaal. Dit het ingesluit rekenings van vier dokters vir
sowat £46 en ’n rekening van sy prokureur, J.P. Smit, vir £40/3/5.8 Die beeld wat uit sy
boedeldokumente na vore kom, is een van ’n baie siek man wat deur sy deelname aan
die Oorlog, vrywillig of nie, baie swaar gekry het, die skande van die tronk moes
ervaar, en geldelik feitlik geruïneer is om vir sy verdediging te betaal.
Hoewel Marthinus Bekker nie inpas in die profiel van die vooraanstaande ou, ryk boer
nie, moes hy wel ’n baie sterk indruk op Leipoldt gemaak het, want die “loyal
Dutchman” Marthinus Rekker in Galgsalmander (1932) en in Stormwrack (1980b) dra
waarskynlik sy naam (baie effentjies vermom).

5.

Die kring wyer getrek: Rebelle van Barkly-Oos

’n Mens moet dus verder soek na oom Gert – byvoorbeeld tussen die rebelle wat deur
die spesiale hof in Barkly-Oos verhoor is. Op ’n foto in Smit (1973:242) se geskiedenis
van die NG Gemeente Barkly-Oos lyk dit of daar agt Boere is wat sou kon deurgaan as
“ou ooms”, naamlik J. de Wet, M. de Wet, L. la Grange, H. Naudé, L. Naude, T.
Potgieter, J. Vorster en dalk ook J. Pansegrouw. Daar kan natuurlik ook ander wees,
aangesien altesaam 941 burgers uit die distrik Barkly-Oos verhoor is vir hoogverraad
(Snyman 1962:70).
In Leipoldt se verslae oor die verhore in Barkly-Oos is daar maar baie min
ooreenkomste met “Oom Gert vertel”. Daarom is dit met ’n soort skok dat ’n mens in
een van die verslae die naam Witkransspruit aantref – ’n spruit wat sowat vyf kilometer
wes van Barkly-Oos verbyloop. Dit is in die verslag oor die verhoor van Johannes
Daniel Naudé, wat tereggestaan het op drie aanklagte van hoogverraad, naamlik dat hy
die wapen opgeneem het, dat hy lid van ’n krygsraad was en dat hy op 13 Januarie 1900
’n perd aan die vyand verskaf het (Anon. 1901d:3–4).
Leipoldt se verslag oor Naudé se verhoor word bevestig deur ’n verslag in The Barkly
East Reporter van 19 April 1901 en veral deur die gedetailleerde getuienis by die
voorondersoek op 3 Julie 1900 voor T.T. Shepston te Rhodes, wat bewaar word in die
Kaapse Argiefbewaarplek (AG 3393, fol. 37/45).

8

Aan dr. Kannemeyer, wat hom van 19 tot 30 April in Aliwal-Noord behandel het, het hy £5/5 geskuld;
aan dr. Rowland £24/9 (waarvan £22 was vir ’n skuldbewys wat al in 1895 verskuldig was). Aan J.A. Botha
was hy £28 verskuldig wat hy geleen het om vir sy verhoor te betaal. Die rekening van sy prokureur, J.P. Smit,
was £40/3/5, wat ingesluit het ’n skuldbewys van 21 April 1902 vir £38/5/3. Die rekening is onder andere vir
’n telegram op 18 April wat ene De Klerk inlig dat Bekker na Aliwal-Noord vertrek het – waarskynlik vir die
verhoor – en vir ’n telegram op 5 Mei “acquainting your relatives of your death” (KAB, MOOC 13/1/1230,
fol. 15). Die tweede en finale administrasie- en distribusierekening van sy boedel (fol. 16) verdeel die plaas
Leeuwspruit ter waarde van £1 050 tussen sy vrou en kinders. Dié plaas was in der waarheid die eiendom van
sy skoonpa, Daniel Wilhelm Schoeman, wat Bekker uit Schoeman se boedel geërf het, soos blyk uit ’n brief
wat A.J. Kidwell, die eksekuteur van Bekker se boedel, op 15 Junie 1903 aan sy korrespondente geskryf het in
antwoord op navrae van die meester (fol. 15).
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Uit die voorondersoek blyk dat verskeie swart getuies vir die staat Naudé gewapen
gesien het, soms met ’n geel hoedband, en daarby dat hy ten gunste van die Boere
gepraat het. Bowendien het hy groepies burgers wat rebelleer, aangemoedig en
voorspoed toegewens. Verskeie getuies het verklaar dat Naudé ten gunste van rebelleer
was en hulle aangemoedig het om aan te sluit. John Christian Vogel het getuig dat
Naudé hom voor die inval vertel het dat die Boere op pad was en hom aangemoedig
het om te gaan veg, want hy was ’n goeie skut. Naudé het gesê dat hy vir hom een van
sy perde sal gee. Naudé was verder ook ’n vertroueling van die Vrystaatse landdros
Zylstra, in wie se geselskap hy dikwels gesien is, onder andere deur die getuie
Philippus Arnoldus Olivier (KAB, AG 3393 saaknr. 37/45).
Tydens die voorondersoek het Gideon Justus van Heerden, ’n landmeter van Rockfield,
Barkly-Oos, getuig dat hy in Januarie 1900 saam met die burgers van wyk 1 in ’n kamp
by Witkransspruit was. Hulle is beveel om na Dordrecht toe op te trek. Naudé het daar
aangekom op pad na sy plaas toe en vir hulle gesê: “‘Burghers hou goede moet. Jullie
moeten dapper vechten. Alles zullen recht komen.’ I then replied, ‘You can easily say
that, as you rich people remain at home, and we poor people must go forward and
fight’” (KAB, AG 3393 saaknr. 37/45).
In die verslag in The South African News (Anon. 1901d) word hierdie gegewens ook
vermeld. Uit die kruisondervraging van advokaat Burton het egter geblyk dat Naudé se
dogter by hom op die bokkie was en dat hy ongewapen was.
Vir die verdediging het Abraham Wynand Cronje en drie ander die getuienis van Van
Heerden teengespreek en gesê Naudé het hom net gevra waar sy pa is omdat die
jakkalse by sy skape gepla het, en niks gesê het van dapper veg nie, maar net dat hy
hulle jammer kry omdat hulle so in die reën moet sit. In sy getuienis was Naudé self
egter nie bereid om te ontken dat hy moontlik hierdie woorde geuiter het nie. Tydens
die verhoor het Naudé gesê dat hy nie kon onthou dat hy vir hulle gesê het: “Fight well!
And be courageous” nie, en dat hy nie glo dat hy dit kon gesê het nie (Anon. 1901e).
Philippus Arnoldus Olivier, ’n inwoner van Barkly-Oos, het in die voorondersoek
getuig dat Naudé ’n ryk man was met groot politieke invloed onder die “Dutch” in die
distrik en een van die leiers van die Afrikanerbond.9
John Petrus Greyvenstein jr. het Naudé by die verhoor ook beskryf as ’n invloedryke
man, kommandant van die plaaslike wapenskou en voorheen ’n stadsraadslid. Hy was
onder die indruk dat Naudé ’n Mauser en 500 patrone gekoop het vir die oorlog, maar
hy het ook getuig dat Naudé hom ’n telegram van John X. Merriman10 gewys het
9

Die Afrikanerbond was tot 1898 die enigste betekenisvolle politieke party in die Kaapkolonie. Dit is in
1879/80 gestig deur ds. S.J. du Toit en het in 1883 saamgesmelt met Jan Hendrik Hofmeyr se Boeren
Beschermings Vereeniging. Die Afrikanerbond het verskeie koalisieregerings gevorm in samewerking met
bevriende buitestanders. In die fel-bestrede verkiesing van 1898 het die Afrikanerbond die meerderheid
behaal en in koalisie met W.P. Schreiner die regering gevorm. Die Schreinerkabinet was pro-Boergesind, en
het voor die Oorlog sy invloed gebruik om vrede te probeer bewerkstellig, maar sonder sukses. Die koalisie
het geskeur oor die kwessie van strawwe vir die rebelle, sodat J. Gordon Sprigg in Junie 1900 weer aan die
bewind gekom het. Baie lede van die Bond het gerebelleer, maar die Bond amptelik nie. In die verkiesings na
die Oorlog het die Bond baie swak gevaar weens die ontkiesering van rebelle. Die Bond het veral die belange
van die welvarende boere beskerm – soms nie baie verlig nie: in 1895 het die party byna geskeur oor die
hantering van brandsiekte. Die Bond se beleid teenoor swartes was konserwatief en selfs onliberaal (D[ickson]
1983; Davenport 1970).
10
John Xavier Merriman (1841–1926) was aan die begin van die Oorlog (Kaaplandse) parlementslid vir
Wodehouse en tesourier in die kabinet van W.P. Schreiner (in koalisie met die Afrikanerbond). Hy het liberale
opvattings in die parlement verteenwoordig en was sterk teen die Oorlog gekant, wat hy beskou het as
“onregverdig en onverskoonbaar”. Met die eerste Boere-inval het hy sy bes gedoen om te verhoed dat burgers
in sy kiesafdeling rebelleer, maar sonder veel welslae. In 1901 is hy, saam met J.W. Sauer, afgevaardig op ’n
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waarin Merriman vir Naudé vra om sy bes te doen om die mense kalm te hou. In
kruisondervraging het hy egter erken dat hy nie geweet het dat die beskuldigde ouer as
60 was en aan akute diabetes gely het nie (Anon 1901d:3).
Tydens die verhoor was Naudé se verweer op hierdie punt dat hy ’n man na sy ander
plaas toe gestuur het en sy ou geweer vir hom gegee het om ’n klompie skape mee te
beskerm. Die Mauser het hy toe ’n tyd later gekoop (Anon. 1901e).
J.P. Greyvenstein, die vader van die vorige getuie, het sy seun se getuienis ondersteun
en beweer dat hy vir Naudé gewapen gesien het en dat Naudé hom aangeraai het om
sy perd op stal gereed te hou en nie in die veld nie. In kruisondervraging moes hy egter
tot sy verleentheid erken dat sy wa beskuit na die kommando’s toe vervoer het, maar
aangevoer dat hy nie weet wie die beskuit op die wa gelaai het nie. Harry Dean Brown,
’n handelaar van Barkly-Oos, het getuig dat die beskuldigde die dag voor die Boereinval gesê het dat hy sy perd, saal en toom gereed het. In kruisondervraging het hy
egter erken dat hy en Naudé in teenoorgestelde politieke kampe is, omdat hy in die
vorige verkiesing vir dr. Smart gewerk het en Naudé vir Merriman. Nogtans was hulle
bevriend (Anon 1901d:3).
Die aanklag dat Naudé lid van ’n krygsraad was, spruit uit die bewerings van verskeie
getuies dat Naudé dikwels by was as hulle voor die landdros moes verskyn. So het
Charles Alfred Smart getuig dat Naudé ’n invloedryke man was en gewoonlik voorgesit
het by vergaderings in sy wyk, Vaalhoek, in die distrik Barkly-Oos. Hy het ook vir
Naudé saam met drie ander by die landdros gesien, en gesien dat die beskuldigde ’n
hoedband van ligter geel as die gewone manskappe van die Vrystaat gedra het. Met die
herbesetting van Barkly-Oos het William Fisher, ’n sersant in die Kaapse Polisie, getuig
dat hy ’n brief van Naudé aan die landdros in die landdroskantoor gevind het waarin
hy sê hy stuur die perd wat die landdros gevra het en hoop dat die landdros van die
perd sal hou. Hy het ook getuig dat die beskuldigde sy wapens ingestuur het
(insluitende ’n rewolwer van sy dogter, Alida) met ’n brief waarin hy sê hy lewer die
wapens in ooreenkomstig ’n bevel van majoor Wooler (Anon. 1901f).
Twee verskillende afskrifte van die brief oor die perd en ’n vertaling in Engels is deel
van die dokumente van die voorondersoek. Die beste weergawe lui as volg:
Noodhulp
13.1.1900
Den Wel. Ed. Heer
Landdrost
M. Zylstra
Barkly Oost
Waarde Landdrost,
Ik stuur u de paard met den drager dien u mij gevraagt heeft om Expressen
mee te rijden.
Ik wil hopen dat hij u bevallen zal, u zal mij zeer verplichten als u mijn post en
indien mogelijk de laatste nieuws kon laat weten.
vergeefse vredesending na Engeland, wat vir hom persoonlik groot verguising en ontbering meegebring het.
Hy was ’n uitstekende spreker en ’n wydbelese en baie kundige parlementariër. Voor Uniewording was hy
die laaste premier van die Kaapkolonie.
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Met hoogachting en beste groete U getrouwe
(get.) J.D. Naudé
Vir die verdediging het majoor Wooler getuig dat die beskuldigde na hom toe gekom
het ná die herbesetting van Barkly-Oos en gesê het dat hy ’n lojalis is en versoek het dat
hy sy wapens mag behou. As bewys van sy lojaliteit het Naudé ’n mediese sertifikaat
van dr. Foules getoon waarvolgens hy aan diabetes mellitus ly. Wooler het die saak
ondersoek, maar het bevind dat Naudé bevriend was met die landdros. Daarop het hy
die beskuldigde versoek om sy wapens in te lewer (Anon. 1901f).
’n Besonder interessant stukkie getuienis in die lig van die wyse waarop koffie byna
ritualisties geskink word in “Oom Gert vertel”, was dié van Claude Wright Chaband,
die (Kaaplandse) magistraat van Barkly-Oos. Hy het getuig dat Naudé by was toe hy in
Januarie 1900 sekere sake met (die Vrystaatse) landdros Zylstra in die Barklypas
bespreek het. Naudé het hom gevra om voorrade na die lojaliste te laat deurkom,
waarop hy gesê het hulle moet ’n petisie opstel wat hy aan sy regering sal voorlê. Die
landdros het hom gevra of hy ’n sak koffie sal laat deurkom, wat hy beslis geweier het,
wat die landdros as onbillik beskou het, omdat hy die lojaliste moet kos gee en ’n sak
koffie nie die oorlog sal verleng nie, maar net ’n ou Hollander wakker sal hou (Anon.
1901f:3).
Naudé se algemene verweer was dat hy ’n siek man is en dat hy net ná die inval in
Barkly-Oos ’n mediese sertifikaat gekry en vir die landdros gewys het sodat hy nie
opgeroep word nie. Die landdros het dit so aanvaar, maar hy is nogtans ’n paar keer
opgekommandeer. Naudé het in kruisondervraging deur advokaat Hutton, die
aanklaer, erken dat hy op baie vriendskaplike voet met die landdros was, maar verklaar
dat dit was om te keer dat hy front toe gestuur en sy eiendom gekonfiskeer word
(Anon. 1901e).
Uit die getuienis blyk dat Naudé ’n ambivalente posisie teenoor die Boere ingeneem
het. Aan die een kant is daar sterk getuienis vir sy lojaliteit teenoor Engeland en die
Kaapse regering. Die magistraat van Barkly-Oos tydens die inval, Douglas Archibald
Campbell, het trouens in die voorondersoek, tydens kruisondervraging van die
aangeklaagde, gesê: “I have not known you to do anything disloyal. My opinion is that
you encouraged others. I do not know of any act of disloyalty. I have never had to find
fault with you” (KAB, AG 3393 saaknr. 37/45).
Hy is nie gevra om by die verhoor te getuig nie. In die voorondersoek kon (of wou) die
lede van die Kaapse Polisie nie sweer dat hulle Naudé by die Boere gesien het nie (KAB,
AG 3393 saaknr. 37/45). Blykens die verslag in The Barkly East Reporter (Anon. 1901e)
het die aanklaer, advokaat Hutton, betoog dat Naudé oorgenoeg rede gehad het om
lojaal te bly en dat vriende en bure by hom aangedring het om sy invloed en posisie te
gebruik om rebellie te voorkom, maar dat hy die teenoorgestelde gedoen het. Advokaat
Hutton het veral die brief wat Naudé saam met die perd gestuur het, beskou as bewys
dat hy op intieme voet met die landdros was en dat sy simpatie by die Boere gelê het.
Andersyds het Naudé sekere mense sterk aangemoedig om te rebelleer en selfs help
opkommandeer, maar self nie daadwerklik die wapen opgeneem nie. Dit was ook die
gevolgtrekking van die hof dat Naudé die Britse regering vyandiggesind was, selfs nog
voor die inval, maar dat die spesifieke aanklagte, ondanks sterk agterdog teen hom, nie
bevredigend bewys kon word nie. Die hof het die getuienis van die swart getuies nie as
betroubaar beskou nie. Naudé se dade het egter nie gestrook met die lojaliteit teenoor
die Britse regering wat hy bely het nie. In sy uitspraak het regter Solomon vir Naudé
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verwyt dat hy nie sy aansienlike invloed aan die lojaliste se kant gebruik het nie, maar
“openly and ostentatiously sympathised with the enemy” en daardeur ’n swak
voorbeeld gestel het (Anon. 1901g:4). Hy moes eintlik aangekla gewees het van
“inciting to rebellion” (KAB, AG 2088, fol. 19d, saaknr. 3/28, Prosecuting Barrister’s
Report). Naudé is vrygespreek op al drie aanklagte, maar die regter het min simpatie
gehad met die feit dat hy sewe maande lank in die tronk was en het dit as sy eie skuld
beskou.
In die saak teen J.D. Naudé kry ons dus ’n stuk of agt punte van ooreenkoms met “Oom
Gert vertel”. Naudé pas baie goed in die profiel van die vooraanstaande ryk ou oom;
die pleknaam Witkransspruit kom daarin voor; die dogter; die dubbelsinnige houding
teenoor die Boere en die Britse regering; die perd; die beskuit; ook die koffie en die
suiker (oom Gert drink sy koffie soet, wat ’n verwysing kan wees na suikersiekte). Selfs
Piet, die persoon wat neef Klaas in die gedig nie ken nie, verskyn in die getuienis, want
in Stompvinger se getuienis by die voorondersoek word die naam genoem van Piet van
Pletzen, wat toe ook reeds dood was. Hierdie unieke kombinasie van elemente (in geen
ander verslag oor die rebelleverhore word byvoorbeeld ’n dogter genoem nie) maak dit
dus heel waarskynlik dat die figuur van oom Gert gebaseer is op gegewens uit die
verhoor van Johannes Daniel (Hans) Naudé.

