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De memsahib, de njonja en de njai (1).
Seksuele moraal in de koloniale literatuur van
het fin de siècle
- Jacqueline Bel -

Abstract
According to Edward Said the Orient was perceived as a sexual paradise in the West.
With reference to Said this article examines similar subject matter in literature on the Dutch
East Indies, drawing parallels between representations in literature and historical
developments in this former Dutch colony. Comparisons will be made with the imaginary
representations and historical developments of British India. This article will also examine
the extent to which the literature from the Dutch East Indies reflects the ideas presented in
a number of studies that colonial society only became racist after a substantial influx of
Dutch housewives. For this purpose the representation of concubinage, the position of the
njai and the position of the njonja will be discussed from the perspectives of female and
male authors.

Edward Said beschrijft in Orientalism (1995: 184 e.v.) (2) hoe de Oriënt in de westerse
beeldvorming geassocieerd wordt met een seksueel paradijs: hij laat zien dat Flaubert de
Oriënt voorstelt als een domein waar zo goed als alles op seksueel gebied mogelijk is,
waar de vrouwen beeldschoon zijn, verleidelijk, ongeremd en gewillig. Flaubert
representeert de inheemse vrouw als een machine: ze maakt geen onderscheid tussen de
ene en de andere man, ze heeft geen emoties en ze stelt geen eisen. De Oriënt suggereert
seksuele belofte. Seks in de Oriënt lijkt ontdaan van schuld en boete.
Saids opvattingen in Orientalism hebben vooral betrekking op het Midden- Oosten, (3)
maar voorbeelden van dit verbeelde seksuele lustoord zijn ruim voorradig in de Europese
koloniale literatuur rond 1900. (4) Zo beschrijft Paul Vigné d'Octon in zijn romans
vrijmoedige taferelen met inheemse vrouwen in de Franse koloniën in Afrika, (5) Conrad
schildert in zijn roman Almayer's Folly (1895) die in Azië speelt, de onstuimige
liefdesrelatie van een Indisch meisje met een Balinese prins (Bel, 2000).
In dit artikel ga ik na in hoeverre het vrijmoedige beeld dat Said schetst aan de hand van
Flaubert ook te vinden is in de Indisch-Nederlandse literatuur rond 1900 en in hoeverre er

op dit gebied sprake is van parallellen tussen de historische werkelijkheid en representaties
van het koloniale leven in die literatuur.
Om de Nederlands-Indische situatie in een breder perspectief te plaatsen, refereer ik
daarbij regelmatig aan leven en literatuur in Brits-Indië. Daarbij komt de vraag aan bod in
hoeverre de Nederlands-Indische literatuur de ideeën bevestigt dat de komst van de
blanke Europese vrouw, vaak als het tegendeel voorgesteld van de wellustig of gewillig
gerepresenteerde Oosterse, in de kolonie rond 1900 er pas goed voor gezorgd heeft dat
het racisme in de kolonie werd geïntroduceerd zoals een aantal onderzoekers meent.

1. De Oriënt als sexueel paradijs: werkelijkheid en
representatie
In de Nederlandse koloniale literatuur rond 1900 lijkt op het eerste gezicht sprake van de
verbeelding van een seksueel lustoord: in Indische romans lopen veel njai's of
"huishoudsters" rond met andere taken dan deze functieomschrijving zou doen verwachten.
Mannen leven er ongehuwd samen met inheemse schonen. Bevalt een vrouw niet meer,
dan wordt ze vaak vervangen door een nieuw exemplaar. Nederlandse critici in het
moederland reageerden soms hoofdschuddend op het warmbloedige gehalte van de
Indische romans:
"Het is mogelijk," schrijft een van de recensenten in 1900 in een Nederlands tijdschrift naar
aanleiding van de roman Fatum (1899) van Stefanotus, "dat de zinnelijke begeerten en
hartstochten zich in de tropen weliger en machtiger ontwikkelen dan in onze koele
gewesten; maar dat Indische heeren en dames [...] zoo algemeen bezeten zouden zijn door
den duivel der zinnelijkheid, als hier wordt voorgesteld, valt moeilijk aan te nemen" (De
Tijdspiegel, 1899: 428-429). Tegenover de door Said opgeroepen representatie van het
wellustige Oosten, vooral voorgesteld door de gewillige inheemse en vaak Oosterse
vrouw, kunnen representaties van de westerse vrouw geplaatst worden. Kijken we
bijvoorbeeld naar de memsahib, dat wil zeggen de Britse vrouw in India, dan zien we dat
zij volgens Ronald Hyam (1990: i.h.b. 115-121) in de Brits-Indische literatuur van het fin
de siècle voorgesteld wordt als de verpersoonlijking van de Britse preutsheid of kuisheid.
(6) In het exotische India houdt ze de waarden en normen van Groot-Brittannië in stand.
Veel spotprenten zijn gewijd aan deze vrouw, symbool van kuisheid en kwezelachtigheid.
Hoewel Saids opmerkingen over seksualiteit in Orientalism in principe betrekking hebben
op de verbeelding van het Midden-Oosten, doen zich ook interessante parallellen voor
met de historische context. (7) Aan het eind van de negentiende eeuw veranderde de
koloniale maatschappij ingrijpend, zowel in Brits-Indië als in Nederlands-Indië. (8) De
twee grote koloniën waren sinds 1869 opeens beter bereikbaar door de opening van het
Suezkanaal. Bovendien werd de reis niet meer per zeilschip maar per stoomboot afgelegd.
Een reis naar de Oost duurde nu in plaats van enkele maanden via de Kaap, slechts enkele
weken. Ook nam het aantal westerse vrouwen dat haar intrede in de kolonie deed fors
toe. Dit had overigens niet alleen te maken met de betere bereikbaarheid van de koloniën,
maar bijvoorbeeld ook met de medische omstandigheden die in de overzeese
gebiedsdelen waren verbeterd. Bovendien was er sprake van een gewijzigd

overheidsbeleid: de komst van blanke vrouwen werd aangemoedigd. (9)
Europese expansie was tot die tijd vooral een mannenaangelegenheid geweest. In de
Republiek der Zeven Provinciën had de VOC de westerse vrouw sinds 1650 om
verschillende redenen geweerd uit de Oost. De vroede vaderen gingen ervan uit dat
westerse vrouwen voornamelijk problemen zouden opleveren: ze zouden ervoor zorgen
dat mannen na enige tijd weer terugwilden naar Nederland (blijvers zouden trekkers
worden) en hun gezondheid of die van hun kinderen zou niet bestand zijn tegen het klimaat.
Bovendien was het voordeliger een man alleen uit te zenden dan een heel gezin. Daarom
werden, ook later, allerlei regels ingevoerd die de komst van vrouwen moesten
ontmoedigen. Men mocht bijvoorbeeld alleen als vrijgezel - uiteraard werd er voor de
hogere functies een uitzondering gemaakt - naar de Oost, en was er een trouwverbod voor
militairen. Zij kregen pas bij een tweede verlof en vanaf een zekere rang toestemming om
te huwen. In sommige handboekjes voor nieuwkomers in Nederlands-Indië werd zelfs
geadviseerd een inheemse minnares te nemen. Dit als een soort snelle en prettige taal- en
acculturatiecursus. (In Brits-Indië werd gesproken over "sleeping dictionaries".) (10) De
gedachte was dat een stabiele relatie met één inheemse vrouw de uitgezonden koloniaal
zou behoeden voor wisselende contacten met prostituees en het daaraan onvermijdelijk
verbonden risico van geslachtsziekten. Ook kon hiermee worden voorkomen - zo dacht
men - dat de mannen zich aan elkaar zouden vergrijpen, want homoseksualiteit was in die
tijd verboden en een absoluut taboe (Hyam, 1990: 66-67 en Stoler, 1991).
Seksuele relaties tussen Europeanen en Aziaten hebben vanaf het begin van de
aanwezigheid van de Compagnie in de Oost een rol gespeeld, stelt Jean Gelman Taylor in
Smeltkroes Batavia (1988). Er ontstond al spoedig een Indo-Europese elite, met een eigen
zogeheten mestiezencultuur, waarin vrouwen een belangrijke rol speelden. Zonen van een
blanke man en een Indo-Europese vrouw vertrokken meestal naar Nederland voor hun
opleiding, waar ze uiteindelijk vaak bleven wonen, zodat de rijkdom uiteindelijk overging
op de dochters. Rond 1800 dwongen Indo-Europese vrouwen respect af door hun
rijkdom en hun vele connecties, verkregen door hun verbintenissen met Europese mannen
uit hogere bestuurskringen. Voor een jonge bestuursambtenaar was een huwelijk met zo'n
welgestelde erfdochter aantrekkelijk en bevorderlijk voor de carrière. Het Britse
tussenbestuur in Nederlands-Indië (1811-1816) bracht de positie van deze welgestelde
Indo-Europese dames echter aan het wankelen. De Britten, die zelf echtgenotes uit het
moederland hadden meegenomen, toonden een sterke afkeer van die zogeheten
mestiezencultuur, schrijft Taylor (1988: 128-9). Zij introduceerden de Britse etiquette: de
vrouwen moesten, anders dan ze gewend waren, deelnemen aan het openbare sociale
leven en hun gedrag dienovereenkomstig aanpassen. Toen de Nederlanders in 1816 het
bestuur weer overnamen werd de zogeheten mestiezencultuur verder afgebroken. In de
loop van de negentiende eeuw werd, zoals gezegd, juist de overkomst van Europese
vrouwen bevorderd. Ann Stoler stelt in haar artikel "De fatsoenering van het imperiale rijk"
(1991) dat Europese vrouwen werden ingezet om de westerse waarden in stand te houden
in de koloniën en de degeneratie - iets waar men in het fin de siècle nogal beducht voor
was, tegen te gaan. (11) De westerling ging ervan uit dat een te lang verblijf in de kolonie
onafwendbaar leidde tot degeneratie. De normen en waarden vervaagden, de zeden
verslapten. Degeneratie vreesde men ook door rassenvermenging en het ontstaan van een
proletariaat van "halfbloeden", kinderen van blanke vaders en inheemse moeders, die aan
hun lot waren overgelaten. In Brits-Indië werd het beleid om de komst van blanke
vrouwen in de kolonie te bevorderen al in 1850 aangepast, in Nederlands-Indië iets later,