6.

Die historiese “oom Gert”

Wie was hierdie Hans Naudé eintlik, en hoekom was hy so bekend en invloedryk dat
hy een van die weiniges was oor wie The Barkly East Reporter (Anon. 1909) ’n doodsberig
geplaas het? So belangrik dat dieselfde koerant ook op 24 Desember 1915 ’n berig oor
die dood van sy vrou en op 31 Desember ’n berig oor haar begrafnis geplaas het (Anon.
1915a en b)?
As deel van sy poging om rebellie in sy kiesafdeling te voorkom, het Merriman op 21
Oktober 1899 ’n telegram aan C.J. van Pletzen, M.G. Potgieter, H. Naudé, J. Visser en
J.F. de Wet op Barkly-Oos gestuur waarin hy hulle vra om hulle bes te doen om die
mense stil te hou en sedisie te voorkom sodat die kolonie nog gesag as ’n bemiddelaar
sal kan hê. Lewsen (1966) dui hierdie persone in ’n voetnoot aan as “influential local
bondsmen”. Naudé en Visser het vir Merriman gewerk tydens die verkiesing van 1889.
Volgens die “Statistiek verslag voor 1899” van die Afrikanerbond (1899:43–4) was M.G.
Potgieter die sekretaris van die afdeling Barkly-Oos en C.J. van Pletzen afgevaardigde
na die Provinsiale Raad (Provinciale lid). Potgieter was ook ’n veldkornet. Van Pletzen
was skynbaar reeds aan’t saamsweer met die Boere en is later saam met Potgieter en De
Wet skuldig bevind aan hoogverraad – Van Pletzen as ’n belhamel (Lewsen 1966:100,
noot 262). Naudé se naam verskyn egter nie in die lys ampsdraers van die
Afrikanerbond vir daardie jaar nie.
In die deurslagboek van telegramme van W.P. Schreiner, premier van die Kaapkolonie
by die uitbreek van die Suid-Afrikaanse Oorlog, is daar ’n onleesbare telegram (die
derde deurslag) gerig aan P.J. Greyvenstein jr., en herhaal aan H.S. Nel en J.D. Naudé,
Noordhoek (sic), Vaalhoek, PK Barkly-Oos (MSC27 Schreiner-versameling). En in ’n
telegram lig Merriman op 23 November 1899 vir J.W. Sauer op Dordrecht in dat BarklyOos in die hande van die Boere is en stel voor dat Sauer tot by Hans Naudé se plaas ry
en probeer om met vriende in Barkly-Oos kontak te maak (MSC15 Merrimanversameling, telegram nr. 435). Sauer het aan die begin van die oorlog ’n reis deur die
noordoostelike distrikte onderneem om die gemoedere te kalmeer (of, volgens sy
vyande, eerder aan te hits, D[ickson] 1983:620) en het onder andere op 27 November
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1899 ’n groot vergadering op Dordrecht gehou. Hy was deurentyd telegrafies in kontak
met Schreiner en Merriman.
Naudé word weer genoem in ’n brief wat Merriman op 28 Mei 1900 aan Milner skryf
waarin hy pleit dat borg toegestaan word aan die rebelle in die tronk in Barkly-Oos. Hy
vra dat Milner die geval van Hans Naudé amptelik oorweeg en beskryf hom as:
[A] man of 65 – one of the wealthiest, most respectable and respected farmers in
the division [...] and is to my own knowledge about the last person one would
expect to find a rebel. Mr Visser informs me that to his knowledge Naude has
only been accused of having been “too friendly with the [Free State]
Landdrost”; and at any rate being a man worth more than £10,000 it seems a
fair case for bail. (Lewsen 1966:216)
Naudé is egter in 1847 gebore en was in 1900 dus maar 53 jaar oud!
Naudé is, volgens sy voorondersoek, op 11 April 1900 gearresteer. Dit is nie duidelik of
Merriman se brief ’n effek gehad het nie, want Naudé se voorondersoek het eers op 7
Julie 1900 plaasgevind (KAB, AG 3393, fol. 37/45).
Ewe merkwaardig is dat John X. Merriman, tydens sy vredesending na Engeland, op 11
April 1901 ’n ongetekende telegram uit Barkly-Oos ontvang het met net twee lakonieke
woorde daarin: “Naude acquitted” (MSC15 Merriman-versameling). Dit is maar een
van die enigmas rondom Naudé. Naudé was dus persoonlik bevriend met Merriman en
was ook een van die invloedryke burgers deur wie Merriman en Schreiner probeer het
om die vure in die noordoostelike distrikte dood te slaan. Dit maak die kwessie
natuurlik dubbel interessant, want Merriman en Sauer was mede-oprigters en
medewerkers van The South African News en ook sterk bevriend met Leipoldt
(Kannemeyer 1999:111).11

Foto 1: Grafmonument van Hans Naudé op die plaas Waterval, Barkly-Oos
(Foto: Die skrywer)

11

Tot dusver kon ek nog nie meer inligting oor die omstandighede van die oprigting van The South
African News opspoor nie. Lewsen se biografie van Merriman (1982) werp ook nie verdere lig daarop nie.
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Volgens sy sterfkennis (KAB, AG 6/9/617, fol. 951) is Johannes Daniel Naudé op die
plaas Klipspruit in die distrik Aliwal-Noord gebore en op 28 Maart 1909 op die plaas
Waterval van sy dogter Margarietha in die distrik Barkly-Oos oorlede. Hy het drie
dogters nagelaat, naamlik Alida, getroud met Nicolaas Johannes van Zyl; Margarietha,
getroud met Jacobus Andreas Reeders; en Anna, getroud met Henning Johannes van
Aswegen. Hy het ook ’n kleindogter, Martha Francina Naudé, nagelaat. Sy was die
dogter van sy seun, ook Johannes Daniel, wat op 1 Augustus 1898 oorlede is op die
plaas Stoppoort in die Drakensberge tussen Barkly-Oos en Dordrecht, volgens
mondelinge oorlewering aan bosluiskoors (Fouche 2006). Hy was getroud met Louisa
van Aardt en was maar 28 jaar oud (KAB, AG 6/9/380, no. 2683).
Hans Naudé se pa, ook Johannes Daniel Naudé, is gebore in die distrik Worcester en
oorlede op 7 Junie 1864 op sy plaas Klipspruit, Aliwal-Noord. Uit sy pa se sterfkennis
(KAB, AG 6/9/108, no. 1137½) blyk dat Hans Naudé die vyfde van 14 kinders was.

Foto 2: Grafskrif van Hans Naudé (Foto: Die skrywer)
Hans Naudé figureer eintlik maar in die voetnote van die geskiedenis. In Reeders se
geskiedenis van die dorp Rhodes (1991:134) word sy naam gelys as een van die lede van
die Afdelingsraad van Barkly-Oos, en wel van 1889 tot 1896. The Barkly East Reporter
vermeld dat hy in 1888 tot die Afdelingsraad verkies is. Verskeie notules van die
Afdelingsraad is in The Barkly East Reporter gerapporteer, maar die volledige notules
word in die Kaapse Argiefbewaarplek bewaar (4/BKE 1/1/1/1; 1/1/1/2). Uit die
notules blyk dat Naudé die tersaaklike wetgewing geken het en dit kundig kon
aanwend om voorstelle wat hom nie aanstaan nie, te opponeer. Tekenend in dié
verband is sy sterk opposisie teen die verklaring van Barkly-Oos tot ’n distrik waar die
Brandsiektewet (1886) van toepassing is. Soos Tamarkin (1996) aantoon, was die
Brandsiektewet hoogs omstrede in die Kaapkolonie en verset daarteen ’n merker van
konserwatisme: konserwatiewe boere was baie sterk gekant teen die nuwerwetse idee
dat skape gedip behoort te word.
Uit die notules blyk dat Naudé se invloed in die Afdelingsraad geleidelik toeneem,
sodat hy meer voorstelle inisieer en onder meer aangewys word as lid van die
Lisensieraad. Op sy voorstel is die sekretaris Siebert weens nalatigheid en
wanbesteding summier ontslaan (Notule van 21 Maart 1891 in 4/BKE). Hy is versigtig
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met die besteding van geld, gesteld op die letter van die wet en bevorder, na dit lyk, die
belange (veral die paaie) van sy wyk.
Hans Naudé se testament, drie likwidasie- en distribusierekenings en ander dokumente
oor sy boedel word bewaar in die Kaapse Argiefbewaarplek. Volgens sy testament
(KAB, MOOC 7/1/857, fol. 916) moes sy hele boedel ná sy dood per publieke veiling
verkoop word. £3 000 van sy en sy vrou se gesamentlike boedel moes in ’n trust geplaas
word vir die gebruik en versorging van sy vrou. Die res moes in gelyke dele verdeel
word tussen sy drie dogters en sy minderjarige kleindogter. Anna Susanna Naudé,
gebore Naude, was sy tweede vrou en is op 20 Desember 1915 oorlede in die Mental
Hospital, Grahamstad, waar sy volgens die boedeldokumente sedert 8 Maart 1895 ’n
“paying patient” was (KAB, MOOC 13/1/1908, fol. 95, 96).

Foto 3: Foto van Hans Naudé en sy dogters, asook sy kleindogter (Foto
goedgunstiglik verskaf deur Henri Reeders, Strand)

Foto 4: Hans Naudé – detail vergroot uit Foto 3
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Die eerste likwidasie- en distribusierekening (KAB, MOOC 13/1/1908, fol. 95, 96) het £8
701 aangetoon, waarvan £8 200 onder die erfgename verdeel is (£4 100 aan sy vrou en
£994 elk aan die vier erfgename). Die erfgename was baie diep in die skuld by die
boedel vir skaaphuur en verbande op hulle grond, asook skuldbewyse.
Die tweede likwidasie- en distribusierekening (KAB, MOOC 13/1/1908, fol. 95, 96) het
’n totaal van £8 532 aangedui en krediteure van ongeveer £300, sodat £8 230 beskikbaar
was vir verdeling. Dit het ingesluit die plaas Noodhulp, wat gewaardeer is vir £5 146,
en die plaas Cathgarva in die distrik Elliot, wat vir £2 243 gewaardeer is.

Foto 5: Die opstal op Noodhulp in 2009 (Foto: Mike Aggenbach, Barkly-Oos)
Om dit ’n bietjie in perspektief te plaas: van Naudé se ooie is verkoop teen 14/1 en
ander teen 13/3. £16 000, die totale bedrag van sy boedel, verteenwoordig dus sowat 10
400 ooie. Vandag kos ’n ooi ongeveer R900, wat beteken dat die boedel vandag sowat
R9,36 miljoen werd sou gewees het.
Die boedeldokumente (KAB, MOOC 13/1/1908, fol. 95, 96) werp nogal ’n interessante
blik op Hans Naudé as persoon. Daar is onder andere ’n rekening vir J. Vallentine,
Barkly-Oos, vir goedere gelewer op 15 Maart (twee weke voor sy dood). Dit was vir een
paar “Bays Boats” van 13/-, een “Bays Suit” van 12/6 en 26 blikkies kakao vir 5/-.
Vermoedelik was dit vir die rooibruin skoene met swart punte en die rooibruin (Eng.
“bay”12) pak waarin Naudé begrawe is en vir warm kakao om sy laaste dae draagliker
te maak.
Die likwidasie- en distribusierekening (KAB, MOOC 13/1/1908, fol. 95, 96) bevat ook ’n
insiggewende lys bedrae wat ontvang is vir die huur van skape. ’n Kort uittreksel (die
betalings in Mei 1909) lyk so:

12

Oxford Dictionaries Online omskryf bay as “adjective. (of a horse) brown with black points”.
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Volgens die vonnis wat die eksekutrise op 8 Junie 1909 teen T.G. Kruger verkry het
(KAB, CSC 2/1/1/596, fol. 157: 1909), was hy £18/5/0 verskuldig vir die huur van 300
merino-ooie vir die vyf maande van 20 Oktober 1908 tot 19 April 1909. Dit werk uit op
£3/15/0 per maand of 3 pennies per ooi per maand. Die totale huur van skape wat deur
15 verskillende boere op die staat betaal is, was £334/11/6. Die gegewens oor die
skaaphuur is belangrik, want dit dui aan dat ’n hele aantal kliënte van Naudé afhanklik
was.
Die gegewens uit die boedel toon nie net dat Naudé “’n ryk ou bliksem” was nie (soos
een van sy Reeders-nageslag hom beskryf het). Lees ’n mens dit saam met die getuie
Van Heerden se opmerking dat die rykes by die huis bly maar die armes moet gaan
veg, dan illustreer die boedel ook die sosiale stratifikasie van daardie tyd (Giliomee
1989:26). Naudé was dus ook een van die sogenaamde patriarge: ryk grondbesitters wat
baie mag in die hande gehad het en van wie familielede en ’n aantal minder welvarende
boere en bywoners afhanklik was. Die meeste joiners tydens die oorlog in Transvaal en
die Vrystaat was bywoners (Grundlingh 1979). Dit lyk ook asof heelwat klas II-rebelle
grondlose burgers was wat deur die patriarge onder druk geplaas is om aan te sluit. Die
leiers en voorbokke, die klas I-rebelle, was meestal grondbesitters. Naudé se optrede
strook nogal met hierdie beeld: hy is die ryk grondbesitter wat baie het om te verloor en
wat sy eie en sy kliënte se belange moet bly beskerm deur albei vegtende partye tevrede
te probeer hou. Hy moet die Vrystaatse landdros se vertroue bly behou sodat hy nie
opgekommandeer en front toe gestuur word nie. Wat sou byvoorbeeld dan van sy
dogters word? Sy vrou was immers sedert Maart 1895 in Grahamstad in die inrigting
vir geestesversteurdes. Dat hy ook die vertroue van sy Engelse medeburgers kon bly
behou, blyk uit die verslae van die verhoor en die merkwaardige stilswye van die
Kaapse Polisie oor sy deelname aan die rebellie.
Dit is interessant om te spekuleer hoe Merriman en Sauer die gedig dalk sou gelees het.
Onder Merriman se briewe is daar nie eintlik aanduidings daarvan nie, hoewel Leipoldt
so ’n brief noem. Omdat hulle Naudé goed geken het en nou met Leipoldt saamgewerk
het by The South African News, is dit nie onmoontlik nie dat hulle, verskuild, in oom
Gert vir Naudé sou herken het. En dalk die dilemmas van Leipoldt self in die gedig sou
hoor naklink het. Dit was moontlik om Naudé te beskerm dat Leipoldt so stellig die
ontstaan van die gedig in Dordrecht geplaas het.

7.

Implikasies vir die verstaan van “Oom Gert vertel”

Uit bostaande gegewens is dit duidelik dat “Oom Gert vertel” nie op ’n dag in
Dordrecht geskryf is nie, maar in verskillende fases ontstaan het. Die geval van De Jager
vermeld Leipoldt in sy tweede brief gedateer 24 Junie 1900. Dit lewer die stof vir “De
rebel” wat in Desember 1900 in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift verskyn het. In “De
rebel” is daar ’n opvallende woordelikse ooreenkoms met brief nege (gedateer 21 Jan.
1901), waarin Leipoldt vir Sauer beskryf as so “zachtzinnig als een molletjie”. Dié twee
tekste is geskryf rondom die tyd (Desember 1900) waarin Leipoldt moontlik vir Jan van
der Merwe in Colesberg se tronk kon besoek het. Dat hierdie besoek kort ná die dood
van koningin Victoria plaasgevind het, is egter, volgens die aanduidings van Leipoldt
se bewegings uit dié tyd, waarskynlik versonne en eerder ingevoeg in Bushveld doctor
om die besondere lojaliteit van die Kaapse burgers te beklemtoon.
J. Dempsey is verhoor op 7 Maart 1901 (VAB, A 155/50) en M.J. Bekker se saak is op 11
April 1901 oorgeplaas van Wodehouse (Dordrecht) na Aliwal-Noord (KAB, AG 3421,
Wodehouse, saaknr. 21/37, fol. 21-30). Leipoldt sou Bekker dus in Dordrecht in die
tronk kon besoek het. Die verhoor van Hans Naudé het van 6 tot 10 April 1901
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plaasgevind. Leipoldt sou hom dus ook in die tronk kon besoek het – maar in BarklyOos. In hierdie tyd sou die grootste deel van “Oom Gert vertel” dus inderdaad kon
ontstaan het, maar dan gebaseer op besoeke aan twee verskillende ou ooms in die
tronk. Kannemeyer (1999:167) het reeds gespekuleer dat “Oom Gert vertel” ’n
“eklektiese verbinding van baie voorvalle uit dié tyd” is.
Dempsey word vermeld in Leipoldt se brief tien van 1 Junie 1901, waarin hy verslag
doen oor sy reis na die noordoostelike distrikte en die rebelleverhore. Op daardie
stadium was dit egter nog nie algemeen bekend dat van die rebelle tereggestel is nie.
Die eerste berig oor die teregstellings in The South African News het eers op 16 Julie 1901
verskyn (Anon. 1901h). Die verhaal van Bennie en Johnnie kon eers daarna vertel word.
Insgelyks kon die proto-oom Gert eers ná September en Oktober 1901 vertel het van
Smuts se inval in die Stormberge. Leipoldt het inderdaad in ’n brief aan Lulu Bolus
gedateer 1 Mei 1913 (TAB, Nasionale Filmargief, MPO Burgers-versameling, 71/139)
vertel dat hy die meeste van die gedigte in Oom Gert vertel en ander gedigte in 1902
geskryf het tydens die oortog in die “old Afric”. Dit klop ook met Lulu Bolus se
uitspraak in haar “Memoir” voorin The ballad of Dick King and other poems (Kannemeyer
1999:142). Leipoldt se geheue laat hom egter ’n bietjie in die steek, want die skip
waarmee hy van 25 Januarie tot 22 Februarie 1902 na Engeland oorgevaar het, was
volgens Kannemeyer (1999:153) die S.S. Persic.
Hierdie moontlike hersiening op die skip was egter nog nie die laaste fase in die
ontstaan van “Oom Gert vertel” nie, want daar is sterk woordelikse ooreenkomste
tussen die gedeelte oor die vertrek van Bennie en Johnnie met die biltong en beskuit (rr.
127–55) en “The rebel” (Leipoldt 1904), waarvan Kannemeyer (1999:213-4) net ’n paar
uitgewys het.
Oom Gert vertel dit so:
Ag, neef, ’n jongmens is tog steeks!
En Ben was altyd koppig: selfs as kind
Het hy daar baie keer om slae gekry!
130 En hul was vasbeslote om te gaan.
Ek het twee perde toe by my gehad –
Die kakies het dit nog nie afgeneem –
Ek weet nie waarom nie, maar ek kan sweer
My skuld was dit nie dat die diere nog
Daar in die tuin gestaan het; maar hul het!
Nonnie – my vrou en Gerrie haar ma – sy het
Dieselfde jaar gesterwe in Goudini
Aan hartkwaal, want die oorlog het haar ook
Gebreek in siel en liggaam – Nonnie ook
140 Het meegewaarsku, maar dit was vergeefs!
“Ons kan dit nie hier uithou nie, oom Gert:
’n Mens moet tog iets vir sy nasie doen.”
“Doen? Doen? Iets doen! Ag, wat kan julle doen?
Wat kan ons algar doen?”
Maar tevergeefs.
Nonnie het toe my knapsak volgeprop
Met biltong en beskuit; en ek het self
Die saalsakkies met hardgekookte eiers
En ander padkos volgelaai – want hy
Was tog my peetseun, en dan Johnnie ook
150 Neef Saarl se seun – en Saarl en ek was maats!
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So kan geen mens my dit tog kwalik neem,
Al was ek ook ’n Britse onderdaan:
Kan ek my eie vlees en been sien ly
As ek nog kos het? Nee, neef, ek hou vas –
En my gewete het my nooit gekwel nie!
Vergelyk die volgende frases uit “The rebel”: “There is no sin in giving one’s kith and
kin coffee when they need it, and if there was a horse on the farm, was it my fault?” (r.
156); “[Sarel] went into the veld with his uncle’s old horse and the biltong his aunt had
made” (r. 158); “She [the ayah] had filled my saddle-bags with biltong and biscuit” (r.
172). Die naam Sarel kom ook voor in “Oom Gert vertel” en daar is sterk ooreenkomste
tussen Sarel in “The rebel” en Piet in “Oom Gert vertel” – albei is baie sterk en baie
steeks (“obstinate”, p. 158). In “The rebel” is die konflik van die hoofkarakter ook
tussen plig (teenoor sy kinders) en die nuwe liefde vir bodem en bloedverwante.
Boonop sê die hoofkarakter dat sy ma “died of the dropsy, and always complained that
she felt so cold and that the chills crept over her” (p. 156), wat sterk ooreenkom met
oom Gert se beskrywing van Nonnie se sinkings (r. 205–7). Hierdie parallelle dui nog ’n
verdere hersieningsfase in 1904 aan.
Voordat die bundel in 1911 verskyn het, is dit in 1910 nog ’n laaste keer hersien op
advies van J.J. Smith (Smith 1947:96 e.v.). Leipoldt het “Oom Gert vertel” dus nie in
1901 “klaar” geskryf nie, maar dit het oor ’n lang tydperk ontstaan.
Die belangrike tema van plig en “iets doen” is opvallend in brief nege van 21 Januarie
1901 (Leipoldt 2002:138–9). In hierdie brief skryf Leipoldt uit die oogpunt van ’n
vreemdeling wat met veragting neersien op die Afrikaners in die Kaapkolonie wat hulle
glad nie manlik gedra het nie – nie genoeg gedoen het om die Boere te steun nie.
Merriman loop deur omdat hy so beginselvas is dat hy elke anderhalfjaar van party
verander. Sauer word beskryf as so sag soos ’n mol wanneer iemand hom teenspreek –
met ander woorde eintlik lafhartig. Leipoldt impliseer ook dat hulle vredesending na
Engeland ’n gerieflike ontvlugting was. F.S. Malan, die redakteur van Ons Land, kry hy
voor stok omdat hy “zoo warm schrijft en toch niets doet”. Hy verwyt die ander
partylede dat hulle stilsit en hulle bes doen om hulle kiesafdelings ook stil te hou. “Zoo
wint men niet voor vrijheid en recht,” sê Leipoldt. Hy bewonder die mense wat alles
prysgee vir hulle beginsels en betreur dit dat “ons” sulke mense in die openbaar
“beknorren” maar hulle optrede stilletjies goedkeur. Hy sluit die paragraaf af met: “Een
Afrikaander moet heden ten dage voor zijn volk blozen als hij eenig zelfrespect bezit”
(2002:139).
Hierdie paragraaf resoneer ironies met “Oom Gert vertel”, want Leipoldt besef
skynbaar nie dat hy hier sy eie dilemmas artikuleer en dat ’n mens hom self ook van ’n
gebrek aan manlikheid sou kon beskuldig nie: hy is immers ook maar een wat warm
skryf en niks doen nie. Hy is ook nie bereid om alles vir vryheid en reg op te offer nie.
Moes hy nie ook maar ophou skryf en saam met die Boere gaan veg het nie? Wat sê dit
van sy eie selfrespek? “Iets doen” is oom Gert se dilemma ook, want hy reageer
besonder heftig op Bennie en Johnnie se woorde dat ’n mens tog iets vir sy nasie moet
doen. Agter hierdie heftigheid vermoed Scholtz (1975a:58-9) ’n komplekse skuldgevoel
en ’n “gevaarlike” lojaliteit aan die Britse regering. Die punt is nie dat ’n mens oom Gert
kan verwyt dat hy sy bloedverwante kos gegee het nie, maar eerder dat hy hoogverraad
gepleeg het deur twee onervare jong mans te help om aan te sluit – en dat dit
uiteindelik tot hulle dood gelei het. Die “pynlike selfverwyt” wat Scholtz agter oom
Gert se woorde raak hoor, is dat hy swak is en self niks gedoen het nie.
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Die voorlaaste paragraaf van Leipoldt se brief aan dr. Bolus van 13 Julie 1904 is hier
besonder resonant:
There is another character about whom I should like to write a study – a
character that in a way impressed and impresses me very much. I hinted at him
when I tried to sketch Martins – the “English minded Dutchman”. The position
of the Dutch loyalist during the war one, which from a literary point of view,
yields much food for reflection and possibly for “strong” studies. (Leipoldt
1979:44)
Dan bly dit tog eienaardig dat Leipoldt die dilemmas van ’n “Dutch loyalist” byna
nêrens in “Oom Gert vertel” laat blyk nie. Hy het nie net die historiese besonderhede in
die gedig weggewerk en herrangskik nie, maar ook die sterk lojaliteit teenoor koningin
Victoria heeltemal weggelaat. Die weggelate lojaliteit blyk aangrypend uit “De rebel”
en ook uit Leipoldt se beskrywing van die ou rebel in die tronk in Bushveld doctor.
Biografies beskou, ensceneer die gedig natuurlik Leipoldt se eie dilemma ook: Wat kan
mens doen? Moet ’n mens nie ’n slag ophou skryf en by die Boerekommando’s gaan
aansluit nie? Kan ’n mens in die lig van die gruweldade van die Britse owerhede nog
lojaal bly teenoor die Britse ryk? Roep familiebande, die stem van eie bloed, nie veel
sterker as dit nie? As sendelingskind was Leipoldt natuurlik allesbehalwe “’n rasegte
boer”, maar dit is inderdaad dié soort vrae wat Leipoldt ook in sy ander rebelletekste
aan die orde stel. En die soort oorwegings wat hom ook in die kategorie van Van Zyl
(1999) se daadloses sou kon plaas.
Die ooreenkomste met Hans Naudé maak egter duidelik dat oom Gert nie summier as
daadloos afgemaak kan word nie, maar dat hy eerder, vasgevang tussen twee vegtende
partye en botsende lojaliteite, beskou kan word as aktief besig om sy eie belange en die
belange van sy familie en kliënte te probeer beskerm. Dit is dinge wat in die
nasionalistiese aandrif ná die Oorlog dalk misverstaan sou kon word en waaroor ’n
mens agterna dalk nie graag sou wou praat nie.
Die gegewens dat Naudé ’n patriarg met ’n hele aantal kliënte was, plaas die
verhouding tussen oom Gert en Bennie en Johnnie immers in ’n ander lig: hulle is nie
net familie nie, maar ook kliënte van oom Gert as patriarg en kennelik van die besitlose
klas, omdat hulle nie perde van hulle eie gehad het om op kommando mee te gaan nie.
Die sosiale stratifikasie in die gedig lyk egter platter as wat dit histories was. Andersyds
is oom Gert in ’n mate ook aanspreeklik vir die dade van sy kliënte – nog ’n rede vir die
kolonel se woede en oom Gert se skuldgevoel.

8.

Gevolgtrekkings

As ’n mens “Oom Gert vertel” lees saam met historiese dokumente uit die Oorlog, blyk
die komplekse ontstaansgeskiedenis van die gedig. Dit blyk ook dat die politieke
kwessies van daardie tyd heelwat ingewikkelder was as wat gewoonlik aangeneem
word. Vergeleke met die historiese figuur is dit duidelik dat oom Gert nie ’n
weerspieëling is van die mens Hans Naudé nie, maar ’n karakter uit eie reg met die
status van ’n patriarg binne die alternatiewe moontlike wêreld van die gedig. In hom
het Leipoldt sekere unieke gegewens uit die getuienis teen Hans Naudé verwerk, maar
sy verhaal resoneer met die verhale van ander ou ooms. Leipoldt het die gegewens op
sy eie manier aangewend (“vervals” of “verfraai”), maar op ’n manier wat nie in die
patroon van Multatuli inpas nie. Die dilemma van ’n lojalis soos oom Gert kry groter
resonansie met die figuur van Hans Naudé in die agtergrond: ’n ryk grondbesitter,
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lojaal aan die Kroon en sterk in simpatie met die Boere, maar met ’n gesin, ’n hele paar
kliënte en groot belange wat beskerm moet word. Om oom Gert net binne die
interpretasieraam van Afrikaner-nasionalisme te verstaan, of net binne die moraliteit
van ’n struggle teen ongeregtigheid en onvryheid, doen die karakter – én die skrywer –
’n onreg aan.
Globaal gesien stel die soektog na die historiese oom Gert ’n mens in staat om die gedig
deeglik in sy historiese konteks te plaas, maar ook om van die verborge stemme en
sosiale energieë in die gedig te herwin. Dit is nie net die kragte van bloedverwantskap
en familie of van nasionalisme wat ter sprake is nie; die sterk lojaliteit van die Kaapse
Afrikaners teenoor koning Victoria is opvallend weggeskryf uit die gedig. Patriarge
soos Hans Naudé moet hulle en hulle kliënte se belange versigtig probeer onderhandel
teenoor die brutaliteit en geweld van albei vegtende partye – wat in die oorlogsituasie
ewe min erg het aan menseregte of die beginsels van ’n regstaat. Les bes is daar in die
agtergrond ook aanduidings – in die houding van Kaapse Polisie teenoor Naudé,
byvoorbeeld, en in oom Gert se sarkastiese opmerkings oor die kolonel – van verset
teenoor die militêre owerhede.
Die waarde van ’n Nuwe Historistiese benadering tot “Oom Gert vertel” is kortom dat
dit ’n ryk en veelfasettige ingebedde interpretasie van die gedig moontlik maak. Dit is
ook duidelik dat die interpretasies van die kritici die gedig telkens deur ander
interpretasieraamwerke laat sirkuleer – en op dié manier lewend hou.

Verwysings
Argivale bronne
Kaapse Argiefbewaarplek (KAB)
Attorney General (AG)
AG 2021, Colesberg, fol. 57, saaknr. 25/101 [R vs O.S. Vermooten.] Anglo-Boer War
Treason Trials. Class One rebels tried at first sitting 1900, December.
AG 2117. List of persons found guilty of high treason in the Supreme Court, High
Court, Eastern Districts Court and Circuit Courts of the Colony of the Cape of Good
Hope since 11th October, 1899. 1903.
AG 2088, fol. 19d, saaknr. 3/28. Barkly East: Special Court Prosecutions. Prosecuting
Barrister's Report, [1901].
AG 3393, fol. 37/45. [R vs J.D. Naudé.] Voorlopige ondersoek en getuienis –
Hoogverraad, 1900.
AG 3421, Wodehouse, saaknr. 21/37, fol. 21-30. [R vs M.J. Bekker.] Klagstaat,
voorondersoek en ander dokumente, 1900.
AG 3549, Wodehouse, fol. 21/37. Register of cases under chapter II of the Indemnity
and Special Tribunals Act 1900.
AG 6/9/108, no. 1137½: Sterfkennis J.D. Naudé, 1864.
AG 6/9/380, no. 2683: 22 Augustus: Sterfkennis J.D. Naudé, 1898.
419
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
AG 6/9/617, fol. 951: 21 April: Sterfkennis J.D. Naudé, 1909.
Cape Supreme Court (CSC)
CSC 2/1/1/596, fol. 157. Boedel J.D. Naudé vs T.G. Kruger, 1909.
Master of the Orphan Chamber (MOOC)
MOOC 6/9/454, fol. 2319: Sterfkennis M.J. Bekker, 1902.
MOOC, 7/1/857, fol. 916: Testament J.D. Naudé. 1907.
MOOC 13/1/1230, fol. 15: 1 Junie: Boedel M.J. Bekker. Eerste Administrasie- en
Distribusierekening (gewysig), 1903.
MOOC 13/1/1230, fol. 16. Boedel M.J. Bekker. Tweede Administrasie- en
Distribusierekening, 24 Desember 1903.
MOOC 13/1/1908, fol. 95, 96. Boedeldokumente J.D. Naudé, 1908–11.
Sekretaris van die Afdelingsraad, Barkly-Oos (4/BKE)
4/BKE 1/1/1/1; 1/1/1/2. Notules van die Afdelingsraad Barkly-Oos, tot 1894 en 1894-.

Transvaalse Argiefbewaarplek (TAB)
Nasionale Filmargief
MPO Burgers-versameling, 71/139. C. Louis Leipoldt brief aan Lulu M. Bolus, 1 Mei
1913.

Vrystaatse Argiefbewaarplek (VAB)
A[ccessions] 155/50, Aanwins P.J.C. du Plessis 1900-1934. [R vs James Dempsey.] Brief
for the defence. Saaknr. O.M. 132.

Nasionale Biblioteek, Kaapstad
MSC15. John X. Merriman-versameling.
MSC27. W.P. Schreiner-versameling.

Ander bronne
Afrikanerbond. 1899. [Notulen van de] Vergadering van den Afrikaander Bond en Boeren
Vereniging gehouden te Victoria West en geopend op Donderdag, Den 9den Maart 1899 des
Morgens ten elf ure. Kaapstad: Van de Sandt de Villiers.

420
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
Anon. 1901a. The Treason Court. Sittings at Dordrecht. Tuesday, March 12. The case of
Mr James Dempsey, [Mr G.J.J. van Rensburg, Mr O.J. van Heerden]. The South African
News, 16 Maart 1901, p. 3. [Mikrofilm, Nasionale Biblioteek, Kaapstad en Pretoria.]
—. 1901b. The Treason Court. The sittings at Dordrecht, March 14. The case of Mr S.J.
Marais [deel 1]. The South African News, 19 Maart 1901, pp. 3–4.
—. 1901c. The Treason Court. [Sittings at Dordrecht], Friday, March 15. The case of Mr
Jan Venter, [Mr W.A. Smit, Mr Michael E. Dempsey]. The South African News, 21 Maart
1901, pp. 3–4.
—. 1901d. The Treason Court. The sitting at Barkly-East, April 6. The case of Mr J.C.
Barnard, [Mr J.D. Naudé]. The South African News, 17 April 1901, pp. 3–4.
—. 1901e. The treason trials. Tuesday. J.D. Naudé’s case continued. The Barkly East
Reporter, 19 April 1901, p. 2.
—. 1901f. The Treason Court. The sitting at Barkly East. Tuesday, April 9. Mr Hans
Naudé’s case [deel 2]. The South African News, 20 April 1901, p. 3.
—. 1901g. The Treason Court. The sitting at Barkly East. Wednesday, April 10.
Judgment in the Naudé case. The South African News, 22 April 1901, pp. 3–4.
—. 1901h. The execution of Marais. The South African News, 11 Julie 1901, p. 4.
—. 1901i. The execution of Coetzee. The South African News, 17 Julie 1901, p. 3.
Anon. 1909. Plaatselijke nieuws. [Death notice J.D. Naudé]. De Afrikaner Vriend/The
Barkly East Reporter, Vrydag 2 April 1909.
—. 1915a. Local notes. [Death notice Mrs J. Naudé]. The Barkly East Reporter, 24
Desember 1915.
—. 1915b. Plaatselike nieuws. [Doodsberig mev. J. Naudé]. The Barkly East Reporter, 31
Desember 1915.
Breytenbach, J. 1977. Die geskiedenis van die Tweede Vryheidsoorlog in Suid-Afrika, 1899–
1902. Deel IV: “Die boereterugtog uit Kaapland”. Pretoria: Die Staatsdrukker.
Burgers, M.P.O. 1960. C.L. Leipoldt. ’n Studie in stof-keuse, -verwerking en -ontwikkeling.
Kaapstad, Bloemfontein, Johannesburg: Nasionale Boekhandel.
Cartwright, M.F. 1976. C. Louis Leipoldt and martial law. Kwartaalblad van die SuidAfrikaanse Biblioteek, 31(1):1–11.
Davenport, T.R.H. 1970. Afrikaner Bond. In Standard Encyclopaedia of Southern Africa
1970.
De Kock, W.J. en D.W. Krüger (reds.). 1968. Dictionary of South African biography. Deel I.
Kaapstad: Tafelberg vir die RGN.
—. 1983. Dictionary of South African biography. Deel II. Kaapstad: Tafelberg vir die RGN.
Dekker, G. s.j. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. 12de druk. Kaapstad: Nasou.