na 1870. Enkele cijfers om dit te illustreren: in Nederlands-Indië waren er in 1860
ongeveer 43.000 Europeanen, onder wie 11.000 vrouwen. In 1905 waren het er 95.000,
van wie 38.000 vrouwen. De man-vrouwratio steeg van 100:47 in 1910 naar 100:88 in
1930. In Brits-Indië was sprake van vergelijkbare verhoudingen (Wesseling, 2003: 41).
De nu vergeten Brits-Indische roman The Simple Adventures of a Memsahib van
Jeannette Sara Duncan uit 1893 beschrijft zo'n nieuwkomer in de kolonie en vormt een
illustratie van het westerse vrouwbeeld waar Hyam over spreekt, alsmede van de
veranderde koloniale situatie waarin sprake is van een scherpe scheiding tussen de
Europese en Indiase wereld. Het lichtvoetige verhaal beschrijft een jonge Engelse vrouw
die naar India gaat om te trouwen met een Engelsman. Op licht ironische toon worden
kleine huishoudelijke problemen belicht en komen vragen aan de orde als: welke
garderobe neemt men mee naar India, wie nodigt men uit voor de thee, hoe meubileert
men zijn huis en ten slotte ook: hoe gaat men om met het inheemse personeel.
Verhoudingen van blanke mannen met inheemse vrouwen bestaan in deze roman niet. Zelfs
in de marges van het verhaal zijn geen toespelingen te vinden op relaties tussen westerse
mannen en inheemse schonen. Er is sprake van twee gescheiden werelden, een Britse en
een Indiase, en alleen de eerste wordt belicht.
Andere studies over de Brits-Indische letterkunde uit die tijd bevestigen dit beeld. Ook uit
Benita Parry's studie Delusions and Discoveries (1972) blijkt dat de blanke koloniale
samenleving centraal stond in de Brits-Indische literatuur. Men bemoeide zich nauwelijks
met de inheemse bevolking. Dat dit aan het begin van de negentiende eeuw anders was,
beschrijft Indira Ghose (1998: 5) in Memsahibs abroad: "An increasing disdain for Indians
among the British is perceptible, and the term "nigger" gained currency in the 1840s. Gone
were the days when the British in India would slip into native clothes, smoke a hookah and
take a native mistress." Het verhaal van Rudyard Kipling "Beyond the pale" uit 1890
illustreert dit laatste. Het verhaal beschrijft de liefde van een Britse man voor een jonge
Indiase weduwe van zestien jaar. Ze woont in een kamertje achter tralies. Hij bezoekt haar
in het geheim, maar het avontuur loopt niet goed af. Dat kan de lezer al opmaken uit de
duidelijke waarschuwing aan het begin van het verhaal.
A man should, whatever happens, keep to his own caste, race and breed.
Let the White go to the White and the Black to the Black. [...] This is the
story of a man who wilfully stepped beyond the safe limits of decent
everyday society, and paid for it heavily. [...] He took too deep an interest in
native life; but he will never do so again.
(Kipling, 1890: 166)
De liefde tussen een Brit en een Indiase wordt hier duidelijk afgekeurd. Dat blijkt ook uit
het eind van het verhaal. Op een bepaald moment treft de Brit het meisje niet aan in haar
kamer. Pas na een paar weken wordt duidelijk wat er is gebeurd. De jonge vrouw is terug
en steekt haar armen weer door de tralies - alleen haar armen, want haar handen zijn
afgehakt. De moraal van dit verhaal is duidelijk: de liefde tussen blank en bruin wordt
afgekeurd. De blanke man heeft zich te houden bij zijn memsahib.
Hyam beschrijft in Empire and Sexuality (1990: 56-71) hoe in het Victoriaanse Engeland
in de tweede helft van de negentiende eeuw een kuisheidsoffensief - "a Purity Campaign"
(1869) - werd gevoerd dat zich richtte op de bestrijding van venerische ziekten,

jeugdseks, masturbatie, homoseksualiteit, pornografie, incest en bloot zwemmen. De
campagne sloeg aan in brede kring. Ook Hyam brengt die campagne in verband met de
groei van het imperiaal bewustzijn en de imperiale behoefte aan een krachtig, gezond ras.
Europese expansie was, zoals gezegd, in eerste instantie een zaak van mannen geweest die
zich aanvankelijk vooral richtte op Azië (Afrika kwam later), waar zij in contact kwamen
met Aziatische vrouwen. Die vrouwen waren op alle manieren beschikbaar, als slavin (in
Nederlands-Indië tot 1860, in Brits-Indië tot 1834) concubine of prostituee. Aan deze
toestanden kwam in India een eind door de Mutiny (1857), een opstand van Indiase
militairen tegen de Britten, die gevolgd werd door een golf van protest in het land, een
grootscheepse moord op Britse vrouwen in Kanpur, mogelijk voorafgegaan door vele
verkrachtingen, iets wat nog lang voortspookte in de Britse verbeelding (Singh, 1973). De
Mutiny veroorzaakte een kloof tussen Britten en Indiërs. De Britse autoriteiten achtten het
noodzakelijk om een grotere afstand tussen kolonialen en gekoloniseerden aan te brengen.
De grootschalige overkomst van blanke vrouwen zou hier een bijdrage aan kunnen
leveren.

2. De blanke vrouw en racisme
Aangenomen wordt dat ook de komst van de Nederlandse vrouw in Indië, de blanke
njonja, net als de komst van de memsahib in India, grote invloed had op de zeden van de
koloniale gemeenschap in Nederlands-Indië. Volgens een aantal onderzoekers geldt ook
hier dat de koloniale maatschappij pas ná de komst van de vrouwen echt racistisch en
koloniaal werd (Cohen, 1971; Degler, 1971; De Vere Allen, 1970; Gouda, 1995). (12)
In dit artikel wil ik onder meer nagaan in hoeverre de Nederlands-Indische literatuur deze
ideeën bevestigt.
Van een kuisheidsoffensief zoals in Engeland is in Nederland geen sprake geweest. Wel
werden er maatregelen getroffen om venerische ziektes binnen de perken te houden
(Mooij, 1993). Er werd bijvoorbeeld veel onderzoek verricht op dit gebied. (13) Ook
werd er in orthodox-protestantse kringen actief gestreden tegen de prostitutie en bestond
er naast de Nederlandse Vereeniging tegen de Prostitutie (opgericht in 1879) de
Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn (1884). Op een
geheel andere manier blijkt ook uit de literaire kritiek dat er grote waarde werd gehecht
aan fatsoen en kuisheid in de literatuur. Emants wilde aanvankelijk in 1879 zijn wat
lichtzinnige novelle "Een avontuur" in de Banier plaatsen, een tijdschrift waarvan hij
redacteur was, maar hij zag daarvan af omdat de mederedacteuren bang waren abonnees
te verliezen bij "fatsoenlijke dames, besturen van deftige leesgezelschappen, enz."
(Anbeek, 1981: 7-8). Ook de roman Een Liefde van Lodewijk van Deyssel uit 1888
waarin beschreven wordt dat de vrouwelijke hoofdpersoon zichzelf bevredigt, werd
scherp bekritiseerd bij verschijning (Beekman, 1971-1972: 246-258; Bel, 1993: 52-4).
De kritiek bleef niet zonder gevolgen: van deze roman verscheen enkele jaren later een
gekuiste versie waaruit de onwelvoeglijke passages geschrapt waren. Kan men in de
Nederlandse literaire kritiek in het fin de siècle een neiging tot kuisheid bespeuren, in de
Indisch-Nederlandse literatuur rond 1900 gaat het er heel anders aan toe.
Hoe zagen die Indische romans er uit en in hoeverre wordt daarin het beeld bevestigd dat