421
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
D[ickson], P.G. 1983. Sauer, Jacobus Wilhelmus. In De Kock en Krüger (reds.) 1983.
Eco, U. 2009. On the ontology of fictional characters. Sign Systems Studies, 37(1/2):82–98.
Farwell, B. 1976. The great Anglo-Boer War. New York: Harper & Row.
Fouche, J. 2006. Onderhoud deur skrywer met oom Jossie Fouche. Barkly-Oos, 6 Maart.
Eie versameling.
Geertz, C. 1975. The interpretation of cultures – Selected essays. Londen: Hutchinson.
Giliomee, H. 1989. The beginning of Afrikaner ethnic consciousness, 1850–1915. In Vail
(red.) 1989.
Greenblatt, S.J. 1990. Culture. In Lentricchia en McLaughlin (reds.) 1990.
Grundlingh, A.M. 1979. Die “Hendsoppers” en “Joiners”. Die rasionaal en verskynsel van
verraad. Pretoria: HAUM.
Nienaber, P.J. 1980. Leipoldt in beeld en woord. Johannesburg: Perskor.
Jordaan, G. 1904. Hoe zij stierven. Mededeelingen aangaande het einde dergenen, aan wien
gedurende den laasten [sic] oorlog, in de Kaap-kolonie het doodvonnis voltrokken is.
Burgersdorp: Andreas Coetsee.
Kannemeyer, J.C. 1999. Leipoldt - ’n Lewensverhaal. Kaapstad: Tafelberg.
Leipoldt, C. Louis. 1900. De rebel. Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, 20:554–61.
—. 1904. The rebel. Monthly Review, Julie, pp. 152-72.
—. 1911. Oom Gert vertel en ander gedigte. Kaapstad, Pretoria, Johannesburg: HollandsAfrikaanse Uitgevers Maatschappij; J.H. de Bussy.
—. 1931. Drie Kersnagte. Die Huisgenoot, 4 Desember, pp. 29 e.v.
—. 1932. Galgsalmander. Kaapstad: Nasionale Pers.
—. 1933. Eerste skoffies. In Leipoldt 1990.
—. 1940. Oor my eie werk. In Leipoldt 1990.
—. 1979. Dear Dr Bolus. Geredigeer deur E. Sandler. Kaapstad: A.A. Balkema.
—. 1980a [1937]. Bushveld doctor. Kaapstad; Pretoria; Johannesburg: Human & Rousseau.
—. 1980b. Stormwrack. Geredigeer met ’n nawoord deur S. Gray. Kaapstad: David
Philip.
—. 1980c. Versamelde gedigte. Versorg deur J.C. Kannemeyer. Kaapstad: Tafelberg.
—. 1990. Literêre causerie. Gekeur en ingelei deur J.C. Kannemeyer. Kenwyn: Jutalit.
—. 1999. Uit die skatkis van die Slampamperman. Saamgestel deur J.C. Kannemeyer.
Kaapstad: Tafelberg.
422
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
—. 2002. Hierdie land van leuens. “Brieven uit de Kaap Kolonie” oor die Anglo-Boereoorlog
soos gepubliseer in Het Nieuws van de Dag, 21 Mei 1900–7 Oktober 1901. Vertaal en
geredigeer deur W. van Zyl. Kaapstad: Africana Uitgewers.
Lentricchia, F.F. en T. McLaughlin (reds.). 1990. Critical terms for literary study. Chicago,
Londen: University of Chicago Press.
Lewsen, P. (red.). 1966. Selections from the correspondence of J.X. Merriman, 1899–1905.
Deel 3. Kaapstad: Van Riebeeck-vereniging.
Lewsen, P. 1982. John X. Merriman: Paradoxical South African statesman. New Haven: Yale
University Press.
—. 1983. John Xavier Merriman. In De Kock en Krüger (reds.) 1983.
Margolin, U. 1990. The what, the when, and the how of being a character in literary
narrative. Style, 24(3):453–69.
Nienaber, P.J. (red.). 1948. C. Louis Leipoldt – Eensame veelsydige. Johannesburg:
Afrikaanse Pers-Boekhandel.
Oosthuizen, A. 1994. Rebelle van die Stormberge. Pretoria: J.P. van der Walt.
Oxford Dictionaries Online. 2010. Oxford University Press. http://oxforddictionaries.com
(6 Oktober 2010 geraadpleeg).
Pakenham, T. 1999. Die Boere-oorlog. Vertaal deur L. Rousseau. 2de druk. Johannesburg:
Jonathan Ball.
Reeders, H. (red.). 1991. Rhodes 100: 1891–1991. Rhodes: Die Eufeeskomitee.
Reitz, D. 1993. Commando; A Boer journal of the Boer War. Halfway House: Southern Book
Publishers.
Scholtz, M. 1975a. Wat vertel "Oom Gert Vertel?". In Scholtz 1975b.
—. 1975b. Herout van die Afrikaanse poësie en ander opstelle. Kaapstad: Tafelberg.
Smit, A. 1973. Ligglans oor die berge. Eufeesgedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk en gemeenskap Barkly-Oos 1873–1973. Barkly-Oos. Uitgegee deur die Nederduitse
Gereformeerde Kerkraad Barkly-Oos met die medewerking van die plaaslike stadsraad.
Smith, J.J. 1947. Chris Louis Leipoldt – My vriendskap en "samewerking" met hom. In
Nienaber 1948.
Snyman J. 1962. Rebelle-verhore in Kaapland gedurende die Tweede Vryheidsoorlog
met spesiale verwysing na militêre howe (1899–1902). Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse
Geskiedenis, 25:1-74.
Standard Encyclopaedia of Southern Africa. 1970. Deel I. Kaapstad: Nasou.
Stretton, S. 2001. Smuts in the Stormberg. Dordrecht: The Anderson Museum.
—. 2007. Onderhoud deur skrywer met Sandy Stretton. Buffelsfontein, dist. Dordrecht,
28 November 2007. Eie versameling.
423
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010
Tamarkin, M. 1996. Cecil Rhodes and Cape Afrikaners. The imperial colossus and the colonial
parish pump. Johannesburg: Jonathan Ball.
Van Zyl, W. 1999. Leipoldt, "Oom Gert vertel" en Multatuli. Tydskrif vir Nederlands en
Afrikaans, 6(1):63–77.
Vail, L. (red.) 1989. The creation of tribalism in Southern Africa. Londen: James Curry.
Veeser, H.A. (red.) 1989. The new historicism. Londen: Routledge.

424
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies Jaargang 7(3) – Desember 2010

Staan die natuur op die balansstaat?
Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in
Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) en
Verbrande Paradys (Hans du Plessis)
Susan Meyer
Fakulteit Opvoedingswetenskappe
Noordwes-Universiteit

Summary
Is nature reflected on the balance sheet? The farm owner’s perspective on the
environment in Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) and Verbrande
paradys (Hans du Plessis)
The farmer and his perspective on the environment may serve as a significant field of
investigation in research on perspectives on and value placed upon nature in Southern Africa,
an important area of focus in the development of an ecologically oriented literary criticism in
Africa. This article investigates the literary manifestation of environmental awareness in the
characters of the respective farm owners in Chris Barnard’s youth novel Voetpad na
Vergelegen (1987) and Verbrande paradys (2009) by Hans du Plessis, and inquires into the
extent to which ecosensitivity is demonstrated in conservation farming practices in these
novels. The study is set in the context of the economic realities and socially structured nature
of farm management. In addition, the article determines the participants in the discourse on
and process of decisionmaking regarding the management of the natural heritage on the
farms in the novels. Given the long period of historical development of nature and
environmental conservation initiatives and legislation in South Africa, research on the
attitude and endeavours regarding conservation as it is recorded in literature may be one of
the most important instruments in mapping an African ecocriticism within the literary limits
of the Afrikaans language.

Key words
environmental perspectives, ecosensitivity, African ecocriticism, Voetpad na Vergelegen
(Chris Barnard), Verbrande paradys (Hans du Plessis), land ownership in the modern farm
novel, the labourer in die traditional and modern farm novel, farm owner

Opsomming
In navorsing oor die beskouings van en betekenisgewing aan die natuur in SuiderAfrika, ’n belangrike fokuspunt binne die ontwikkeling van ’n ekologies-georiënteerde
literêre kritiek in Afrika, kan die plaaseienaar en sy omgewingsbeskouings as ’n
betekenisvolle ondersoekterrein geïdentifiseer word. Hierdie artikel fokus op Chris
Barnard se jeugroman Voetpad na Vergelegen (1987) en Verbrande paradys (2009) uit die
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pen van Hans du Plessis om ondersoek in te stel te stel na die literêre manifestering van
omgewingsbewustheid in die karakter van die plaaseienaars en na die vraag in watter
mate ekosensitiwiteit in praktyke van bewaringsboerdery neerslag vind. Die ondersoek
word gedoen teen die agtergrond van die ekonomiese werklikhede en die sosiaal
gestruktureerde aard van plaasbestuur. Daar word ook vasgestel wie die deelnemers in
die gesprek oor, en die proses van besluitneming ten opsigte van, die hantering van die
natuurerfenis op die plase in die romans is. Gegewe die lang historiese ontwikkeling
van natuur- en omgewingsbewaringsinisiatiewe en -wetgewing in Suid-Afrika, kan
navorsing oor bewaringsingesteldheid en -pogings, soos dit in die letterkunde
opgeteken staan, een van die belangrikste instrumente wees in die kartering van ’n
Afrika-ekokritiek binne die literêre grense van Afrikaans.

Trefwoorde
omgewingsbeskouing, omgewingsbewustheid, Afrika-ekokritiek, ekokritiek, Voetpad na
Vergelegen (Chris Barnard), Verbrande paradys (Hans du Plessis), grondbesit in die
moderne plaasroman, die arbeider in die tradisionele en moderne plaasroman,
plaaseienaar

1.

Inleidend

Op die internasionale kongres New grounds: Ecocriticism, globalization and cultural
memory wat in 2010 in Nijmegen (Nederland) gehou is, is vrae geformuleer – nie vir die
eerste keer nie – rakende verskille in die beskouings en beoefening van ekokritiek in
verskillende wêrelddele. Sulke vrae word in die afgelope jare op plaaslike vlak
gekoppel aan ’n diskoers oor die ontwikkeling en definiëring van ’n Afrika-ekokritiek.
In onlangse bydraes tot hierdie onderwerp, soos dié deur Wylie (2007) en Vital (2008),1
word interessante treë gewaag in die rigting van ’n gelokaliseerde, ekologiesgeoriënteerde literêre en kulturele kritiek2 wat duidelik onderskeibaar is van die vorm
daarvan wat in Noord-Amerika ontstaan het, na Europa beweeg het en tot dusver die
belange en besorgdhede van die lande in die Noorde weerspieël het. Vir Vital (2008:88)
is die idee van ’n Afrika-ekokritiek te koppel aan vrae omtrent die spesifieke

1

Wylie (2007) ondersoek die moontlikheid of die verwoording van die San-wêreldbeskouing, spesifiek
die ekologiese strategieë en inheemse kennissisteme soos opgeteken in tekste van Alan James en Antjie Krog,
’n gelokaliseerde basis vir ’n Suid-Afrikaanse ekokritiek kan verskaf. In Vital se artikel (2008) word J.M.
Coetzee se roman Life and times of Michael K ondersoek as voorbeeld van die verweefdheid van postkoloniale
en ekologiese denke. Vital beredeneer die betekenisimplikasies daarvan om ’n ekologies-georiënteerde
literêre kritikus in Suid-Afrika te wees en pas Oritz se idee van transkulturaliteit toe in ’n poging om ons land
se diverse kultuurgeskiedenisse byeen te bring. Hier kan ook bygevoeg word dat Martin moontlik die
vroegste poging aangewend het om vorm te gee aan ’n Suider-Afrikaanse ekokritiese teorie met haar DLittstudie (1999).
2
Ekokritiek word deur Glotfelty en Fromm (1996:XVIII–XIX) omskryf as sowel ’n metode van kritiese
ondersoek as ’n etiese diskoers gefokus op die onderwerp van die onderlinge verbondenheid tussen natuur
en kultuur, spesifiek die kultuurprodukte van taal en letterkunde. Huggan (2008:64) sien ekokritiek se
gemoeidheid met die verhouding tussen letterkunde en die natuurlike omgewing nie noodwendig as ’n
spesifieke metode van literêre ondersoek nie, maar as “a strategy, an attitude, an angle of vision that allows
for a myriad of literary critical methods”. Glotfelty en Fromm (1996:XIX) beklemtoon dat die ekokritiek sy
staanplek het “with one foot in literature and the other on land” en dat sy terrein strek tot by die vakgebiede
van die omgewingsfilosofie en die bio-etiek, “where (it) negotiates between the human and the nonhuman
worlds”.
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betekenisse wat plaaslik aan die natuur toegeken word, en oor wat dit verraai omtrent
mense hier se hede en verlede.
Wanneer gedink word oor die beskouings van en betekenisgewing aan die natuur in
Suid-Afrika, kan die plaaseienaar en sy filosofie aangaande sy vryhede en
verantwoordelikhede ten opsigte van dit wat as natuurgegewe tussen sy grensdrade
geplaas is, as ’n betekenisvolle ondersoekterrein geïdentifiseer word. Sedert die eerste
plase in 1657 aan vryburgers toegeken is, word die Afrikaner met die plaas en grond
geassosieer (Coetzee 2000:viii). In die navorsing van Mccann (1997) en Pannell e.a.
(2006) word teenstrydighede blootgelê ten opsigte van die algemene beskouing van
boere en van hulle rol ten opsigte van omgewingsbewaring. Mccann (1997:749) dui aan
dat boere gekarakteriseer word in terme van die noue band wat hulle met die natuur
het, ’n duidelike bewustheid van die natuur se siklusse en ’n verantwoordelikheidsin as
rentmeesters van die aarde. Terselfdertyd word konvensionele boerderypraktyke3
aanspreeklik gehou vir kommerwekkende degradasie van die bedreigde hulpbron wat
grond in ons land is,4 en wys navorsers dikwels op die probleme wat plaaseienaars
ervaar om ekonomiese doelwitte en dié van bewaringsboerdery5 te versoen (Lochner
2000:41; Dames 2005:48; Norval 2007:23).
Die manier waarop boere hul balansstaat saamstel, bepaal hulle houding teenoor
bewaringspraktyke (Bezuidenhout 2003:30; Van der Walt 2004:26). Veeboere wat
bewaringsmetodes toepas, verklaar dat die veld ook op die boer se balansstaat hoort en
dat verbetering van veldgehalte beskou moet word as ’n belegging wat rente verdien.
Hierdie benadering fokus op die langtermynvoordeel van beter drakrag wat onder
andere deur die bewaringsbeginsel van “konserwatiewe veegetalle” bewerk word
(Dames 2004:52). Veldtoestand is egter nie ’n maatstaf wat gebruik word wanneer die
waarde van ’n plaas volgens konvensionele metodes beraam word nie (Bezuidenhout
2003:30); die beginsels van volhoubare boerdery moet dikwels die knie buig voor
sogenaamde “roofboerdery” en die uitputting van die weidingspotensiaal van die veld
om verhoging in produksie na te jaag (Dames 2005:47).
Ekonomiese voor- en nadele praat baie sterk téén mekaar in die gesprek oor
bewaringsboerdery. Binne die konteks van gewasboerdery word geargumenteer dat
bewaringsboerdery ekonomies sin maak op grond van besparings ten opsigte van tyd,
brandstof, arbeid, herstelwerk en onderhoud (Lochner 1998:14; Van der Walt 2004:26);
tog word hierdie voordeel nie in die wegspringjare ervaar nie en is baie boere huiwerig
om bewaringspraktyke te volg weens die kapitaalinvestering wat eers ná jare verhaal
kan word (Lochner 2000:41). Waar bewaringsbewerking aangepak word, betaal boere
dikwels harde “skoolgeld” voordat hulle die beginsels onder die knie kry en insetkoste
3