de blanke vrouw het racisme in de kolonie heeft gebracht? Om dat te achterhalen zal ik in
kort bestek een aantal Indische romans - zowel gecanoniseerde als vergeten werken - de
revue laten passeren. Daarbij zal ik letten op de representatie van het concubinaat, de
positie van de njai, (14) de positie van de westerse vrouw in de koloniale samenleving en
de wijze waarop de inheemse bevolking wordt gerepresenteerd. Eerst zal ik mannelijke en
daarna vrouwelijke auteurs behandelen, zodat ik tevens voorzichtig kan nagaan of en zo ja
in welke mate, er verschil is tussen een mannelijke en een vrouwelijke blik.
Ik begin met de mannelijke auteurs. P.A. Daum schreef tien Indische romans in het fin de
siècle. In zijn debuut Uit de suiker in de tabak uit 1883 (verschenen in boekvorm in 1885;
ik gebruik de editie uit 1997) blikt de ikfiguur James van Tuyll terug op zijn mislukte
Indische carrière die hij op 21-jarige leeftijd is begonnen, eerst in de suikerteelt, later in de
tabak. Zijn kinderloze huwelijk met de mooie blanke Hélène is misgelopen. Hij eindigt
echter niet alleen: de berooide ikfiguur krijgt aan het eind een njai cadeau van zijn neef. Dit
laatste laat zien hoe er over de njai gedacht werd: men geeft haar cadeau en stuurt haar
naar de kampong wanneer ze niet meer bevalt. De vrouw interesseert hem nauwelijks,
maar heeft wel, zoals hij zelf zegt, stormenderhand zijn maag veroverd. In deze roman
staat de Europees-Indische maatschappij centraal. Hoofdpersonen zijn blanken, afkomstig
uit Nederland of al langere tijd in de tropen. Inheemse personen schuiven als zwijgende
bedienden door het boek, iets wat in de meeste Indische romans het geval is. Wel heeft de
oom van de hoofdpersoon een als zeer sympathiek beschreven Indische vrouw. Behalve
de eerder genoemde njai die goed kon koken, komen er meer njai’s voor in de roman.
Drossaert, een vriend van James, heeft bijvoorbeeld ook een njai, waar hij zeer tevreden
over is. Hij verdedigt het concubinaat, ziet geen verschil tussen een blanke of bruine huid
en stelt dat een bruine vrouw veel voordelen heeft boven een blanke. Ze is minder moeilijk
en je kunt haar terugsturen naar de kampong wanneer ze niet meer bevalt, zo stelt hij.
Drossaerts geliefde njai krijgt overigens geen stem in het boek en wordt verder ook niet
uitvoerig geportretteerd. Wel beschrijft de roman dat het in haar huis een enorme rommel
is. Er moet gegeten worden van vuile borden die op een vies tafellaken staan. Dat ziet
hoofdpersoon James als een bezwaar tegen het concubinaat.
Wanneer hij getrouwd is, neemt James het niet zo nauw met de huwelijksmoraal: hoewel
hij eigenlijk trouw wil zijn, gaat hij soms een avondje aan de zwier met inheemse schonen.
"Hoe plechtig ik mij ook had voorgenomen als gehuwd man tevens een bijzonder ernstig
man te zijn, - de werking der omgeving was mij te machtig" (Daum, 1997[I]: 180).
Opvallend in deze roman is dat de blanke vrouw, Hélène, zich ook losbandig gedraagt,
vooral tijdens een reis naar Europa. Later in de roman geeft ze een soort verklaring van
haar gedrag: ze had altijd al geweten dat haar echtgenoot 's avonds stiekem naar de
kampong ging om zich te amuseren. Door haar gedrag pleegt ze als het ware wraak.
Krijgt de njai in deze debuutroman van Daum geen stem, anders is dat in Nummer elf, een
roman uit 1893 (die al in 1889 in feuilletonvorm verscheen) waarin het concubinaat wordt
gethematiseerd. In dit verhaal besluit vrijgezel George Vermey vanwege geldnood de
lelijke blanke maar welgestelde Lena de Bruce ten huwelijk te vragen en zijn njai Yps de
deur uit te doen. Lena weigert zijn aanzoek aanvankelijk omdat ze begrijpt dat hij haar
alleen om haar geld wil huwen. Later stemt ze er wel in toe - mede omdat ze het haar
vader beloofd heeft op zijn sterfbed - en moet Yps definitief wijken. Yps doet nog
pogingen Vermey voor zich te winnen, maar wanneer ze beseft dat ze hem definitief kwijt
is, besluit ze effectievere middelen in te zetten. Lena krijgt via een tussenpersoon "pil

nummer elf" toegediend. Dat wil zeggen: ze wordt vergiftigd. Het eind van het boek is
ontnuchterend. Wanneer Vermey en een bevriende neef ontdekken wat hun dierbare Lena
is overkomen, besluiten zij de moord om zakelijke redenen stil te houden. "Maar wij
moeten geen schandaal maken. Dat is nooit goed in zaken, en we zijn in zaken, jij en ik"
(Daum, 1997[III]: 400).
Daums Nummer elf wijkt sterk af van andere Indische romans omdat de njai hier niet
langer optreedt als anoniem rekwisiet, maar in het centrum van de aandacht staat.
Bovendien krijgt de lezer op verschillende plaatsen in de roman haar gedachten te lezen,
ook een novum in de Indische letteren. Daar komt bij dat de roman de hele kwestie rond
het concubinaat van verschillende kanten belicht: alle mannen in het boek blijken een njai te
hebben, "wilde wederhelften", zoals ze genoemd worden (Daum, 1997[III]: 229). (15)
In vele opzichten wordt Yps op een stereotype manier voorgesteld als "de oosterse
ander". Haar schoonheid wordt benadrukt, haar dierlijkheid, haar hartstochtelijkheid en
haar ongeletterdheid. Toch blijft het boek niet steken in een clichématige afbeelding van de
"huishoudster": op sommige momenten in de roman krijgt Yps een eigen stem en wordt zij het zijdelings - haar visie op de gebeurtenissen belicht. Yps is snel van begrip. Vrijwel
onmiddellijk heeft ze door dat George van haar af wil. Ze loopt rond met een spottend
gezicht wanneer ze heeft ontdekt dat hij achter een lelijke blanke vrouw aanzit met geld.
Ook laat ze niet over zich lopen. Direct nadat George haar in de steek heeft gelaten, neemt
ze een andere man. Yps geeft niets om George en begeert hem uiteindelijk alleen om zijn
geld.
Naarmate Yps zich meer door haar hartstochten laat leiden en vergiftigingsplannen
ontwikkelt, krijgt ze ook meer primitieve trekken: is ze aanvankelijk "een mooi donker
kopje met een overvloed van dartele krulletjes" (Daum, 1997[III]: 217) en een stralende
lach, later wordt ze beschreven als een verwilderde vrouw met losse haren, blote
schouders. Iemand die haar moeder bijt van woede (Daum, 1997[III]: 375). Naast Yps,
blijft de inheemse bevolking zwijgend en bijna onzichtbaar. Deze is een "quantité
negligeable", of zoals Daum het zelf schrijft: "er was niemand op straat: althans alleen maar
inlanders".
Over de inheemse bevolking wordt in de roman wisselend gedacht. Lena is, anders dan
haar vader, goed voor haar personeel. Zij neemt het ook op voor de Javanen in
tegenstelling tot haar Amerikaanse neef die een afkeer heeft van het volk: "Wie durfde toch
die wezens, in zijn oog nog aapachtiger dan een tamme roodhuid, mensen noemen?"
(Daum, 1997[III]: 290). Hij ergert zich vooral aan hun gelatenheid:
Maar geen zweem van eigen zucht naar ontwikkeling; [...] Zij lieten zich voor
de rest maar leven, zo goed en zo kwaad het gaan wilde. Na eeuwen zouden
ze nog precies wezen zoals ze nu zijn: geboren worden, padi planten, zich
vermenigvuldigen en sterven [...] Nee, dat was geen volk! Het Hollandse
gouvernement had tenslotte gelijk met die troep te laten werken en van dat
werk te profiteren; [...].
(Daum, 1997[III]: 290)
Op een bepaald moment ontstaat er een discussie tussen beide romanfiguren - de twee
visies op de inheemse bevolking worden tegenover elkaar geplaatst - die onbeslist eindigt.

"Zij gaven elkaar geen gelijk; zij hield nu eenmaal van de inlandse bevolking, die hij
minachtte" (Daum, 1997[III]: 294). Daum laat hier twee diametraal tegenovergestelde
opvattingen over de inheemse bevolking naast elkaar zien, zonder dat een keuze gemaakt
wordt voor een van deze visies. Hij toont zich hier een naturalist. Naturalisten probeerden
de werkelijkheid onbevooroordeeld te beschrijven. Daum wordt beschouwd als een van
de eerste naturalisten in de tropen en zoals bekend gingen naturalisten er in navolging van
Zola en Taine vanuit dat de mens werd bepaald door race, moment et milieu
(Termorshuizen, 1988; Anbeek, 1982). Daarbij hadden zij een zekere voorkeur voor
taboeonderwerpen, in het bijzonder seksualiteit (Anbeek, 1982).
Ook Couperus kan in die naturalistische traditie geplaatst worden met zijn Stille kracht uit
1900 waarin op grote schaal overspel gepleegd wordt en ook de blanke vrouw in de
persoon van Leonie van Oudijck als buitengewoon sensueel en overspelig wordt
gerepresenteerd. In deze roman treedt eveneens een njai op. Wanneer de carrière van
hoofdpersoon, resident Van Oudijck, is mislukt en zijn Europese vrouw Leonie is
weggelopen, vestigt hij zich in de desa met een piepjonge njai, een zwijgend meisje waar
de lezer verder niet veel over te weten komt. Uit zijn eerste huwelijk met een Indische
nonna, heeft hij twee kinderen.
De roman biedt overigens een staalkaart van alles wat er op het gebied van ras en stand te
bieden is in die tijd. Couperus beschrijft ook een Europese vrouw, Eva Eldersma, die kan
concurreren met de Britse memsahib. (16) Ze organiseert voortdurend Europese partijtjes,
laat mensen alleen in rok en grand tenue haar soirees bezoeken (de lokale dracht van
sarong en kabaja zijn uitgesloten) en ze is koel en kuis: "[...] ik heb geen liefdenatuur. Ik
ben koud. Ik hoû van mijn man, van mijn kind" (Couperus, 1989: 67). Veel andere figuren
in de roman worden gerepresenteerd als lichtelijk gedegenereerd óf door afkomst óf door
het klimaat. De blanke verindischte Leonie Van Oudijck, die in Indië is geboren, is een
echte femme fatale. (17) De Indische Addy wordt voorgesteld als een mooi, maar
gedegenereerd wild dier, een lustobject, de mannelijke pendant van de belle dame sans
merci. (18) De verloederde Javaanse regent van Ngadjiwa krijgt de rol toebedeeld van
decadente held, "schitterend in zijn ondergang" (Couperus, 1989: 109). Hoewel het
portret van de regent goed past in het oriëntalistische beeld van Said, zien we hier juist ook
de emancipatie van een inheemse romanfiguur tot een belangrijk personage. Zoals
vermeld, vormen inheemse personen in de meeste Indische romans een onderdeel van de
exotische entourage. De stille kracht is de eerste Indische roman waarin een inheemse
persoon een decadente heldenrol krijgt toebedeeld.
Hoe stond het nu met de schrijfsters die zich voor 1900 nog niet ingelaten hadden met het
naturalisme? Hun nu geheel vergeten werken hebben nog overwegend idealistische
kenmerken, dat wil zeggen dat de romans een ingewikkelde intrige hebben, een opvallend
aanwezige verteller die oordelen velt over gebeur tenissen en personages, een duidelijke
moraal en een happy ending. (19) Toch wijken ook deze romans af van het geijkte
stramien: opvallend is dat zo goed als alle schrijfsters zich concentreren op de beschrijving
van slechte huwelijken in de tropen. Hoewel de romans na veel kunst- en vliegwerk vaak
een positief einde hebben, kan men toch stellen dat een optimistische moraal in veel
gevallen ontbreekt: uit verschillende ook algemene opmerkingen blijkt dat de meeste
Indische huwelijken in deze romans ongelukkig zijn. De huwelijken worden vaak
bemoeilijkt door eerdere relaties die de man heeft gehad met inheemse vrouwen, njai’s,
een onderwerp dat men niet direct zou verwachten in een brave vrouwenroman.

In Een huwelijk in Indië van Mina Kruseman (1873) moet Louise, een meisje van zestien
met een sterk karakter, van haar ouders trouwen met de resident omdat hij zo'n goede
partij is. Dat ze niet van hem houdt, zien de ouders niet als een bezwaar. Vlak na de
huwelijksvoltrekking springt er uit de kast in de slaapkamer van de jonge bruid een mooie
inheemse vrouw te voorschijn die Louise bijna vermoordt. Het blijkt de voormalige njai
van de resident te zijn die tien jaar met hem had verkeerd en in datzelfde kamertje had
gewoond. Ze heeft twee kinderen van hem. Louise vraagt de vrouw wie zij is en krijgt een
bitter relaas te horen:
"Wie ik ben. Wie - ik - ben?" herhaalt de jonge vrouw met bitterheid. "En dat
vraagt gij mij Hier? Hier, in mijn eigen huis, in mijn eigen kamer? Onder het
dak van hem, dien ik tien jaar lang gediend heb als mijn meester, dien ik lief
heb gehad als den vader van mijn kinderen ... voor wien ik gezorgd heb als
voor mijn eigen broeder [...]. Maar hij heeft mij verstooten - verstooten voor
u, omdat ik arm ben..., omdat ik hem niets dan liefde geven kan. [...] En dat
was niet genoeg voor hem... Hij wilde geld hebben - [...]".
(Kruseman, 1873: 117)
Omdat de njai, die Mina heet, ziet dat de blanke bruid niet gelukkig is, gebeuren er verder
geen ongelukken: de dames sluiten zelfs vriendschap en beloven elkaar te helpen. Maar als
de resident zijn oude njai een tijd later in huis ziet, slaat hij haar bewusteloos. Niet lang
daarna overlijdt de vrouw. Louise neemt vervolgens de "voorkinderen" van de resident op
in haar huishouden.
Vermeldenswaard is dat Krusemans boek een feministische tendens heeft, (20) zoals mag
blijken uit frasen als: "Ben ik bezit van een man?" Ook krijgt Louise later zelf een
buitenechtelijk kind en slaat vervolgens aan het zwerven. De boodschap is duidelijk: niet
alleen inheemse vrouwen krijgen buitenechtelijke kinderen. Deze roman representeert de
inheemse bevolking positief. Er wordt openlijk met de njai gesympathiseerd en ze krijgt
een eigen stem. Ook de kinderen van de njai worden als verstandige, zelfbewuste en
sympathieke figuren geportretteerd. Wel wordt in de roman de taal van enkele Indische
vrouwen belachelijk gemaakt, een stereotypering die in meer boeken voorkomt.
Opmerkelijk is dat in deze roman van Mina Kruseman de man de schuld krijgt van de
voorkinderen.
Ook in de verhalenbundel Indische huwelijken van Annie Foore uit 1887 spelen njai's en
voorkinderen een rol. Het verhaal "Willie's mama" (Foore, 1887: 35-99) beschrijft hoe de
blanke Cecile trouwt met Otto. Hij blijkt een voorkind te hebben, Willy, waar hij erg veel
van houdt. De moeder van het kind, Otto's voormalige njai, is overleden. Cecile stemt
alleen in met het huwelijk wanneer het kind (weliswaar goed verzorgd) naar de kampong
wordt gestuurd. Dit gebeurt na enig getouwtrek, al leidt het regelmatig tot problemen
tussen de echtelieden (Foore, 1887: 76). Pas vele jaren later, wanneer Cecile zelf eindelijk
een kind krijgt, komt ze tot het inzicht dat ze onredelijk is geweest ten aanzien van de
kleine Willy. Wanneer hij opeens ernstig ziek wordt, haalt ze hem in huis en omarmt zelfs
de weerbarstige vader van Cecile het jongetje. Eind goed, al goed.
Ook "Geketend" (Foore, 1887: 101-205), een veel langer verhaal uit dezelfde bundel,
gaat in op de problematiek van de njai. Een blanke man, Henri, leeft samen met een
inheemse vrouw met wie hij twee kinderen heeft. Hij wil niet met haar trouwen en wanneer