Steyn (1999:41) stel ’n konvensionele boerderystelsel, waar gekonsentreer word op finansiële gewin
sonder inagneming van die grond, teenoor ’n bestuurstelsel gebaseer op bewaringsboerderypraktyke, waar
die strategie is om die grond te beskerm en te verbeter en deur goeie beplanning van grondgebruik op lang
termyn ’n verbetering in produksie te verseker.
4
Naas die afbreek van die grond is van die ergste nadele van die konvensionele bewerking van lande
wind- en water-erosie. Volgens Steyn (2001:24) sal die afloop in normale reënvaltoestande in die Suid-Kaap
jaarliks meer as tien ton grond per hektaar wegvoer. Die verlies is meestal onsigbaar en word prakties nie as
’n verlies beskou nie. Grond word egter stadig gevorm: in Suid-Afrika, waar jaarliks net 0,31 t/ha gevorm
word, sal ’n gemiddelde grondverlies van 15 t/ha per jaar impliseer dat konvensionele bestuursgebruike elke
jaar 48 jaar se skade aanrig (Steyn 2001:25). Fowler (2006:6) se statistiek sluit hierby aan: vir elke ton mielies,
koring of ander gewas wat in Suid-Afrika geproduseer word, verloor ons gemiddeld 20 ton grond. Die
Universiteit van die Wes-Kaap bereken dat gronderosie jaarliks uitloop op grondverlies van tussen 300
miljoen en 400 miljoen ton grond in Suid-Afrika.
5
Bewaringsboerdery word breedweg beskryf as ’n integrerende stelsel van grondbestuur wat verseker dat
die grond die boerdery deurlopend ondersteun – sonder verlies aan produktiwiteit en lewensvatbaarheid
(Fowler 2006:6; McVeigh 2002:28). Tisdell (1996:129) verwys in sy omskrywing na boerderypraktyke wat
ekologiese biodiversiteit en volhoubaarheid begunstig.
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begin daal. Dieselfde praktiese en ekonomiese voorbehoude geld waar besluite ten
opsigte van veeboerdery geneem word.6 Dan het bewaringsboerdery ook ’n sielkundige
kant: dit slaag waar die boer ten volle daarin glo en dit met oortuiging bly toepas, al is
die resultate in die beginjare moeilik bepaalbaar (Botha 2001:160).
Voetpad na Vergelegen (1987), ’n jeugroman uit die pen van Chris Barnard, is die verhaal
van ’n gesin se stryd om kop bo water te hou op hulle plaas onder knellende
ekonomiese omstandighede in die eerste helfte van die vorige eeu. In hierdie roman
kom een van die mees komplekse aspekte van die verhouding tussen plaaseienaars en
hulle grond7 dus ter sprake: die balans tussen verantwoordelikheid vir eie finansiële
oorlewing en verantwoordelikheid vir die natuur se “oorlewing”, die fyn en moeilik
balanseerbare spel tussen benutting en oorbenutting van natuurlike hulpbronne.
In 2009 publiseer Hans du Plessis Verbrande paradys, ’n roman waarin die toekoms van
’n unieke stuk natuurlike landskap sentraal staan in die besluit wat geneem moet word
oor ’n plaas ná die skielike dood van die eienaar. Twee broers moet die bestuur
oorneem van grond in ’n ekologies-sensitiewe gebied en tot ’n vergelyk kom oor die
vraag: “Bewaar ons om te kan boer, of boer ons om te bewaar?” Hierdie gegewe bied
ook die basis vir ’n vergelykende studie met Voetpad na Vergelegen, waarin twee broers
eweneens worstel met die praktiese probleme en die bestuur van ’n plaas nadat die pa
weens swak gesondheid belangstelling in die boerdery verloor het. Die ingesteldheid
van ’n jong generasie plaaseienaars staan in die sentrum. Die gebeure in Verbrande
paradys word egter in die moderne konteks geplaas met verwysings na die hedendaagse
probleme waarmee die plaaseienaars in die Vredefortkoepel worstel. Pretorius (2009:6)
som die situasie van die eienaars in die roman op met verwysing na die misdaad,
onderbrekings in elektrisiteitsvoorsiening en frustrasies rondom telekommunikasie
omdat telefoondrade gesteel word en die gebied swak selfoonontvangs het.
Wat die tekskeuse betref, is literêre motivering nodig. Hoewel jeugverhale algemeen
gesien word as randverskynsels in die breër sisteem van letterkunde (Wybenga en
Snyman 2005:12), is met Voetpad na Vergelegen bewys dat ’n gerekende skrywer soos
Barnard8 die genre na die sentrum kan skuif, soos Viljoen (1998:51) oortuig is kan
gebeur. Smuts (1998:239) beoordeel Barnard se vier jeugverhale, Boela van die blouwater
(1962), Danda (1974), Danda op Oudeur (1977) en Voetpad na Vergelegen (1987), as van die
bestes in Afrikaans. Le Roux (1987:9) meen dat in Voetpad na Vergelegen, wat in 1989
bekroon is met die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se Scheepersprys vir
6

Norval (2007:23) merk op dat waar die moderne veeboer besef dat die voedingspotensiaal van die veld
nie tred kan hou met die genetiese voedingspotensiaal/-vereistes van die land se veekuddes nie, dié
probleem dikwels oorkom word deur te konsentreer op die toediening van byvoeding en lekke, sonder dat
die langdurige uitwerking van die probleem op die omgewing aandag geniet. Die langtermyn-krisis hier is
nie net die nadelige uitwerking op die veldtoestand en die drakrag van plase nie, maar ook ’n drastiese
verhoging in die risiko van droogtes.
7
Kernbegrippe binne hierdie studie, soos grond en plaaseienaar, behoort kortliks verklaar te word. Met
grond word, binne plaaskonteks, verwys na eiendom vir beoefening van landbou, akkerbou, grondverbouing
of weiding. In die Afrikaanse plaasroman word die woord grond ook verbind met betekenisaspekte soos
verbondenheid, besit, erfopvolging en arbeid (De Villiers 2007:135). Die term plaaseienaar word bó boer
verkies, omdat dit ’n meer omvattende term is wat voorsiening maak vir die werklikheid dat baie
plaaseienaars nie boere is nie, in die sin dat hulle nie die aktiewe bewerkers van hulle plase is nie en die
inkomste wat deur die plaas gegenereer word, nie die hoofinkomste van hulle gesinne is nie.
8
Barnard het 29 boeke gepubliseer in al die prosa-genres: romans en novelles, kortverhale, jeugromans en
dramas vir die verhoog, die radio, televisie en film. Sy werke het klassieke status in die Afrikaanse kanon
(Smuts 1998:232) en word al geslagte lank vir skoolleerders en studente voorgeskryf: romans soos Mahala
(1971), Moerland (1992) en Boendoe (1999); kortverhaalbundels soos Bekende onrus (1961) en Duiwel-in-die-bos
(1968); en dramas soos Pa maak vir my ’n vlieër Pa (1964), Die rebellie van Lafras Verwey (1971) en Taraboemdery
(1977). Barnard het ’n indrukwekkende versameling bekronings ontvang vir werke van al die genres waarin
hy skryf, onder meer die CNA-prys (drie keer) en die Hertzog-prys (twee keer). Sy jongste bundel kort
vertellings, Oulap se blou, het in 2008 verskyn.
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Jeuglektuur, een van die beste stiliste in Afrikaans aan die woord is. Vir Brink (1987:27)
slaag dié roman eerstens op grond van die sterkgeweefde verhaallyne, wat daaraan ’n
“ryk en digte tekstuur” besorg, en die volgehoue spanningslyn. Barnard se verhaal
beïndruk Aucamp (1988:38) deur die lewendige en geslaagde karakterisering van
Krisjan, “in die stukkie niemandsland tussen kind en volwassene uitgebeeld met sy
nukkerigheid, hunkering en drome”, maar ook van die pa- en ma-figure, waargeneem
deur die helder oë van ’n sensitiewe seun. Le Roux (1988:7) het lof vir die realistiese en
oortuigende karakterdialoog en verder vir Barnard se “onverbeterlike taalgebruik”.
Laasgenoemde aspek, deur Van Zyl (1988:15) ook genoem ’n “besondere
woordkundigheid”, is vir Viljoen (1998:50) een van die belangrikste onderskeidende
kenmerke van letterkunde, omdat literêre taalgebruik en vormgewing tot nuwe
ervarings kan lei en sake in ’n nuwe lig kan stel. Van der Vyver sien in Voetpad na
Vergelegen ’n “meesterlike storieverteller” en motiveer haar standpunt met verwysing
na Barnard se gestroopte vertelstyl, “sonder onnodige uitspinsels en met elke woord
sekuur geweeg, waarin tóg intense emosie oorkom – werklike belewing van die lewe in
vele pynlike en vreugdevolle fasette” (1988:89). Ook Steenberg verklaar dat daar “geen
effekbejag (is) in die beelde wat opgeroep word nie” en dat selfs nostalgiese
beskrywings versigtig “verby sentiment en moralisasie skeer” in Barnard se vaardige
hantering van sy romanmateriaal (1988:8).
Aucamp (1988:38) beskryf dié jeugverhaal se bydrae tot die gesprek oor plaasromantiek
in Afrikaans met verwysing na die semidokumentêre inslag9 wat dit het. Een van die
kenmerke van groot letterkunde is dat dit verlore tyd probeer herstel en bestendig,
beweer hy, en Voetpad na Vergelegen is ’n verhaal uit ’n tyd “toe wit mense nog arm
was”, toe depressie en droogte ’n abrupte einde gemaak het aan die landelike leefwyse
van talle Afrikaners. Die plek wat Voetpad na Vergelegen, as een van die mees
uitgebreide inisiasieverhale10 in Afrikaans (Aucamp 1988:38), vir homself verdien het in
die Afrikaanse letterkunde, word opgesom deur dié vergelyking wat Aucamp (1988:38)
tref: “Op stuk van sake is daardie soliede stuk Amerikana, genaamd Huckleberry Finn,
óók ’n jeugverhaal. Én ’n inisiasieverhaal.”
Met die verskyning van Barnard se jeugverhaal was resensente van mening dat dit ewe
veel aanhang onder grootmense sal vind (Van der Vyver 1988:89); dat dit “’n liefling
(sal) word by lesers van alle ouderdomme” (Van Zyl 1988:15). Die term
oorgangsliteratuur, verwysend na literatuur wat gelees kan word deur beide die jeug en
volwassenes (Nieman 2005:127), kan ook op Verbrande paradys van toepassing wees.
Cilliers (2009:6) verwys na die veelvlakkigheid van die roman wat “hom nie sommer in
’n genre laat plaas nie”, aangesien dit hoofsaaklik ’n roman oor die jeug is, maar nie
noodwendig vir die jeug nie. Die roman kruis meer grense as net dié tussen
volwassene- en jeugliteratuur, aangesien dit elemente bevat van die plaas- en die
ekoroman en lesers dit ook kan vertolk as spannings- of liefdesroman en beslis ook
elemente van die karakterroman daarin sal raaksien (Leyden 2009:33). Hier het ons te
doen met heteronomie as duidelike literêre kenmerk van Du Plessis se roman en
gedemonstreer as die beginsel dat ’n literêre teks oop is vir ’n groot aantal
interpretasies, aangesien lesers in dialoog tree met die teks en dit interpreteer met
elkeen se unieke metode en voorkennis (Viljoen 1998:50).

9

Barnard verklap in ’n onderhoud met Die Burger: “Dis my pa en ma se storie. Sy is Hanna in die boek en
hy is Flip. Dis hul regte name ook. Krisjan, die verteller, is die een karakter wat nooit bestaan het nie” (Le
Roux 1987:9). Dokument word dus deur skrywersverbeelding gefilter om die roman te skep.
10
Wanneer Aucamp (1988:38) na Voetpad na Vergelegen verwys as inisiasieverhaal, wys hy op Krisjan se
grootwordproses wat metafories voorgestel word, onder andere deur sy smagting na ’n paar skoene – op
vyftien het hy nog nooit skoene gehad nie.
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Verbrande paradys slaag die toets van literêre gehalte in die oë van kritici wat oplet na
die boeiende spanningslyn (Cilliers 2009:6), die stukrag deur verwikkelde intriges en
ontvouende geheime daaraan verleen en die bydrae van behendige tydspronge om die
spanningsvolle storielyn vol te hou (Coetzee 2009). Pretorius (2009:6) en Cilliers (2009:6)
beskou Du Plessis as ’n ervare verteller wat veral sy staal wys met karakterbeelding en
die oortuigende wyse waarop die karakters illustreer dat elke individu trauma en
vroeëre lewensgebeure op sy/haar eie manier moet leer verwerk. Die dialoog, wat in
die monde van uiteenlopende karakters heeltemal verskil, dra by tot die suksesvolle
beelding van die karakters in die roman (Coetzee 2009).
Reeds vóór Verbrande paradys was die natuur ’n sentrale tema in Du Plessis se werk. Sy
eerste digbundel, Kleinwild (1978), bevat ’n afdeling wat toegespits is op die natuur en
veldlewe. Oor sy tweede bundel, Gewete van glas (1984), skryf Brink (1984:11) dat daar
gedigte is wat “’n ontmoeting beeld tussen mens, God en woord binne-in die klipbanke
en die wortels van die aarde”. In die derde jeugroman11 uit Du Plessis se pen, getiteld
Ditsem, Dawid! (1996), word die karakters by wildstropery betrek, beleef hulle die
natuur op ’n Bosveldplaas intens en word hulle by die debat oor die etiek van jag
betrek. In die Griekwa-gedigte wat Du Plessis skryf, vind transponering plaas van die
Bybelse omgewing na die Kalaharilandskap van doringbome en duine, sterre,
veldheuning en bokke. Dit gebeur in Die Griekwapsalms en annerlike goeterse yt die Woord
yt (1999), Innie skylte vannie Jirre (2001), Boegoe vannie liefde: Griekwahooglied (2002) en Hie
neffens my (2003).
Hierdie ondersoek is eerstens gerig op die literêre manifestering van
omgewingsbewustheid in die karakters van die plaaseienaars in die romans en van die
mate waarin ekosensitiwiteit neerslag vind in praktyke van bewaringsboerdery.
Tweedens word vasgestel wie die deelnemers in die gesprek oor en die proses van
besluitneming ten opsigte van die hantering van die natuurerfenis op die plase in die
romans is. Omgewingsbeskouing, ’n sentrale begrip in die navorsingsdoelstelling en
ook in Mccann (1997) se navorsing spesifiek gekoppel aan die persoon van die
plaaseienaar, word omskryf as die houding en persepsies ten opsigte van die natuurlike
ruimte waarvan die plaas deel is, die ander spesies waarmee die planeet gedeel word,
en ten opsigte van die toenemend dringende vrae oor die benutting van natuurlike
hulpbronne en hoe om die mens se ekologiese voetspoor te beheer (Mccann 1997:750).

2.

Konteks: die plaasroman, grondbesit en ekosensitiwiteit

Met die plaas as die sentrale gegewe in beide romans, moet hulle gelees word teen die
agtergrond van die ontwikkeling van die plaasroman. Hierdie genre het sedert sy
verskyning in die Afrikaanse prosakuns vroeg in die 19de eeu sy sentrale posisie in die
verhaalkuns behou (Coetzee 2000:2; Van Coller 2009:20). Van Coller (1995:28-31)
identifiseer twee stuwings in die ontwikkeling van die Afrikaanse plaasroman. Die
eerste hiervan was in die twintiger- en dertigerjare van die vorige eeu,12 toe droogtes,
die depressie, toenemende armoede onder boere en die verstedeliking van ongeskoolde
mense inbreuk gemaak het op die Afrikaner se lewenspatroon, wat in hierdie jare sterk
gerig was op die plaas en grondbesitterskap, en dit dramaties versteur het. In die
romans van onder andere C.M. van den Heever, D.F. Malherbe, J. van Bruggen en G.J.
11