hij haar meedeelt naar Nederland terug te keren, brengt ze hem kruiden toe die hem
langzaam vergiftigen, zodat hij door zijn ziekte niet weg kan. Een goede Indische vriend,
Onno, ontdekt de praktijken van de vrouw en weet dat alleen tegengif hem nog van de
dood kan redden. De njai wil alleen meewerken en tegengif leveren wanneer Henri met
haar zal trouwen.
Vriend Onno arrangeert dit en zorgt ervoor dat de hoofdpersoon half in coma zijn jawoord
geeft en het wonder geschiedt: Henri geneest langzaam maar zeker om vervolgens tot de
gruwelijke ontdekking te komen dat hij met de afschuwelijke vrouw gehuwd is. De vrouw
wordt zeer negatief beschreven in het verhaal: als lelijk, sluw en gemeen. Ook de kinderen
worden stereotiep voorgesteld: de een is blond en goed, de ander donker en
onbetrouwbaar. Het verhaal eindigt met de dood van de njai. Ze heeft de kan met
drinkwater van de blanke vrouw waar Henri inmiddels zijn oog op heeft laten vallen
vergiftigd. Onno ziet dit en laat haar het water zelf opdrinken. In deze verhalenbundel zien
we opnieuw twee voorbeelden van een blanke vrouw die het voorkind van haar man
accepteert.
Ook de roman in brieven van Adinda (pseudoniem van Thérèse Hoven) (21) Vrouwenlief
en leed onder de tropen uit 1892 belicht verschillende problemen van het huwelijk in Indië.
In Indië komt een van de hoofdpersonen, Nelly, tot de ontdekking dat ze getrouwd is met
een man die cynisch en ongeïnteresseerd is. Hij blijkt heel anders te zijn dan tijdens zijn
verlofperiode in Nederland. Hij negeert haar en snauwt haar af. Wanneer ze in
verwachting is, wil hij dat ze haar kind ver van huis in een hotel ter wereld brengt. Is het
kind eenmaal geboren, dan verzoekt hij zijn vrouw helemaal weg te blijven. Hij zegt haar
een maandgeld toe en vraagt haar naar Nederland terug te keren. Wanneer ze dat weigert
en toch terugkeert naar haar huis, mag Nelly haar intrek in de logeervertrekken nemen: de
kokkie heeft haar plaats als vrouw des huizes ingenomen. Ze blijkt vervolgens, tot schrik
van Nelly, óók de voormalige njai van haar man te zijn. Het kind op het erf is hun
gezamenlijke zoon. Uiteindelijk vergiftigt de njai haar toean en pleegt ze zelfmoord. Toch
loopt het boek nog goed af: Nelly vergeeft haar man vlak voor zijn dood zijn wangedrag,
en hertrouwt in Nederland met een keurige weduwnaar.
Nu komen zowel het voorkind als haar eigen kind in een gezellig gezin terecht. De roman
schetst hier en daar een negatief beeld van de inheemse en Indische bevolking. De
Indische mensen praten krom ("Zij Gollandsch en ik maar zoo domme Indische eend"
[Adinda, 1892: 79]), het inheemse personeel is dom en steelt uit de keuken. Toch worden
er later ook af en toe positieve opmerkingen over hen gemaakt. Wanneer Nelly
bijvoorbeeld ernstig ziek is en goed verzorgd wordt door haar Indische schoonzus die ze
eerder afgeschilderd had als dom, lelijk en met dikke lippen, realiseert ze zich dat ze haar
vooroordelen opzij moet zetten. Ook ten aanzien van het inheemse personeel moet ze haar
visie herzien: zo lopen ze met veel lichtere tred om haar ziekbed dan de Hollanders en
blijken ze ook nog goed voor hun kinderen te kunnen zorgen.
Wanneer in een van de gesprekken in de roman het probleem van de njai aan bod komt
en gemeld wordt dat een man zijn njai altijd zonder probleem kan terugzenden naar de
kampong, verplaatst Nelly zich in de rol van de njai en vraagt ze angstvallig: "En moet ze
dan hare kinderen achterlaten? Ze is toch ook moeder?" Daarop volgt een veelzeggende
reactie. "Ach! bij de Javanen is dat zoo erg niet; zij zijn als de meeste natuurvolken en in
zooverre den dieren gelijk, dat ze zich alleen aan hunne kinderen hechten, zoolang die jong

zijn" (Adinda, 1892: 65-6). Nelly is diep geschokt door dit gesprek, waarmee wordt
aangegeven dat ze het niet klakkeloos eens is met deze visie. De problematiek van het
concubinaat wordt in de roman van verschillende kanten belicht. Dat neemt niet weg dat
de toon in het boek soms neerbuigend is, bijvoorbeeld wanneer Chinezen als "onze
gestaarte broeders" (Adinda, 1892: 188) worden beschreven.
Net als bij Mina Kruseman, wordt ten aanzien van de vrouw, die in de roman erg
afhankelijk is van de man door het huwelijk of op een andere manier, een licht feministisch
standpunt ingenomen. Dat wil zeggen een gedicht van Ten Kate wordt geciteerd met één
verandering, in plaats van somtijds moet er staan "meestal". "Somtijds echter zij de
meerd're/ sterker dan den trotschen man" (Adinda, 1892: 266).

3. Concluderende opmerkingen
Wat laat dit materiaal nu zien? Voorzichtig kan gesteld worden dat de IndischNederlandse letterkunde overeenkomsten vertoont met de verbeelde "lusthof" van Said,
misschien meer dan de Brits-Indische. (22) De samenleving van Nederlands- Indische
kolonialen, waarin ook Indo-Europeanen een serieuze rol spelen (ook al worden ze soms
een beetje bespot om hun taalgebruik), ziet er frivool uit in de literaire verbeelding.
Bovendien wordt de relatie tussen blank en bruin veelvuldig gethematiseerd. Het
concubinaat lijkt in Indisch-Nederlandse letteren een algemeen bekend en redelijk
aanvaard verschijnsel ook nog rond 1900, zoals blijkt uit het einde van De stille kracht van
Couperus, al is het zeker niet altijd probleemloos en wordt het vaak verbonden met een
vergiftigingspraktijk, zoals in Nummer elf. Komen we nu terug op Said, dan blijkt dat
hoewel zijn "aardse lustoorden" ook te vinden zijn in Indisch-Nederlandse romans, de
complicaties in deze paradijzen voor zover voorgesteld in de literatuur, niet onderschat
moeten worden. Uit het feit dat de seksuele "Oriëntaalse lusthof" in de romans vaak eindigt
met een gifmoord blijkt een zekere morele afkeuring van de frivole praktijk.
We komen nu op de vraag of het inderdaad juist is dat er een relatie valt aan te wijzen
tussen de overkomst van westerse vrouwen en het toenemen van het racisme in de
kolonie, zoals door een aantal historici wordt aangenomen. (23) Ook Kousbroek (1993)
zit in het artikel "Mems in de koloniale samenleving" op deze lijn. Is die opvatting ook
aanwijsbaar in de hier besproken romans? Daum tekent in Nummer elf de vrouwenfiguur,
Lena, die juist, anders dan haar mannelijke tegenspeler, partij kiest voor de inheemse
bevolking. Hetzelfde geldt voor de vrouwenfiguren Eva en Leonie in De stille kracht.
Verder worden zowel bij Daum als bij Couperus evenals in romans door vrouwelijke
auteurs stereotiepe opmerkingen gemaakt over de inheemse bevolking. Yps uit Nummer
elf is een bedriegster, en ze wordt, wanneer ze overgaat tot vergiftiging, veel dierlijker
voorgesteld dan daarvoor. Si-Oudijck in De stille kracht heeft "een loergezicht" en Addy is
gedegenereerd. De vrouwen in de romans van vrouwelijke auteurs maken zich in principe
niet druk om de inheemse bevolking, en laten naast negatieve, racistische geluiden, zoals
bij Annie Foore en Adinda, ook tegengeluiden horen, waarin ze het min of meer opnemen
voor de inheemsen. Zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke auteurs komen dus meer of
minder racistische opmerkingen voor, die zowel aan mannelijke als aan vrouwelijke
personen kunnen worden toegeschreven. Hetzelfde geldt voor passages waarin men het

juist opneemt voor de inheemse bevolking.
Het concubinaat wordt door vrouwelijke auteurs anders gethematiseerd dan door mannen.
Bij de vrouwen wordt de relatie niet en passant vermeld, maar worden vooral de
resultaten van deze relaties in de vorm van zogenoemde voorkinderen gethematiseerd.
Voorkinderen zijn bij Daum niet of nauwelijks aanwezig. (24) In De stille kracht figureert
wel Si-Oudijk, het vermeende voorkind van resident Van Oudijck, die als chanteur op de
achtergrond dreigt, opnieuw een bekend, stereotiep beeld.
Opvallend in de boeken van vrouwelijke auteurs is dat de blanke vrouwen de bruine
voorkinderen in de regel accepteren en opnemen in het gezin. Wat de njai's betreft is de
welwillendheid niet altijd even groot: als uitzondering neemt Mina Kruseman de njai in
bescherming en kiest haar partij. De andere auteurs laten de njai of vroegtijdig overlijden
(zodat ze als probleem is uitgeschakeld) of een slechte rol spelen als vergiftigster, vaak van
de man. Psychologisch is het overigens interessant dat de man die dit thematiseert - Daum
in dit geval - de blanke vrouw laat vergiftigen door de njai, terwijl de vrouwelijke auteurs
de blanke man laten vergiftigen.
Het beperkte aantal romans dat hier onder de loep genomen is, bevestigt niet de opvatting
dat westerse vrouwen het racisme brachten in de kolonie. Wel komt in de romans naar
voren, dat de komst van blanke vrouwen ervoor zorgde dat de contouren van een blanke
koloniale samenleving duidelijker werden. Ongetwijfeld zorgde de toename van het aantal
westerse vrouwen in de Oost voor een europeanisering van de koloniale samenleving.
Ook na 1900 zette die tendens zich voort. Maar ook na 1900 bleef de njai in de literatuur
voorkomen. (25) Multatuli schrijft in de Max Havelaar uit 1860:
De Europese maatschappy in Nederlands-Indiën is vry scherp in twee delen
gesplitst: de eigenlijke Europeanen, en zy die - hoewel wettelyk in geheel
denzelfden rechtstoestand verkerende - niet in Europa geboren zyn, en min of
meer inlands bloed in de aderen hebben. [...] Ik ontken niet dat er nog altyd
veel onrechtvaardigs en stuitends in deze verhouding blyft bestaan, en dat het
woord liplap my meermalen in de oren klonk als een bewys hoe ver de nietliplap, de blanke, dikwerf van ware beschaving verwyderd is.
(Multatuli, 1973: 90)
Dit is slechts één illustratie van het gegeven dat de grenzen tussen de verschillende
groeperingen in de koloniale samenleving al gescheiden waren voor 1870, of dat de
structuren ervoor al geschapen waren lang voor de komst van de westerse vrouwen.
Europeanen en Indo-Europeanen waren voor de wet gelijkgesteld maar in de praktijk
waren de grenzen scherp getrokken.
Vrije Universiteit Amsterdam
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(1) Njonja (of nonna) hier gebruikt in de betekenis van westerse vrouw. Vaak wordt de
term nonja ook voor Indische vrouw gebruikt.
(2) Zie vooral Said (1995: 190): "In all of his novels Flaubert associates the Orient with the
escapism of sexual fantasy. [...] [T]he association is clearly made between the Orient and
the freedom of licentious sex".
(3) Meijer (1996) past de inzichten van Said ook toe op de Indische literatuur en spreekt
daarbij van Indiïsme.
(4) Het begrip "seksueel lustoord" zoals in dit artikel gebruikt, heeft uitsluitend betrekking
op een "lustoord" voor de blanke, westerse man. Vrouwelijk schoon in soorten en maten
staat tot zijn beschikking zonder dat hij zich aan een van hen hoeft te binden, zonder dat hij
de consequenties van die relatie in de vorm van kinderen hoeft te aanvaarden.
(5) In zijn Siestes d'Afrique valt bijvoorbeeld te lezen: "Avec l'anémie les désirs sexuels
s'exaspèrent. On s'aime ici à toute heure du jour et de la nuit" ( Vigné d'Octon in
Wesseling, 2003: 43).
(6) Zie hierover ook Wesseling (1993) die Hyam kritisch bespreekt.
(7) Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het opsporen van causale relaties - de verhouding
literatuur historische werkelijkheid is zoals bekend buitengewoon gecompliceerd - maar
om het in kaart brengen van mogelijke parallellen. Zie over de relatie literatuur
werkelijkheid o.m. Anbeek (1982: 105-119) De naturalistische roman en de laat
negentiende-eeuwse maatschappij. Ook Anbeek (1990: 18-19) gaat in op de
problematische relatie tussen literatuur en maatschappij. Hij zegt daar o.m.: "Dus wie
historie en literatuur met elkaar vergelijkt, wrijft in feite altijd twee hypothetische
constructies langs elkaar: een even verleidelijke als riskante bezigheid". Zie verder
verschillende bijdragen (redactionele inleiding in het eerste nummer [1993 {1}: 5-8], de
column van Hayden White [1993] of Tollebeek [1993]) aan het tijdschrift Feit en Fictie.

Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie. 1993- . Zie ook Rigney (2001).
(8) Zie voor de historische achtergronden Wesseling (2004), Wesseling (2003), LocherScholten (2000), Van den Doel (1996), Stoler (1991) en Taylor (1988).
(9) Zie over de komst van de westerse vrouw in de kolonie o.a. Wesseling (2004: 23
e.v.), Wesseling (2003: 41-43), Hyam (1990), Gouda (1995), Stoler (1991). Wesseling
(2003: 42) constateert dat de komst van de blanke vrouw ook zorgde voor een
formalisering van de verhouding met het huispersoneel en citeert in dat verband een
bediende in de roman Burmese days van George Orwell: "If our master marries I shall
leave the same day".
(10) Zie Hyam (1990: 115). Zie over de situatie in Nederlands-Indië ook Lucas (1986).
(11) Zie Kemperink (2001); zie ook Bel (1993: i.h.b. 109-118), 1893: Mystiek en
ontaarding.
(12) Zie hierover Cohen (1971), Degler (1971), De Vere Allen (1970). Stoler (1990)
gaat in tegen deze opvattingen zie i.h.b. p. 425-426. Ook Wesseling (2003) nuanceert dit
idee. Pollmann (1999: 9) refereert aan de afkeer voor de blanke vrouw, helaas zonder
bronvermelding: "Wat zijn ze gehaat, die blanke importvrouwen uit Holland, door
inheemsen, Indo-Europeanen en in Indië geboren en getogen blanken - spelbreeksters,
racisten, drakenmoeders met drakenkinderen werden ze gevonden". Gouda (1995: 114)
schrijft: "In the twentieth century, though, the growing number of white women born in
Holland, who brought with them a keener sense of proper Victorian behavior and family
values, altered the tolerant attitudes towards the loose and easy mestizo culture of the
Indies; instead, they insisted on a greater racial apartheid".
(13) Zie bijvoorbeeld de dissertatie van B.G.E. Wessel van Dugteren: Waarnemingen en
beschouwingen over syphilis en hare therapie (1888), en Onderzoek naar de beteekenis
van de statistiek der venerische en syphilitische ziekten bij de landmacht in het koninkrijk
der Nederlanden door G.J.D. Mounier (1889).
(14) Een selectie van publicaties waarin o.m. ingegaan wordt op het concubinaat of
rassenrelaties in relatie tot de literatuur: Pollmann (1999), Pattynama (1994) en (1998),
Gouda (1995), Hellwig (1994), Bel (1988) en (1993), Lucas (1986) en Ming (1983).
(15) Lena deelt haar moeder mee dat ze geen echtgenoot wil die een huishoudster heeft
gehad, waarop haar moeder denkt: "Het zou er aardig uitzien als dat 'n reden was om in
Indië een huwelijk te weigeren" (Daum, 1997[III]: 235).
(16) Zie bijvoorbeeld De stille kracht (Couperus, 1989: 137): "[...] zij voelde nog wel wat
kracht te strijden voor hare Westersche beschaving [...]". Meer over het Europese streven
van Eva op p. 42-47. Eva voelt soms ook een angst voor de inheemse bevolking: "Ik vind
die bruine gezichten van mijn jongens opeens griezelig om me"(59). Aan de andere kant is
ze ook welwillend ten aanzien van de inheemse bevolking: zo wil ze bijvoorbeeld zorgen
voor de dochter van haar baboe door haar in huis te nemen als wasmeisje. Dit loopt echter
op een mislukking uit.
(17) Toch neemt ze het soms voor de inheemse bevolking op. Ze bepleit, al dan niet om
opportunistische redenen, dat het personeel een nieuwe waterput mag inwijden (iets waar

Van Oudijck het nut niet van inziet). In het conflict met de regenten probeert ze te
bemiddelen en tracht ze Van Oudijck tevergeefs op andere gedachten te brengen
(Couperus, 1989: 121).
(18) Zie bijvoorbeeld Couperus (1989: 76-77 en 79-81).
(19) Zie over het idealistisch proza Anbeek (1982: 13-14).
(20) Zie over de feministische Kruseman Praamstra (2003).
(21) Therese Hoven (1860-1941) was uiterst productief en schreef meer dan honderd
romans, toneelstukken en vertalingen. Indische vrouwen worden in deze roman nonna’s
genoemd (zie o.m. Adinda, 1892: 134). Grappig is dat op p. 208 verwezen wordt naar
"de Indische schets van Annie Foore waarin deze de moeielijkheden beschrijft, welke een
jonge huisvrouw in de koloniën wachten".
(22) Uiteraard moet er meer onderzoek gedaan worden voordat serieuze conclusies
kunnen worden getrokken.
(23) Zie hierover Cohen (1971), Degler (1971), De Vere Allen (1970).
(24) Alleen de oude Van der Linden in Daums roman De Van der Lindens c.s. (1997[II])
zoekt wel eens zijn voorkind op bij een Indische vrouw.
(25) Zie hierover ook Pollmann (1999) die een aantal romans belicht na 1900 waarin het
concubinaat wordt gethematiseerd en Hellwig (1994: V) die verschillende literaire werken
de revue laat passeren waarin njai's voorkomen.
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Abstract
Inspired by Pirow Bekker's poem "Apollo Smintheus" from his volume Rasuur (1993), this
article investigates different representations of six expeditions undertaken between 1660
and 1664 to find the mysterious (mythical?) cities of Vigiti Magna and Monomotapa. The
distinction between event and fact as implemented by Linda Hutcheon (1988) and others,
proves to be valuable in this investigation. Using the original journals and later sources as
demonstration material, the following factors and phenomena are highlighted as being part
of the historiographic process: omission or concealment; addition or extension;
misunderstanding; interpretation and misinterpretation; distortion or fabulizing; ideologizing
and mythologizing. Derrida (1978) also considers aspects such as negligence,
forgetfulness, concealment, misunderstandings - in short betrayal - as necessary ingredients
of the historiographic process. "Thus," writes Bernet (1989: 144), "it is no surprise that
Derrida soon began to treat historical events and experiences as particular forms of the
universal structure of the written sign or of the "trace"."