Du Plessis se eerste jeugboek, Disse flippen stukkende wêreld dié, my ou, verskyn in 1991 en die tweede,
Bakgat, en wat van my? in 1995.
12
Coetzee (2000:3) beskou Die meulenaar (1926) van D.F. Malherbe as die eerste werklike plaasroman in
die Afrikaanse literatuurgeskiedenis en Van Coller (1995:25–6) verwys na die seminale plek van C.M. van den
Heever se Laat vrugte (1939) binne die tradisie van die Afrikaanse plaasroman.
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Joubert gaan dit oor besit, die betekenis van rypwording en groei, die mooi oes,
suksesvolle produksie, en dan uiteindelik plaasverlating as gevolg van armoede.
Aangesien die Afrikaner deur sy gehegtheid aan die plaas as’t ware sy aanspraak op die
grond kon bevestig, was dit belangrik dat die plaas nooit verlore moes gaan nie en dat
erfopvolging bestendig moes word – grondbesit en patriargale kwessies is sentraal in
die tradisionele plaasroman (Coetzee 2000:108).
Die karakters in die klassieke plaasromans was nie onbewus van hulle omgewing nie,
maar die liefde en eerbied vir die grond, asook die verheerliking daarvan, wat
kenmerkend is van hierdie romans, het hoofsaaklik te doen gehad met die oes wat sou
saamhang met voortbestaan (Coetzee 2000:70). G.J. Joubert se jeugroman Oupa Landman
se viool (1951) toon op tematiese vlak enkele intertekstuele verbande met Voetpad na
Vergelegen en Verbrande paradys – dit gaan oor ’n seun wat ná matriek die boerdery
oorneem van “die plaas wat ek elke dag liewer kry” (Joubert 1951:21). Die eerste sin
daarvan is tekenend van die wyse waarop die grond waargeneem en verheerlik is in die
tradisionele plaasroman: “Skoon en donker en vol nuwe belofte lê die grond met
stuwende lewe wat weer verjongde groeikrag geput het uit die aarde” (Joubert 1951:1).
Dieselfde toegewyde aandag aan die onmiddellike omgewing van die oes en die
landerye word gedemonstreer in Somer (1942) van C.M. van den Heever, waar die
verskillende motiewe – die voortdurende kringloop van seisoene, die ewige afskeid en
die futiliteit van die mens se liefde vir ’n medemens – alles geïntegreerd verband hou
met die oes van die koring op die Vrystaatse plaas (Kannemeyer 1988:116). Waar die
fokus wyer skuif oor die natuurlike omgewing in die tradisionele roman, is dit
hoofsaaklik in die idilliese uitbeelding van die verhouding tussen mens en natuur en ter
idealisering van ’n verbygegane, gelukkige landelike lewe (Roos 1998:25), of in die
uitbeelding van die stryd teen natuurrampe: droogte, plae, hael (Botha 1998:593).
Die tweede stuwing in die ontwikkeling van die plaasroman vind plaas sedert die
sestigerjare, toe apartheid as staatsbeleid gelei het tot die verbreding van die
perspektiewe van ’n nuwe geslag skrywers wat hulle teen Afrikaner-hegemonie begin
verset het (Van Coller 1995:30–31). In moderne plaasromans word belangrike aspekte
van die tradisionele plaasromans (byvoorbeeld erfopvolging, die idilliese ruimte, die
patriargie) ondermyn en parodiërend herskrywe,13 sodat dit ideologies radikaal afwyk
van die tradisionele variant van dié subgenre (Van Coller 2006:99; Coetzee 2000:4, 110;
Viljoen 2004:109). In die moderne terugskrywing oor die plaas word daar baie aandag
geskenk aan grondhervorming as een van die kernkwessies oor grondbesit sedert die
Wet op Herstel van Grondregte in 1994 aanvaar is om voorsiening te maak vir die
herstel of vergoeding van regte ten opsigte van grond wat mense sedert 19 Junie 1913
deur rasgebaseerde diskriminerende wette ontneem is. Prinsloo en Visagie (2009:8)
verwys na romans soos Horrelpoot (Eben Venter), Agaat (Marlene van Niekerk) en
Disgrace (J.M. Coetzee) waarin die koloniale patroon van grondoordrag verbreek word
en die grond oorgaan van wit besit na swart/bruin besit, omdat die werker uiteindelik
in besit kom van die grond.
Die plaasroman is, soos Van Coller (2006:99) tereg beweer, geensins uitgeskryf nie. In
sowel Voetpad na Vergelegen as in Verbrande paradys staan die plaas sentraal ten opsigte
van sake soos erfreg, opeenvolging van geslagte, die natuur, arbeid en afskeid van die
plaas; beide romans maak deel uit van die dekades lange gesprek oor die wyse waarop
grond besit word. In Du Plessis se roman is die postkoloniale stem teenwoordig in die

13

Aucamp (1988:38) beskou onder andere Etienne Leroux se Sewe dae by die Silbersteins (1962), Uitdraai van
Wilma Stockenström (1976) en Somer II (1985) van André Letoit as openlike parodiërings van die ou
plaasroman.
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onderliggende tema van grondkonflikte. Die kwessie van grondeise word betrek by
wyse van die aansprake van Andries Spogter; sy idees vorm deel van die gesprek oor
hoe die plaas vorentoe bewoon en bewerk moet word.
Die motivering vir hierdie spesifieke keuse van tekste lê deels daarin dat dié romans,
waarvan die opvallend ooreenstemmende tematiese gegewe reeds in die vorige
afdeling uitgewys is, ook tot dieselfde subgenre behoort, naamlik oorgangsliteratuur,
en as sodanig beter in ’n literêre ondersoek met mekaar saam-“praat” as tekste uit
verskillende afdelings van die prosa. As vernaamste motivering geld egter dat die
oorgang van plaasgrond vanaf die besit van ’n vorige generasie plaaseienaars na ’n jong
generasie in dié twee tekste aangebied word met aandag aan die hantering daarvan as
ekologiese
erfenis – onderskeidelik op
omgewingsverantwoordelike
en
omgewingsbeskadigende wyse – en nie slegs van die grond as simbool van familieerfenis en -besit nie. Dit gebeur nie algemeen in die Afrikaanse plaasnarratief nie: die
gegewe van grond as bedreigde hulpbron en van die gevare van onoordeelkundige
plaasproduksie word net soms en periferaal aangetref in ons prosa. Hier bied ons
letterkunde moontlik ’n weerspieëling van die werklikheid dat die verband tussen die
beursie en dit wat op bewaringsvlak moontlik is, nie weg te redeneer is nie – ons
moeilike boerderyomstandighede in ’n gebied wat as een van die wêreld se droër lande
bekend staan14 in ag genome. Ter wille van volledige kontekstualisering word vlugtig
vewys na enkele eietydse romans waarin boerdery wel ter syde met uitsprake oor
ekologie verbind word.
Klawervier (1998) van Annelie Botes spreek hom uit teen die kortsigtigheid van boere en
die regering en teen die bedreiging van die ondergrondse waterbronne en die
eiesoortige diere en plante van die Kammanassie-streek. Dié gegewe bly egter
deurgaans ondergeskik aan die stereotipe plaasroman-temas van die onderdrukking
van die vrou, die stryd teen die patriargie, die klem op erflikheid, verbode liefdes,
ensovoorts (Wybenga 1998:10). Wasserman (1998:9) merk tereg op dat dit in dié roman
“nes in ’n C.M. van den Heever-plaasroman uit die dertigerjare daaraan toe gaan” en
meen ook dat die boodskap van die volhoubare, ekologiese benutting van grond
“verdwyn as ’n terloopsheid binne die wye doek van jare se gefrustreerde
liefdesverhoudings, familietwiste en stryd om ’n bestaan te maak op die plaas”.
In Marlene van Niekerk se Agaat (2004) spruit die botsing tussen die boervrou van die
plaas Grootmoedersdrift, Milla de Wet, en haar man, Jak, daaruit voort dat hy, volgens
Milla se oordeel, die grond op foutiewe wyse bewerk. Haar pleidooie ten gunste van
ekologies verantwoordelike grondbestuur op die plaas is dringend en oortuigend, maar
dit vorm slegs die inleidende komponent van die weergawe van haar
huweliksgeskiedenis van ontnugtering en agteruitgang. In die rekonstruksie van haar
lewensverhaal strek dit nie beduidend verder as die heel vroegste huweliksfase waarin
sy nog hoop gehad het om Jak tot meer verstandige boerdery te “bekeer” nie; binne die
roman-omvang van meer as 700 bladsye word weinig verder as in die eerste tiende van
die verteltyd verwysings na Milla se bewaringsdrif aangetref. Hierdie saak word
verdwerg deur die veel groter verhaal van die kompleksiteit van individuele
menseverhoudinge, ’n verhaal waarin die sentrale gegewe Milla se voorbereiding vir
haar dood is en die rekonstruksie van haar lewens- en emosionele geskiedenis saam
met die aangenome bruin kind, Agaat, wat langs haar sterfbed vir haar uit ’n
versameling dagboekies lees.

14

Die Wêreldatlas vir Suid-Afrikaners (2004:7) klassifiseer Suid-Afrika as een van die wêreld se droër lande
op grond daarvan dat nie eers ’n kwart van die land deur standhoudende waterlope gevoed word nie en dat
minder as een tiende van ons totale reënwater in riviere beland, teenoor die wêreldgemiddeld van 31 persent.
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Die boer se aanspreeklikheid teenoor die dier in sy kraal kom ter sprake in Etienne van
Heerden se Die stoetmeester (1993), waarin skuld, veral op die gebiede van politiek en
menseverhoudings, die kern van die karakters se ervarings is. Die Butlers van die plaas
Fata Morgana het ook skuld aan die genetiese ingryp in natuurlike patrone wat die
teling van die sogenaamde floubok tot gevolg het. Hiermee word aangesluit by die
kwessie van die implikasies van teling in Sewe dae by die Silbersteins (1962) van Etienne
Leroux. ’n “Onverklaarbaarheid” het ingesluip, sodat die perfek-geteelde bees, Brutus,
nie kan bulk nie. Dit is geluidlose maar skreiende kommentaar wanneer hierdie
pronkstuk van teling sy kop lig en “met sidderende oorgawe supersonies, onhoorbaar,
sy swygsame proses na bowe stuur” (Leroux 1964:69). In Die koggelaar (1989), ’n drama
van Pieter Fourie, het die stoetram Knaplat, wie se saad kunsmatig getap word, onder
andere ook die funksie van alter ego en gewete van die boer, Boet Cronjé, waardeur
Cronjé tot verantwoording geroep word (Boekkooi 1989:31). Die drama sentreer egter
om rassekwessies en om Cronjé se skuld teenoor sy gekleurde halfbroer. Die ram,
Knaplat, moet volgens die toneelaanwysings deur ’n swart akteur gespeel word en is
eerstens simbolies van die swart bevolking (Van Wyk 1989:17; Elahi 1989:9). Die
bewustheid by die boer van die oorspeling van sy hand teenoor die natuur en sy wette
bly in al hierdie tekste ’n kantlyn-gegewe.
In Horrelpoot (2006) van Eben Venter word Marlouw op sy reis na sy voormalige
familieplaas gekonfronteer met die verwoesting van die omgewing en epidemiese
siekte van mens en dier wat onafwendbaar afstuur op ’n vernietigde landskap. Die
beelde van omgewingsverval word aangebied as deel van ’n groter prentjie van die
grootskaalse vernietiging van die infrastruktuur en van algehele verval in ’n
postapartheid- Suid-Afrikaanse samelewing, ’n situasie gekoppel aan misdaad in
verskeie gedaantes. Gräbe (2006:63) interpreteer die langdurige uitbuiting van die
omgewing in hierdie roman as veroorsaak deur mense wie se voortbestaan afhanklik
geword het van die bemeestering van misdaad as oorlewingstrategie, en sy sien die
omgewingsverwoesting self as ’n tipe misdaad wat ’n onomkeerbare ekologiese
versteuring tot gevolg het en lei tot ’n onherbergsame – en vir die mens gevaarlike –
Suid-Afrikaanse landskap (2006:64).
Oorkoepelend beskou is dit duidelik dat die boer se omgang met grond as ekologiese
erfenis, hetsy op omgewingsvriendelike of op onverantwoordelike wyse, nie dikwels in
Afrikaans as sentrale tema ontwikkel word nie. Op grond hiervan word die spesifieke
werk van Barnard en Du Plessis wat in hierdie ondersoek betrek word, ’n sinvolle
tekskeuse.
Nieteenstaande die feit dat die tema van plaasbesit nie algemeen in die Afrikaanse
letterkunde verbind word met die gegewe van die misbruik van grond/weiding en die
beskadiging van die natuur nie, is die fokus op die verhouding tussen die mens en die
natuur geen ongewone verskynsel in ons prosa nie. Meyer (2006:59-61) gee ’n oorsig oor
die veelkantige verhouding tussen mens en natuur wat in die onlangse verhalende
werk van onder andere Dalene Matthee, Johann Botha, Piet van Rooyen, Christiaan
Bakkes en M.C. Botha uitgebeeld word. Die werk van Barnard en Du Plessis wat voorts
ondersoek word, illustreer dus nog ’n aspek van die mens-natuur-verhouding wat op
literêre wyse manifesteer in die interessante korpus Afrikaanse tekste wat hulle met die
aarde en die plek van die mens daarop bemoei.

3.

Plaas in ekonomiese knyptang

Voetpad na Vergelegen is tydruimtelik gesitueer in die vroeë of middeljare van die 19de
eeu en op ’n bergagtige plaas in die Barberton-distrik. Dat Barnard dit juis in 1987
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publiseer, mag impliseer dat die roman ook boerderyprobleme wil aansny vir ’n gehoor
van ’n moderner tyd. Dit vertel van ’n sukkelboerdery met beeste in ’n gebied ver van
die mark af en in ’n tyd toe padvervoer nog nie algemeen was nie. Die gesin op
Vergelegen verkoop vee aan transportryers en spekulante wat die omgewing sporadies
besoek, en smous hulle groente aan die myne in die omgewing om hulle kontantvloei
aan te vul (4).
Krisjan, sestien jaar oud en die jongste seun op Vergelegen, weet dat dit broekskeur
gaan op die plaas en aanvaar van jongs af mede-eienaarskap van die situasie.
Ek het lankal geweet ons is arm. Ek het geweet ons betaal veertig pond ’n jaar
op die plaas af en ons sukkel elke jaar om dit betaal te kry. Ek het geweet daar
is op daardie plaas met sy meer as duisend morg skaars sestig morg wat
geploeg kan word. Ek het geweet Pa is nie meer sterk genoeg om te boer nie,
maar ek het gedink ek is darem daar en ek word groot. (81)15
In November van die jaar waarvan vertel word, is die gesin in gebreke om die
paaiement op die plaas te betaal, soos dikwels tevore. Krisjan se broer, Sampie, is te
voet na die dorp en van agent tot agent in die hoop om iewers ’n lening te kan aangaan.
Hy keer ontnugter terug en sy verslag bied ’n blik op die ekonomiese onbestendigheid
van hulle lewe:
Waar’s jou sikkerasie, wil almal weet. Ek sê die oes. Hulle sê wat van die hael?
Ek sê ons het beeste. Hulle sê die beeste kan vrek. Ek sê die plaas. Hulle sê
watter plaas – dis nie julle s’n nie, dit behoort nog aan die Goewerment. (111)
In ’n poging om hulle inkomste te verhoog, maak Krisjan planne. Saam met Sampie
staan hy die skoene van hulle sieklike pa vol en hy bevind hom reeds, ten opsigte van
die praktiese eise van boerdery en probleemoplossing, in die rol van plaaseienaar. “Ons
kan nog lande maak,” stel hy voor (16). Die uitvoerbaarheid van hierdie planne word
egter beperk deur die geografiese aard van die plaas, wat beskryf word as “klipperige
skuinstes en koppe en afgronde en klowe van hoek tot kant” (16). Op die enigste
stukkie gelyk grond, naby die fontein, plant Krisjan grondboontjies, ’n onderneming
wat hy as sy “eie boerdery” sien (18) en wat hom direk teen die natuur te staan bring.
Die bosbokke vreet die jong plantjies op; bobbejane verwoes die oes.
Hierdie situasie skep vir Krisjan ’n nuwe probleem op praktiese en morele vlak, want
respek vir ander spesies is die uitgangspunt waarvolgens op Vergelegen geleef word.
“Ek maak g’n ’n ding dood nie,” (39) sê Krisjan duidelik wanneer die probleem van die
bobbejane te sprake kom, en per geleentheid sê sy pa: “Jy moet oppas, jy praat nou van
ons broers” (47). Selfs die feit dat die skoene wat Krisjan so begeer, ook van vel gemaak
sal wees, raak vir hom ’n krisis, omdat dit impliseer dat die mens “doodmaak, heeltyd,
om aan die lewe te bly”. Al probeer sy pa hierdie gegewe vir hom in perspektief plaas
deur te verwys na “die wet van die natuur”, bly dit vir hom ’n morele dilemma. Hy glo,
soos sy ouers, dat die Here in sy skepping woning maak, en meen: “Ons jaag Hom
heeltyd oral uit met ons doodmakery” (41–2). Toe ’n bobbejaanwyfie in Krisjan se strik
beland en hom, met ’n kleintjie teen haar aangedruk, smekend in die oë bly kyk, word
die prentjie in sy kop “ingebrand soos ’n litteken wat ’n mens met jou saamdra: die oë
wat [...] al dowwer word tot die lig heeltemal uit hulle padgee” (50). Sy broer, wat help
ingryp in die “jollifikasie” van die bokke in die grondboontjieland, kwes per ongeluk
een van die diere. In die lig van die skietlamp sien Krisjan die angsbevange oë van die
15

Verwysings wat vanaf hierdie punt in die artikel bloot met ’n bladsyverwysing aangedui word, verwys
na die betrokke roman van Barnard of Du Plessis wat op daardie oomblik ter sprake is.
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dier en dit verwar hom ten opsigte van sy boerderydoelstellings: “[D]ie bok het soos ’n
kind gehuil [...] Ek was nie meer lus om hier ’n oes af te haal nie. Ek was nie meer lus
vir stewels nie” (40).
Die tema van ontsag vir die natuur is vroeg reeds prominent in die roman. Die
openingsin verwoord al ’n afhanklikheid en dankbaarheid ten opsigte van die
“versorging” deur die natuur: “Ons het daardie somer baie reën gehad en die veld was
ruig” (1). Op verskillende wyses word die bepalende rol van klimaatsomstandighede
en die siklusse van die natuur uitgespel. Hael beskadig die mielie-oes (37); vroeë koue
en ryp is ’n bedreiging (43); in die droë seisoen verbrand die groente (140); en in die dor
veld ontstaan ’n brand wat vinnig oor die hele plaas versprei en ook ’n deel van die
opstal in puin lê (142–3). Die mens se afhanklikheid van natuurgawes word jaar ná jaar
bevestig wanneer die betaalmaand op Vergelegen nader kom en die reëns wegbly,
sodat die ploeëry in die klipharde grond “’n ellende” is en die mielies nie betyds geoes
kan word nie (83, 140).
Hierdie vorm van omgewingsbeskouing, naamlik die erkenning dat die mens se
omstandighede onderworpe is aan en gereguleer word deur aspekte van bepalende
belang uit die natuur, is volgens Vital (2008:89) die kern van ’n bewaringsingesteldheid.
In Voetpad na Vergelegen word die ingesteldheid van afhanklikheid jeens die natuur
aangevul met ’n grondige kennis daarvan – die geure van jakkalsbossie en wildetee en
renosterbos en boegoe is vir Krisjan moeiteloos onderskeibaar in die winterveld (44) –
en ’n uitgesproke verwondering oor die misterie en die verskeidenheid in die natuur.
Krisjan beleef dit plat op sy rug in die veldgras: “Klein liewenheersbesies het oor jou
gesig geloop en koggelmanders het uit die skeure uitgekom en vir die middag sit en
kyk. Dit was of jy die wêreld met die oë van ’n mier sien. Ek het my aan alles
verwonder” (137).
Nog ’n vorm van natuurwaardering manifesteer in die band wat die karakters tussen
die plaas se berggrond en hulle identiteit ervaar.16 Krisjan vind die idee dat die gesin
afstand sal moet doen van die plaas ondenkbaar, en formuleer ’n kragtige argument
rondom die identiteitswaarde wat hy daaraan heg:
Al ons sweet lê hier, Ma, al ons lag en ons huil. Elke boom en klip op
Vergelegen het ’n storie, elke klofie, en net ons ken hulle storie. Ons ken elke
berg en elke voetpad soos ons onsself ken [...]. Vergelegen is nie ’n plaas nie,
Ma, Vergelegen is óns – elkeen van ons op sy eie en almal van ons tesame. Jy
kan nie van jouself af weggaan nie. (147)
Ook sy broer se oortuiging is dat die plaas nie los te dink is van hulleself nie. Krisjan
weet dat Sampie nie sal trek nie – “al het hy nie ’n draad klere oor nie, al moet hy
stywepap eet – hy sal nie vir Vergelegen los nie” (139).17