1. Ter inleiding
Enkele jare ná die aankoms van Jan van Riebeeck het die VOC opdrag gegee dat die
binneland verken moes word ten einde handelsverdrae met die inheemse bevolking te sluit,
asook om die rivier Vigiti Magna en die ryk van Monomotapa te vind. Op grond van
beskikbare inligting het die landsreisigers skriftelike reisopdragte meegekry, saam met
roetebeskrywings en aanwysings vir die manier waarop die werklikheid waargeneem en in
hul joernale beskryf moes word (Huigen, 1996: 138). Die gestandaardiseerde riglyne aan
die joernaalhouers openbaar die verlange na feitelike informasie by die opdraggewers
(Huigen, 1996: 28). Hierdie stelsel van geopolitieke dataversameling het aan die einde van
die sewentiende eeu 'n ruim kennis oor die noordweste van die huidige Suid-Afrika
opgelewer (Huigen, 2001: 42).
In sy digbundel Rasuur (1993) benut Pirow Bekker die historiese gegewe van een van die

landsreise:

Apollo Smintheus
Aanvaar nou maar, "landsreisiger" De la Guerre,
jou sending stel meer as al die voriges teleur húl kon nog die roete skoon hou, kon nog ekskusies maak
soos die warm weer dié tyd van die jaar...
Die laaste een het 'n man onder 'n olifant verloor;
Van Meerhoff kon kom opgee oor 'n vreemde dier 'n monster met drie koppe in 'n veelbelowende rivier en jy? Wat het jy om opgewonde oor te raak?
Ons is deur 'n mensetrop oorval, ons wa
is brandgesteek - nouliks nuuswaardig in die Kaap.
Die kommandeur het immers nie die onmoontlike gevra:
handel welmenend, ruil wat die Sonkwas het pêrels, edelgesteentes, vere, velle en ivoor,
selfs skilpaddoppe, muskus, amber en sivet
maar hou veral vir minerale jul oë en ore oop skimpend eintlik op uitvra, oënskynlik sonder erg,
na dit wat daardie reis moes rig: Vigiti Magna;
vang dalk iets op oor hom wat elke skeepskapteintjie terg,
elkeen wat 'n land soek waar jy soos van 'n pan
die sonsweet raap in suiwer goud: Monomotapa!
Vaarders het gepraat van duister seë, 'n swarter kus,
daaragter koel spelonke, 'n land van Ofir-vloed,
'n kontinent wat glim soos ebbehout, hul had lus
om self land-in te steek en voor hul tyd verstryk
'n bietjie aan die binneblaar te pruim, 'n berg te soek
en net te kyk; iewers ook nog lê priester Jan se Ryk.
Ná drie maande staan jy voor 'n dowwe hang,
kyk hoe 'n dor wind die vlamme uit die vellebale
na die naaf toe dra, die buikbalke laat knak.
Jy sien hoe jy gewoon as marskramer, en bang,
na die Fort toe terugkruip oor dié plat hel
met die treurmare van 'n kind: jou kruit is afgevat,
en die wêreld lyk te eenders om jou verder bloot te stel.
Jy voel hoe sak 'n oorverhitte droom, hoe sterf
'n ryk; begin tog naderhand weer om klippe op te tel 'n spatsel van gesmelte rots, stollings bloed en steen vir die Kaapse kaggel 'n kuriositeit. Getuienis, ja:
as ou Van Meerhoff monsters in 'n systroom teel,
kan jy seer seker wys hoe Apollo uit sy triomfwa
met pyl en boog op uitlopers van die gesogte Berg
die veldmuise op hul bliksem speel.

Bekker se rekonstruering van die geskiedenis van hierdie tog is op die oog af nie besonder
problematies nie. Die gedig gee te kenne dat, anders as in die geval van sy voorgangers
(veral Pieter van Meerhoff), Jonas de la Guerre se sending 'n teleurstelling was aangesien
geen handelsbetrekkinge gesmee en geen inligting oor Vigiti Magna of Monomotapa
bekom kon word nie. Die reisigers is blykbaar deur 'n inheemse groep aangeval, hul wa is
aan die brand gesteek, die wêreld was droog en onherbergsaam, hulle het swaargekry en
moes onverrigter sake na die Fort in die Kaap terugkeer.
Hoewel die historiese grondslag van die gedig geredelik afleibaar is, doen twee verwysings
vreemd aan, naamlik dié in strofe 1 na "'n monster met drie koppe in 'n veelbelowende
rivier" en dié in die laaste strofe na "Apollo [wat] uit sy triomfwa" pyle skiet. Hierdeur
word die status van die feitelike verslaggewing in die gedig aangetas.
Hierdie artikel het ten doel om ondersoek in te stel na die wyse waarop die boekstawing
van die landsreise in sowel die oorspronklike joernale as in latere bronne plaasgevind het.
(1) (Bekker se gedig word in 'n opvolgende artikel in Tydskrif vir Nederlands en
Afrikaans bespreek.) (2) Reeds met 'n vlugtige vergelyking van die beskikbare bronne
blyk dat daar nie oor die jare heen op eenvormige wyse oor die landsreise verslag gedoen
is nie. Nie net is daar verskille en inkonsekwenthede tussen die bronne nie, maar ook
word die representasies in 'n groot mate bepaal deur die perspektief van die betrokke
aanbieder self. Wanneer byvoorbeeld geskiedkundiges, letterkundiges en skrywers
sodanige historiografiese bronne raadpleeg, moet in gedagte gehou word dat die
boekstawing van historiese gebeurtenisse nie op 'n onskuldige, neutrale of objektiewe
wyse plaasvind nie. Seleksie en kombinasie van gegewens vind op alle vlakke van die
historiografie plaas: dit geld sowel die skryf van joernale deur die historiese personasies
self; as die skryf van "sekondêre" bronne deur historici, wat van die joernale gebruik
maak; as die skryf van fiksie of poësie deur skrywers wat verskillende moontlike bronne
benut. Daar kan gevolglik aanvaar word dat die konsipiëring en skryf van 'n roman of 'n
gedig met 'n historiese inhoud in 'n beduidende mate bepaal kan word deur die keuse van
die bronne en deur die betrokke historiograaf se perspektief op en weergawe van die
gebeure. Elke representasie van 'n historiese gebeurtenis is terselfdertyd 'n interpretasie
daarvan.
Historiograwe kan nie ontkom aan 'n besinning oor die status van hul "feite" en die aard
van die getuieniswaarde van die dokumentêre bronne wat hulle gebruik nie. Vele vrae kan
gestel word oor die benutting van dokumentêre materiaal, ook wat betref die skryf van 'n
roman of 'n gedig. Kan daar hoegenaamd neutraal en objektief met historiese (en
historiografiese) bronne omgegaan word?
Sluip interpretasie nie onvermydelik binne wanneer daar genarrativiseer word nie? Immers,
sê Hutcheon (1988: 122): "The epistemological question of how we know the past joins
the ontological one of the status of the traces of that past."
Daar kan nie kitsklaar antwoorde gebied word op die vrae in die vorige paragraaf nie. 'n
Siening wat deur heelwat eietydse historici gehuldig word en wat ook vir letterkundiges
bruikbaar kan wees, is dié van die onderskeid tussen gebeurtenisse (events) en feite (facts)
(Hutcheon, 1988: 89, 122). Sowel die historiografie as die literatuur "besluit" welke
gebeurtenisse hulle tot feite gaan maak. Dit impliseer dat nie alle voorvalle tot feite gemaak
word nie en voorts dat die hersirkulering van feitelike data telkens herinterpretasie
beteken. Die verlede het wel as "empiriese werklikheid" bestaan, maar enige historiese

kennis daaromtrent word semioties oorgedra; die verlede is dus nie ongemedieerd
benaderbaar nie (Hutcheon, 1988: 97). Met verwysing na die teoretisering van Dominick
LaCapra betoog Hutcheon (1988: 122) dat die dokumente of artefakte wat deur historici
gebruik word, nie neutrale getuienis lewer vir die rekonstruering van verskynsels wat een
of ander onafhanklike bestaan voer nie. Alle dokumente prosesseer inligting en die wyse
waarop hierdie proses plaasvind, is op sigself 'n historiese feit wat die dokumentêre
voorstelling van historiese kennis beperk.
Hierdie soort insigte het gelei tot die ontwikkeling van die geskiedenissemiotiek – "for
documents become signs of events which the historian transmutes into facts" (vergelyk
Hutcheon, 1988: 122). Ook funksioneer hulle as tekens binne reeds gesemiotiseerde
kontekste, wat self afhanklik is van bepaalde instellings (in die geval van amptelike verslae)
of individue (in die geval van ooggetuieverslae).
Vervolgens word aandag bestee aan die bronne wat ek benut het en aan die ses landsreise
wat tussen 1660 en 1664 plaasgevind het. Dit word opgevolg deur 'n bespreking van
faktore en fenomene wat 'n rol speel by die opskryf van die geskiedenis, dit wil sê die
omsetting van gebeurtenis tot feit. Die slotsom is dat hierdie en soortgelyke faktore en
fenomene deel is van narrativisering, en as sodanig iets te kenne gee van die
betekenisgewingsproses.