16

Volgens Coetzee (2000:14) is die ervaring dat die boer se identiteit gekoppel is aan die grond waarop hy
boer – ’n onderskeidende gegewe in die tradisionele plaasroman – terug te voer na die feit dat die boer se
intense saamleef met die grond (“die mens wat op die veld arbei, is deel daarvan en groei soos ’n boom al
vaster aan sy omgewing”) die persepsie voortgebring het dat grond en identiteit sinoniem is. Nutall
(1996:220) neem die eerste koloniale besitname van grond as die beginpunt van die Afrikaners se verhouding
daarmee. Ook Coetzee (1988:6) wys daarop dat die plaas vir geslagte lank uitgebeeld is as die natuurlike
milieu van die Afrikaner en dat die persepsie geheers het dat die plaas die enigste plek is waar die Afrikaner
se identiteit optimaal tot verwesenliking kon kom.
17
In hierdie denkwyse word iets van die ideologie van C.M. van den Heever se plaasromans weerspieël,
naamlik die persepsie dat die Afrikaner sy onafhanklikheid en (uiteindelik) sy identiteit sal verloor as hy sy
basis in grondbesit verloor (Coetzee 1988:110).
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Ten spyte van Sampie se aanvaarding daarvan dat die mens se lewe verknoop is met
die gang en gawes van die natuur, verraai hy nie bewuste nadenke oor die invloed van
hulle boerderypraktyke op die omgewing nie. In die lente waarvan vertel word, sien
Krisjan vir Sampie “besete vasklou” aan die ploeg, “asof hy met die aarde self baklei”.
Hy ploeg elke lappie ouland op die plaas, braak elke kaal bult, maak nóg lande (83). En
verraai geen kommer oor verhoogde waterafloop, wat minder doeltreffende gebruik
van beskikbare reënval impliseer, of die invloed van dié “besete” ploeëry op die
biodiversiteit18 van die veld nie.
Onderliggend aan hierdie ekstreme vorm van oorbenutting van die plaas, waarvan
Krisjan-hulle weet dat minder as ’n tiende beboubare grond is (81), blyk die naïewe
geloof te wees dat die natuurlike hulpbronne onuitroeibaar is en die natuur ’n
onuitputlike spens vir die mens. Krisjan se herinneringe aan die bottels koekheuning en
bessiekonfyt in hulle kombuiskas ondersteun die idee van die natuur se rojale
voorsiening (158); so ook die beeld van die veld as spens wat gebruik word om ’n goeie
jaar te beskryf: “Ek onthou daardie voorjaar soos ’n mens veldheuning onthou wat jy in
die geheim uitgehaal en onder ’n bakkrans geëet het” (168). Die geloof in die natuur as
onuitputlike en standhoudende voorsiener word egter die beste geïllustreer in die
benadering tot reën, waarop die hoop te alle tye en selfs in ’n onrealistiese mate
gevestig bly. Krisjan sê: “Dalk, wie weet, reën al ons moeilikhede weg. Dalk reën Pa
gesond. Dalk reën die reën Ma se moedeloosheid uit haar uit” (145). Hierdie
oormoedige geloof in die wonderwerkende vermoëns van die natuur word bevestig
wanneer die gesin uiteindelik moet oppak om die plaas te verlaat en daar oornag ’n bui
reën uitsak. Die volgende oggend weier Krisjan se pa om op die klaar gelaaide wa te
klim; hy protesteer: “Ek het laaste nag vir Ma gesê ons kan weer probeer” (150).
Die kernkomponente van hierdie gesin se omgewingsbeskouing, hulle respek en
waardering vir die natuur, kry in die ekonomiese knyptangsituasie nie konkrete
gestalte in ’n bestuurstelsel wat rekening hou met die potensiaal van die veld nie.
Sampie se verbete en vernietigende ploeëry demonstreer die onoorkomelike dilemma
van finansiële oorlewing versus ontsag vir die natuur. Hier blyk die teorie te geld van
landboukundiges soos Mias van der Westhuizen (aangehaal deur Norval 2007:23),
Tisdell
(1996:129)
en
Pannell
e.a.
(2006:1407)
dat
plase
op
’n
omgewingsverantwoordelike wyse bestuur word waar en so ver dit ekonomies
verstaanbaar en haalbaar is.
In Vanclay, Lawrence en Lockie se navorsing oor die dryfvere agter spesifieke
boerderypraktyke waaraan plaaseienaars voorkeur gee (Vanclay en Lawrence 1995;
Vanclay en Lockie 1993), word nie net bevestig hoe deurslaggewend ekonomiese
faktore is by boerderybesluite en -voorkeure nie; daarin word ook beklemtoon dat
boerdery sosiaal gestruktureer is en dat eienaars praktyke volg in ooreenstemming met
wat in die plaaslike boerdery-subkultuur die uitgangspunt is ten opsigte van waardes
en houdings, kennis en oortuigings (Vanclay en Lawrence 1995:97; Vanclay en Lockie
1993:14–6). Ander eienaars in die omgewing word beskou as belangrike bronne van
inligting ten opsigte van “goeie plaasbestuur” (Vanclay en Lockie 1993:16). In Voetpad
na Vergelegen speel oom Stoffel, Krisjan se ma se broer, ’n leidende rol in die
gemeenskap wat só afgesonder is dat boodskappe van plaas tot plaas geflits word met
’n spieël (190). Hy was “’n flink boer en sy plaas was al betaal en hy’t geglo aan
grondboontjies” (190). Dit lei tot Krisjan se besluit om self grondboontjies te plant, téén
sy pa se advies in; ook Sampie volg met groot geloof die weg van saaiboerdery wanneer
hulle die plaaspaaiement nie saamgeskraap kan kry nie. Hierdie keuses word dus direk
18

Biodiversiteit (die verskeidenheid van alle lewende organismes en spesies) word as algemene riglyn
gebruik om die gesondheid van ’n bepaalde ekosisteem te evalueer (Dames 2004:53).
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gemotiveer deur die desperaatheid oor hulle gesin se finansiële posisie. Sampie sê: “Ek
het nuwe lande gemaak. Ek het geploeg en gesaai en wéér geploeg en wéér gesaai. [...]
Die Here hoor my, ek het hard gewerk [...]” (102).
Hierdie roman demonstreer die situasie waar ’n kerngesonde mens-natuur-verhouding
in die aangesig van finansiële probleme nie realiseer in konkrete boerderybewyse van
’n bewaringsingesteldheid nie.
Wanneer die gesin die plaas verlaat, vind hulle tydelik ’n heenkome by Hans, die broer
wat by ’n nabygeleë myn werk. Maar ’n verterende verlange na Vergelegen dryf hulle
tot die besluit om Hans se spaargeld te aanvaar om die plaaspaaiement te betaal en
weer te probeer om die boerdery te laat slaag. Hoewel Sampie op die myn agterbly en
voortaan vir Hans help spaar aan die jaarlikse paaiement, verraai die planne wat
gemaak word dat die stukkies bewerkbare plaasgrond steeds tot uitputtens toe benut
sal moet word: “Ons sou met groente en mielies die pot aan die kook hou en die
grootlande vol katoen kry” (156). Aan die einde van die roman word die gesin se geloof
beloon met ’n goeie reënjaar en ’n mooi katoenoes. Hieruit volg egter dat steeds ’n hoër
eis gestel word aan die grond waaruit dié gesin moet leef:
“Volgende jaar moet julle nóg lande maak,” sê die agent toe hy van die
katoenlande af terugkom.
“Ons het nie meer ploegplek nie,” sê Pa.
“Hier ’n akkertjie, daar ’n akkertjie. Elke bietjie help. Uit hierdie drie lande
behoort julle ’n goeie vierhonderd sak te kan haal.” (162)
Ten spyte daarvan dat geen teken bestaan van ’n veranderde en meer verantwoordelike
benutting van die plaas wat vir hierdie gesin so kosbaar is nie, verraai die slot van die
roman steeds die innige band wat Krisjan se mense met die seisoene en die natuur het:
“Ons was die somer aan die tegemoet gaan en die maan was wit elke nag en die nagte
was vol tarentale. Vergelegen was weer goed vir ons ...” (168).
In die volgende afdeling word die ondersoek uitgebrei na ’n roman waarin ’n
andersoortige betekenistoekenning aan die natuurerfenis gevind kan word, asook ’n
doelgerigte poging tot die bewaring daarvan.

4.

Persepsieverskeidenheid ten opsigte van die omgewing

Omdat die materiële omstandighede van die Afrikaanssprekende in die moderne tyd –
veral sedert die 1960’s – verander het, en omdat die persepsie van die werklikheid soos
dit in taal geskep is, daarom ook verander het, het die letterkunde verander (Coetzee
2000:110).19 Verbrande paradys weerspieël die situasie van die vermoënde plaaseienaar,
en hoewel dit nie tekens dra van die werkwyse van parodie of ondermyning van
aspekte van die tradisionele plaasroman nie, is die moderne herkenbaar in die omstrede
realiteite van die postkoloniale era in Suider-Afrika, soos plaasaanvalle en grondeise.
Enkele aspekte van vernuwing word voorts uitgewys.
Die plaas Eden in Verbrande paradys is geleë in die oudste en die grootste
meteorietimpakstruktuur in die wêreld, die Vredefortkoepel in die omgewing van
19

In die eerste afdeling is ook op vollediger wyse verwys na die faktore wat tot die ontwikkeling op die
gebied van die Afrikaanse plaasroman bygedra het.
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Parys. Die karakters leef in ’n tyd waarin moderne navorsings- en inligtingstegnologie
’n groot rol speel in die bewusmaking van wonders op natuurvlak en die waarde van
natuurerfenisse. Die Venter-gesin (Isak, Reinet en hulle twee hoërskoolseuns) is ingelig
oor die ontstaan van die koepel twee miljard jaar gelede toe ’n asteroïed ongeveer 10
km in deursnee die aarde teen sowat 40 000 km/h getref het, omtrent 10 km in die
grond ingeboor het, en ontplof het (147–8).20 Die uniekheid van die omgewing en die
Venters se verknogtheid aan die plaas duik op in vele gesprekke in die roman. Sybrand
sê vir sy broer: “As die omgewing verwoes word, is daar nie meer ’n Eden nie”, en
Henro reageer: “As daar nie ’n Eden is nie, wil ek nie op die aarde bly nie” (136). Isak
Venter sê vir sy vrou: “Die drang tot beskerming van enige ding is direk gekoppel aan
die onvervangbaarheid daarvan. Iets wat uniek is, moet beskerm word teen
vernietiging [...]” (145).
Die bewustheid van die natuurlike omgewing is in die eietydse plaasroman dikwels
selfs skerper as in die ou plaasnarratiewe (Coetzee 2000:112). In Verbrande paradys word
die omgewing ’n liriese teenwoordigheid; die Koepel word beskryf as “’n groen
wonder” (198) en “eintlik ’n ware sprokie [...], die stilte, die afgeslotenheid, die
ongereptheid” (191). Op die plaas trek die winter “soos ’n koue rilling al langs die
rugstring van die berge af tot in die silwer murg van die rivier” (27). Sybrand beleef
kommunikasie met die natuur in die geluide wat hy intens waarneem: dié van die
jakkals (18), die rooibok (25), die witkruisarend (136) en jakkalsvoël (249); die visarend
is “die Koepel se stem” (47). Daar bestaan ’n soort psigiese konneksie: “Die omgewing
troetel hom soos ’n toegewyde ma” (380); tydens sy studentejare op die dorp verlang
Sybrand na “die kombers van baie bome” (281).
Eden is egter nie meer vir die gesin die primêre bron van inkomste nie en die fokus in
die roman is nie op boerdery-aktiwiteite nie. Isak het die boerdery afgeskaal tot ’n paar
beeste en skape; hy verduidelik aan sy vrou: “Ek moes anders as die Venters voor my
dink, onthou” (176). Met die sesde geslag Venters op Eden word die plaas beleef en
geniet asof dit ’n naweek- of vakansieplaas is. Isak is ’n universiteitsdosent en
hoofsaaklik bedrywig in sy studeerkamer; die seuns bring ledige ure voor die TV of met
’n visstok langs die rivier (56) deur. Die oudste erfgenaam, Sybrand, wil in sy pa se
spore as letterkundige volg en die akademie sy toekoms maak.
Die isolasie van die plaas, ’n kenmerkende gegewe in die prototipiese plaasroman,
word in Du Plessis se roman verbreek deur verwysings na die nabygeleë dorp, waar die
seuns skoolgaan, en na binnedringing van die stad, wanneer ontwikkelaars uit
Johannesburg vooruitsigte bring van die bou van ’n casino in die Koepel. Hierdie
ontwikkelingsplanne is vir Sybrand ’n nagmerrie: “Ons moet keer. Die Davels sal
ontwikkel al kos dit die laaste fluweelbos en rooi ivoor in die berge. Hulle sal gholfbane
bou al suip dit die rivier leeg” (186). Sybrand het van Isak die eienskap geërf wat Botha
(2001:160) land literacy noem, die vermoë om die grond soos ’n brief te “lees” om die
gesondheid daarvan te bepaal en ook hoe gesond die invloed van ons gemeenskap en
produksiesisteme daarop is. Ná die plaasbrand waarin Sybrand sy pa verloor, beskou
hy Eden as “nou mý plig” (138), en terwyl hy die swartgebrande omgewing beskou,
neem hy die hoë heining van die buurplaas waar as ’n “sny” wat teen die berg uit loop.
“Dis die binnedrade wat die Koepel versnipper,” tref dit hom. “Die Koepel kan mos een
groot wildreservaat wees?” (147).
Sybrand se ekologies-bewuste denke vind nie weerklank in die beskouings van die
ander plaaseienaars nie. Hy besef: “Ons boer die natuur flenters” (185), terwyl die

20

Hierdie inligting wat in die roman voorkom, word ook gestaaf deur Reimold en Gibson (2005:39–44).
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houding van die meeste ander is dat hulle nie “tyd (het) om wildtuin-wildtuin te speel
nie” (193).
Coetzee (2000:122) beskou die wegbreek van eenselwigheid in denke en moraliteit van
mense in plaasgemeenskappe ’n opvallende aspek van die nuwe plaasroman, soveel te
meer omdat plaaseienaars nie besluite neem in ’n sosiale vakuum nie en die sosiaalgestruktureerde aard van die boerderybedryf ’n invloed uitoefen op die plaaslike
manier van doen (Vanclay en Lawrence 1995:97). Die een ná die ander buurman
verkoop sy grond aan ontwikkelaars wat die natuurlike omgewing verwoes (149, 163),
terwyl Sybrand voortstoei met sy pa se idee om die Koepel as ’n erfenisgebied te laat
verklaar, en met sy pogings om eerstens “die Koepelaars van die Koepel (te) oortuig,
voordat ons die wêreld van die waarde daarvan kan oortuig” (191).
Die vergadering wat Sybrand reël om ’n bewaringskomitee te probeer stig, word
bygewoon net deur die nuwe dokter op die dorp (194). Dr. Willemse spel vir hom die
moderne, multidimensionele aard van omgewingspersepsies uit as “die ewige
ekologiese driehoek” tussen ontwikkelaars, boere en omgewingsbewustes:
“Ontwikkelaars bedreig, boere boer en ons probeer bewaar. Die stryd van die groot B’s”
(196).
Sybrand se droom om Eden deel van ’n groter natuurreservaat te maak en toerisme te
vestig, word die sterkste teengestaan deur sy jonger broer, wat wil boer soos al die
Venters vóór hom (181). Sybrand grond sy “alternatiewe” benadering tot die grond op
die breër prentjie wat navorsing die moderne mens bied. Hy probeer verduidelik aan
Henro, iewat prekerig en didakties: “Hier is iets baie groter en belangriker in die Koepel
aan die gang as ek en jy en (ontwikkelaars soos) Boeta Davel. Onthou, dit wat ons nog
altyd die Koepel noem [...] is skaars ’n tiende van die oorspronklike struktuur. Wat ons
weet, is seker nie tien persent van wat regtig gebeur het nie. Maar die Koepel is nie
landbougrond nie. Dit is ’n oerwonder, maar ons het dit kaal geboer” (370).
Die visie dat Eden deel is van ’n groter, sensitiewe natuurgeheel en dat die aanspraak
op beskerming vir die totale Koepel moet geld, klop met die beginsels van
ekosisteembewaring. Met hierdie benadering word aangesluit by wat
bewaringskundiges meen die enigste werklike kans op die behoud van ’n
betekenisvolle biodiversiteit is, naamlik die beskerming van groter ekosisteme en
landskapgehele eerder as kleiner grondgebiede (Botha 2001:160).
Henro wil die skool ná graad 10 verlaat; hy sien homself as “eintlik ’n boer” en “’n ou
wat met sy hande kan werk” (36). Vir hom is dinge eenvoudig: “Die Bybel sê ons moet
oor die aarde heers” (149). Sybrand probeer in verskillende gesprekke sy broer oortuig
dat die verskil tussen “heers oor” en “oorheers” ook die belangrike verskil is tussen
“bewaar” en “bedreig” (150, 249, 267), en dat die vermindering van vee en die afbreek
van die plaas se binnedrade ’n goeie plek is om met die bewaringstaak te begin. Teen
die einde van die roman is daar tekens dat Henro die “dieper betekenis van die
Koepel”, waarna hulle pa verwys het (163), begin verstaan en ’n kompromis probeer
aangaan. Waar Sybrand die voerkamp se draad afgebreek het, ontwerp Henro ’n kamp
waarvan die hele heining uit hekke bestaan, sodat die kamp na alle kante oopgemaak
kan word (351).
Verbrande paradys is literêre bevestiging van die gevolgtrekking waartoe Dames
(2005:48) kom omtrent bewaringsboerdery, naamlik dat dit slegs winsgewend is indien
die voordeel van bewaring effektief na ’n bemarkbare produk omgeskakel kan word. In
hierdie roman bied die moderne toerismebedryf ’n goeie ekonomiese alternatief vir
boerdery in ’n ekologies-sensitiewe gebied. Verder geld dat die Venters uit Isak se
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salaris leef; sy en Sybrand se moderne denke oor omgewingskwessies is waarskynlik
grootliks gemotiveer deur die mindere mate van finansiële afhanklikheid van wat die
hulpbronne tussen die plaas se grensdrade bied. Aangesien Eden eerder ’n geriefsoord
is as die finansiële sekuriteit vir hulle lewe, is die bewaring daarvan ’n soort luukse. Die
buurdogter, Emma, begryp die voorreg daarvan as sy sê: “Ons bewaar ’n atmosfeer.
Soos die stilte in die Koepel of die nag se donker” (345).
Die keuse wat Sybrand – en uiteindelik ook Henro – maak ten opsigte van die gebruik
van die grond, is deels gemotiveer deur die moderniteit van die era. Die rekenaar,
boeke en navorsingsbronne is direk betrokke by die Venters se situasie van ingeligtheid
oor die omvang van die natuurwonder wat hulle omring (147); Sybrand vind in die
navorsingsliteratuur die stappe wat gevolg moet word vir die opstel van ’n
bestuursplan om ’n stuk grond as erfenis te verklaar (186); die koerant help hom met
inligting en die plaas van ’n kennisgewing (192).
Die beginsels van bewaringsboerdery is egter geensins nuut nie,21 en wette wat op
natuurbewaring van toepassing is, is so oud soos die eerste plase in ons land.22 Daarom
moet die verskille ten opsigte van die plaaseienaars se ingesteldheid teenoor en besluite
rakende grond- en omgewingsbewaring, soos dit in die twee romans uitgebeeld word,
moontlik eerder gelees word teen die agtergrond van die werklikhede van die
ekonomiese en sosiaal-gefundeerde aspekte van plaasbestuur.
In die moderne plaasroman is kwessies soos erfopvolging en erfreg steeds
betekenisvolle uitings. Verbrande paradys fokus egter nie meer op die kwessie van
“verskuldig” wees aan die voorgeslagte nie, maar eerder op ’n ingesteldheid van
verantwoordelikheid teenoor die nageslag. Die roman eindig met die toekomsprojeksie
van ’n nuwe geslag Venters rondom ’n koerantberig: “Vredefortkoepel SA se sewende
wêrelderfenisgebied” (406). Dus is die belangrike gegewe hier ’n toekomstige geslag
wat ’n beskermde natuurgebied “erf” en nie ’n stuk plaasgrond saam met die
verpligting om dit op dieselfde manier as vorige geslagte te bestuur nie.
Een van die duidelikste breuke in die lyn wat getrek kan word vanaf die tradisionele
plaasromans na die nuwe, is te vind in die uitbeelding van die “Ander” wat in die
moderne narratiewe ook geleentheid vir die saamwees met hulle erfenis kry (Coetzee
2000:116). Die vraag na die betekenisse wat deur plaaslike gemeenskappe aan die
natuur toegeken word en wat die konteks vir hierdie navorsing verskaf, moet in
moderne tye in sy antwoord uiteraard die situasie van alle groepe in ons samelewing
verreken. Daarom word vervolgens gekyk na hoe die rol van die “nuwe
gespreksgenote” in die besluite oor die natuurerfenis in die romans uitgebeeld word.
As agtergrond vir die volgende afdeling in hierdie artikel geld ook die feit dat sosiale
geregtigheid deur die Sentrum vir Volhoubare Landbou (1998) geïdentifiseer word as
een van die kernkomponente in die beoefening van volhoubare boerderybestuur, naas
die kwessies van produktiwiteit, die verlaging van produksierisiko en ekonomiese
lewensvatbaarheid (Steyn 1999:40).

21

Dames (2004:52) wys daarop dat bewaringsboerdery, geskoei op konserwatiewe veegetalle en gesonde
weidingbestuursbeginsels, al sedert vroeg in die 1900’s deur die Departement van Landbou aan veeboere
voorgehou word as die winsgewendste volhoubare langtermyn-opsie.
22
February (1991:31) verwys na die uitgifte van plase aan die vryburgers in 1657. Du Toit (2008:50) dui
aan dat die eerste bewaringswette in Suid-Afrika op 1 Januarie 1657 deur die Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC) uitgevaardig is. Hierdeur is verbied dat enige voëls en wild geskiet mag word. Die tweede
wet in bewaring, in 1658 uitgevaardig, het die afkap van bome verbied omdat vuurmaakhout aan die Kaap
skaars geraak het
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5.

Vennote in die erfenis

Die plaas Vergelegen in Barnard se roman huisves twee gesinne: Krisjan s’n en dié van
Kashan, wat die arbeider is. In die uitbeelding van die verhouding tussen die eienaarsen arbeidersgesinne val die klem op wedersydse vertroue en op elemente van
bedagsaamheid teenoor die ou man (43, 148), wat op menswaardige wyse uitgebeeld
word as vry om self te besluit of hy die plaas saam met die gesin wil verlaat of eerder
wil aanbly (148). In wysheid sê Kashan: “As jou voete soveel keer en soveel keer
dieselfde koers geloop het, vat hulle nie sommer ’n nuwe koers nie”, en hieraan gee Pa
erkenning: “Ek hoor jou goed” (148). Eers later besef Krisjan die waarheid van Kashan
se woorde: “Die plek se voetpaaie sal julle nie los nie. Hulle sal agter jou en jou kinders
aanloop tót julle omdraai” (149).
Tog is die inskripsie van eiendomlikheid, sowel van die arbeid op die plaas as van die
arbeider, en as herkenbare element van die plaasverhale van vroeër, nie mis te lees nie.
Kashan word in die roman weinig méér as ’n “verlengstuk” van die plaasaktiwiteite –
hy help ploeg (92), staan by as koeie kalf (70), help oes (162), help vuur slaan (144).
Wanneer ’n wa of ’n brief moet dorp toe gaan, moet Kashan nader staan (74, 164);
wanneer Krisjan honde nodig het om die bobbejane van sy grondboontjieland weg te
hou, doen Kashan se honde die werk (43). Hierdie gegewe herroep die motto van Van
Onselen se publikasie waarin die lewensverhaal van ’n swart bywoner vertel word:
“Die saad is myne. Die ploegskaar is myne. Die span osse is myne. Alles is myne. Net
die grond behoort aan hulle” (1996:39;, eie vertaling). Op dieselfde wyse staan Kashan
buite die gesprek en die besluite wat die grond en bewerking daarvan raak.
Intussen het die “diskoers van die onterfdes van die grond” begin (Coetzee 2000:18). In
moderne plaasromans is erfreg problematies en word daar gevra wat die aard van die
plaaswerker se aanspraak op grondbesit is, aangesien die werker net soveel arbeid as
die boer verrig, en selfs meer. In Verbrande paradys word ’n duidelike rekonstruksie of
ontwikkeling van die bewussyn van die moderne Afrikaner ten opsigte van die
verhouding tussen plaaseienaar en werker uitgebeeld. Die Spogters, wie se familie al vir
meer as tagtig jaar op Eden werk, se identiteit word aan die grond gekoppel en Coetzee
(2009) meen dit is te verstane dat Andries ontwortel voel wanneer hy ná die brand van
die plaas af wegloop. Andries word van tweejarige ouderdom af grootgemaak deur sy
oom, Adam Spogter, wat by hom inprent: “Eden is mos ons blyplek ook [...]. Hoe sal
ons dan nou nie hier hoort nie?” (51), sodat Andries ná die brand in totale verslaentheid
besef: Eden is al huis wat hy ken; die Koepel is al ma wat hy het (83).
Andries is nie net aan Eden verbind deur sy vertroudheid met die Venters, saam met
wie hy vir tee en beskuit om die kombuistafel aansit nie, en deur die finansiële
versorging van Isak, wat onderneem om vir sy skool- én naskoolse opleiding in te staan
nie. Hy beleef in dieselfde mate as die Venter-seuns ’n hartsverknogtheid aan die
Koepel en ’n natuurgerigtheid wat blyk wanneer hy opmerk: “In die dorp sien ’n mens
nie eers die berge nie” (17), en wanneer hy hunker na die vakansie, “drie weke in die
stilte tussen die koppe [...]” (31). Die band tussen grond en identiteit is vir oom Adam ’n
uitgemaakte saak – “Ons is die grond waarop ons woon” (315); “[A]s jy grond verkoop,
verkoop jy jouself” (336) – maar hy dra ook ’n besondere perspektief op die plek van die
mens binne die groter geskapenheid aan Andries oor: “Hoekom dink jy noem ons
onsself Koepelaars? [...] Omdat ons die grond s’n is” (210).23 Toegerus met die insig dat
23

Hierdie woorde impliseer ’n wysiging ten opsigte van die kolonialiserende ingesteldheid van
kommodifisering van grondgebied. Die siening dat ’n gebied nie deur mense besit word nie, maar dat mense
deur ’n gebied besit word, word deur Ashcroft e.a. (1989:180) beskou as ’n postkoloniale aspek van
plekbenoeming waarin die duidelike breuk met koloniale diskoerse blyk.
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die mens aan die grond behoort – eerder as andersom – word die kwessie van
omgewingsbestuur vir Andries voor die hand liggend. “Sonder die Koepel is nie een
van ons iets nie” (315), begryp hy; ook dat vernietiging van die Koepel “vernietiging (is)
van onsself” (368).
Adam Spogter het die land literacy wat baie plaaseienaars in die omgewing nié het nie;
hy spel die kwynende welstand van die grond en die bioversiteit in eenvoudige terme
uit: “Mense boer die aarde op [...]. Ons het die diere van die veld skoon uitgeboer”
(334). Dit is Adam wat vir Henro op die mees verstaanbare wyse die noodsaak motiveer
van ’n erfenisgebied waar daar eers konvensioneel geboer is. “Hoe het die oumense dan
gemaak?” daag Henro uit, en Adam verduidelik: “Die plase was groot en mense het
minder nodig gehad. Vandag se tye is vreemde tye [...]. Die lappies grond in die Koepel
het te veel en te klein geword. Ons is te veel wat uit haar grond uit moet eet [...]. Ons
ma lê nou amper kaal” (334).
Wanneer Andries staan vir die universiteit se studenteraad, gebruik hy in die
verkiesingsveldtog die saak van die bewaring en toekoms van die Vredefortkoepel om
ook sy mede-“eienaarskap” van Eden te bevestig. Vroeër het hy reeds met Sybrand
uitgeklaar dat hy graag ’n aandeel in Eden sal wil koop (185) en in ’n gesprek met
Henro die instel van ’n grondeis geregverdig: “Ek het ook ’n reg op Eden” (359). Tydens
die optog wat hy gereël het, weerklink sy oortuiging oor die megafoon: “Ons is
inboorlinge van die Koepel, die eintlike grondeienaars wat soos ’n gewete moet opstaan
teen die vernietiging [...]” (367–8); eie kursivering).24 Ná Reinette Venter se selfmoord
en die onthulling van Andries se biologiese band met die Venters ontdek Sybrand dat
sy ma die plaas in ’n trust gelaat het vir hom, Henro en hulle halfbroer (398). Sy
bewaringsplanne begin dan meer konkrete vorm aanneem, met “broer Andries” sonder
omhaal daarby ingesluit (399) en met duidelike blyke van sy onlosmaaklike verbintenis
tot hierdie saak: “Ek is Eden. Of is Eden ek?” (399).
In die gelyke verdeling van erf- en bewaringsreg tussen alle betrokkenes in Verbrande
paradys, en in die praktiese en ekonomiese uitvoerbaarheid van bepaalde karakters se
versugting om die mens se ekologiese voetspoor te beheer, lê die tekens van ’n
andersoortige realisering van die mens se omgewingsverantwoordelikheid as wat in
Voetpad na Vergelegen uitgebeeld word. In Du Plessis se roman word situasies ten
opsigte van erfopvolging en grondbesit gerepresenteer wat tiperend is van die eietydse
plaasroman in Suid-Afrika, hoewel die kwessies dalk ideologies te maklik opgelos
word. Die grense van die postkoloniale diskoers oor grond word ook verder geskuif:
beskouings ten opsigte van die bestuur en benutting van natuurlike hulpbronne word
uitgebrei om nie net die perspektief van die wit en voorheen koloniale grondeienaar te
omvat nie, maar ook dié van die anderskleurige en voorheen subalterne werker.

6.

Ten slotte

Hierdie ondersoek het nie die reikwydte om ’n verteenwoordigende beeld te kan bied
van die wyses waarop die omgewingsbeskouings van plaaseienaars in die Afrikaanse
verhaalkuns uitgebeeld word nie. Dit probeer wel ’n inleiding bied tot hierdie bepaalde
invalshoek van navorsing oor die beskouings van en betekenisgewing aan die natuur in
24

In die tweede afdeling van hierdie artikel (“Konteks: die plaasroman, grondbesit en ekosensitiwiteit”) is
reeds verwys na romans wat die prominensie van die tema van grondhervorming in die Suid-Afrikaanse
letterkunde illustreer deur die gegewe van plaasgrond wat in die besit kom van swart of bruin arbeiders. In
Verbrande paradys vind die oorgang van koloniaal na postkoloniaal nie plaas op dieselfde drastiese wyse wat
die volledige oorname van besit impliseer nie. Andries ontwikkel van arbeiderseun tot halfbroer van die
Venter-seuns en mede-erfgenaam van die Venter-grond.
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Suid-Afrika en as sodanig probeer dit ’n bydrae lewer tot die ontwikkeling en vestiging
van ’n Afrika-ekokritiek.
In die romans wat betrek is, is verskillende grade van ekosensitiwiteit by die
hoofkarakters waarneembaar, en verskille in die mate waarin die besef van die mens se
onderworpenheid aan natuurkragte en -toestande in die omgewingsverantwoordelike
bestuur van hulle grond realiseer. ’n Interessante bevinding is hoe duidelik Coetzee
(2000:20) se sogenaamde “nuwe plaas-Afrikaner” in Verbrande paradys herkenbaar is in
die persoon en omgewingsbeskouing van die oudste Venter-seun. Daar is die skerp
aandag aan die natuur, die individualistiese navolg van alternatiewe plaaspraktyke en
die wegbreek van die eendersheid van denke in die plaaslike gemeenskap en van die
voorskrifte van vorige geslagte, asook die geleentheid wat die “bywoner” kry vir die
saamwees met hulle erfenis. Hierdie roman weerspieël ook die nuutsoortige situasie dat
die plaas bestuur word vanuit die posisie waar die boerdery nie meer die hoofbron van
inkomste is vir die bewoners van die plaas nie. Cilliers (2009:6) wys op die dubbele
implikasies hiervan: die moontlikhede van wildplase en toerisme open nuwe horisonne
en bewaringsperspektiewe vir die eienaars van Eden, maar die opregtheid van hulle
bewaringsgewetes word getoets deur die gewetenlose strategieë van ontwikkelaars met
geen sin van morele aanspreeklikheid teenoor die natuurlike omgewing nie.
Voortdurende en indringende vraagstelling oor die betekenis van die plaas lei tot
menige herbesoeke aan plaastekste deur skrywers en letterkundiges. Hierdie artikel
probeer om nog ’n dimensie te belig van die digte betekenisgeheel wat opgesluit gevind
word in die plaasrepresentasies in die Afrikaanse letterkunde. Dit sê naamlik dat die
plaas ook ’n ruimte is waar op ’n baie direkte wyse uitdagings op die vlak van die
opbouende ekologiese krisis rondom ons hanteer word. Gegewe die lang historiese
ontwikkeling van natuur- en omgewingsbewaringsinisiatiewe en -wetgewing in SuidAfrika, kan navorsing oor bewaringsingesteldheid en -pogings soos dit in die
letterkunde opgeteken staan, een van die belangrikste instrumente wees in die
kartering van ’n Afrika-ekokritiek binne die literêre grense van Afrikaans.
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