2. Bronne
Naas die oorspronklike sewentiende-eeuse dokumente, wat in die Argief in Kaapstad
bewaar word, is daar heelwat bronne oor die landsreise wat tot die navorser se
beskikking is. Hieronder tel die geredigeerde en gepubliseerde weergawes van sekere van
die argivale dokumente. Die geheel van die tweede en vyfde joernaal van die
Monomotapa-reise en die vernaamste dele van joernale een, drie, vier en ses verskyn in
E.C. Godée Molsbergen se Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd, 1652-1686 (vol.
1), in 1916 in Den Haag uitgegee onder beskerming van De Linschoten-Vereeniging. Daar
is ook ander bruikbare bronne, waarvan enkeles hier genoem word. Die geskiedenis van
die ses reise word kortliks verhaal in E.E. Mossop se voorwoord tot die joernale van Olof
Bergh (1682 en 1683) en Isaq Schrijver (1689), 'n parallelle Nederlands-Engelse
publikasie, wat in 1931 verskyn het onder die vaandel van die Van Riebeeck Vereniging.
(3) (Mossop se voorwoord, aantekeninge en bylaes is deur J.L.M. Franken en J.J. Smith
in Afrikaans vertaal.) (4) Elizabeth Conradie betrek die vroeë rapporte van die "kleine
luyden" in die eerste volume van haar Hollandse skrywers uit Suid- Afrika. 'n Kultuurhistoriese studie van 1934 en bestee spesifiek aandag aan die ses landsreise. Van A.J.
Böeseken verskyn 'n oorsig oor die ontdekkingsreise voor 1700 in Vyfhonderd jaar SuidAfrikaanse geskiedenis, oorspronklik in 1968 uitgegee met C.F.J. Muller as redakteur.
Ook word na enkele van die Monomotapaekspedisies verwys in Francois Valentyn se
Beschryvinge van de Kaap der Goede Hoope met de zaaken daar toe behoorende (vol.
1), in 1726 in Amsterdam gepubliseer en in 1971 onder redaksie van E.H. Raidt uitgegee
deur die Van Riebeeckvereniging.
'n Meer "populêre" aanbieding is A.J. Böeseken se pseudo-koerant Die Nuusbode
(blykbaar 1966), waarin die geskiedenis in joernalistieke vorm weergegee word teen die

agtergrond van wat elders in die wêreld gebeur het. Ander bronne is die Suid-Afrikaanse
biografiese woordeboek (1986) van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, onder
redaksie van W.J. de Kock en D.W. Krüger, en die Standard Encyclopaedia of Southern
Africa (1975), onder redaksie van D.J. Potgieter. Selfs 'n oppervlakkige vergelyking van
dié bronne laat blyk dat die seleksie en kombinasie van gegewens 'n uiters belangrike rol
speel in historiografiese skrywings- en herskrywingsprosesse (vergelyk Hutcheon, 1988:
97).

3. Ses landsreise (1660-1664)
In hierdie afdeling word die chronologie van en enkele uitsprake oor die ses reise tussen
1660 en 1664 nagegaan wat gerig was op die bereiking van Vigiti Magna en
Monomotapa. (5)
Volgens die resolusies van die Kommandeur en die raadslede is daar in Oktober 1660
besluit om "een tocht na Monomotapa" deur vrywilligers te laat onderneem. Hierdie eerste
reis, wat vanaf 12 November 1660 tot 20 Januarie 1661 onder leiding van Jan Danckaert
plaasgevind het, het nie veel opgelewer nie. Van Riebeeck het tereg opgemerk dat
Danckaert nie die nodige gesag oor sy manskappe gehad het nie en het die tog "pront-uit
'n mislukking genoem" (Böeseken 1969: 42). Die reisigers was verras deur 'n kudde van
200-300 olifante op die westelike wal van 'n rivier wat toe "de groote Oliphantsrevier"
genoem is. Danckaert het gedink dat hy die rivier ontdek het waaraan die stad Vigiti
Magna sou lê. Net noord van die rivier het die reisigers die vure van die Namakwas gesien
(daar is geglo dat die Namakwas waardevolle inligting sou kon verskaf), maar hulle moes
toe omdraai omdat hul voedselvoorraad uitgeput was. Oor hierdie reis skryf Godée
Molsbergen (1916: 45, met 'n aanhaling uit Danckaert se verslag): "Wel was "de reyse
weder genoechsaem vruchteloos ... uytgevallen" maar er was hoop op meer sukses bij
betere leiding."
Met die tweede reis, tussen 30 Januarie en 11 Maart 1661 onder leiding van Pieter
Cruythoff, was daar minder klem op Monomotapa en meer op die vasstelling van feite.
Die nuwe landtog is met "groter welslae bekroon" (Boëseken, 1969: 42): dié reis "had
sukses: het volk der "halve reusen", de Namaqua, was gevonden!" (Godée Molsbergen,
1916: 46). Volgens Mossop (1931: 8 en 9) was Pieter van Meerhoff die eerste
"Europeaan" (Engels "European") wat uitgekom het by 'n kraal van die "vermaarde
Namaqua-Hottentotte, onder 'n kaptein genaamd Akembie". Tydens dié reis het Van
Meerhoff op daaglikse basis 'n uitgebreide joernaal geskryf. Hy beskryf onder meer die
menigte leeus, renosters, sebras, volstruise en hartebeeste wat hulle in die omgewing van
Riebeek-Kasteel gesien het. By die Olifantsrivier het Van Meerhoff, volgens die joernaal,
ook 'n monster met drie koppe en drie sterte gesien (Godée Molsbergen, 1916: 52). Wat
hierdie gedierte was, kon hy nie sê nie.
In 'n poging om die betrekkinge met die Namakwas te versterk, onderneem Van Meerhoff
as togleier en joernaalhouer tussen 21 Maart en 20 of 23 April 1661 (6) die derde reis in
rekordtyd: "Deze landreis slaagde uitstekend. Niet alleen kwam er vrede tussen Namaqua
en Cochoqua, terwijl ook de Sonqua "offte t Berghvolck" werden opgenomen in het
verdrag, maar ook hernieuwde men de kennis met de Chariguriqua" (Godée Molsbergen,

1916: 63). Die ekspedisie vorder ses dagreise verder die land in as hul voorgangers, in die
rigting van Nuwerus (Mossop, 1931: 11). Tog, skryf Boëseken (1969: 43), was Van
Riebeeck "nie tevrede dat alles gedoen is om die geheime van Afrika te onthul nie."
Tydens die vierde reis, wat vanaf 14 of 15 November 1661 tot 13 Februarie 1662
plaasgevind het, is Pieter Roman deur 'n olifant gedood (Godeé Molsbergen, 1916: 66;
Conradie, 1934: 13 en Böeseken, 1966: 21). Die Nuusbode skryf oor hierdie groep
vrywilligers (Böeseken, 1966: 21; sien ook 1969: 43):
[H]ierdie "landreisigers", wat onder leiding van Pieter Everaert gestaan het,
[het] nie veel bereik nie. Die geselskap het byna drie keer so lank weggebly
as die een wat vroeër onder Pieter van Meerhoff uitgetrek het. Hulle het net
'n droë, verlate sandwêreld gevind met hier en daar 'n klompie Sonquas van
wie verneem is dat die Namakwas verder na die noorde weggetrek het.
Kommandeur Jan van Riebeeck is baie teleurgesteld met die uitslag van die
soektog. Vorige toggangers het na sy mening meer bereik.
Uit Cornelis de Cretser se joernaal blyk dat die tog nie veel van belang opgelewer het nie.
Godée Molsbergen (1916: 65 en 66) skryf: "Zo keerde men naar het Fort terug,
onverrichterzake. Kaarten, evenals van vorige expedities, werden naar Nederland
gezonden. Noch Heren Bewindhebbers, noch hun gehoorzame dienaars aan het Fort lieten
zich afschrikken door de herhaalde mislukkingen." Die nuwe kommandeur, Zacharias
Wagenaar, stuur 'n volgende groep reisigers uit ten einde "dit rijck van Afrika
progressivelijck nader en nader te laten ontdecken" (Böeseken, 1969: 43). Hierdie vyfde
reis (21 Oktober 1662 tot 1 Februarie 1663) staan weer eens onder die leiding van
Cruijthoff, met Frederick de Smit as joernaalhouer. Dit was die eerste tog waarop 'n wa
saamgeneem is. In die Piekenierskloof naby Citrusdal is die wa uitmekaar gehaal om oor
Greyspas te kom; dit is naby Elandskloof begrawe, omdat slegs draagosse verder kon
gaan (Mossop, 1931: 12). Hoewel die toggangers die Namakwas raak geloop het, het
hulle geen bykomende inligting oor Monomotapa of Vigiti Magna bekom nie en is hulle
boonop deur die Sonkwas (7) oorval. Desondanks besluit Wagenaar op 27 September
1663 op 'n volgende landtog: "Men kan niet zeggen dat de gezaghebbers aan de Kaap
spoedig ontmoedigd waren," skryf Godée Molsbergen (1916: 114).
Die sesde reis was dié van Jonas de la Guerre, vanaf 11 Oktober 1663 tot 22 Januarie
1664. Hoewel hierdie tog "voortreffelik voorbereid" was en De la Guerre kon staatmaak
op die voorligting van Van Meerhoff en Dorhagen wat albei die vyf voorafgaande reise
meegemaak het, is dit as 'n "mislukking" beskou (Godée Molsbergen, 1916: 114, 116 en
119). Jonas de la Guerre se tog "bracht de Compagnie geen voordeel. De "lantreysers"
kwamen na veel lijden onverrichterzake bij het Fort terug" (Godée Molsbergen, 1916:
116-117). Dit was 'n moeisame reis as gevolg van die ernstige gebrek aan water. Die
"beslagen hechte boerewagen" (Godée Molsbergen, 1916: 114) is in 'n kloof van die
Olifantsrivier uitmekaar gehaal en aan die voet van die berg begrawe sodat die gebied
makliker verken kon word. Met hul terugkeer moes die landsreisigers ontdek dat die
Hottentotte die wa verbrand, die proviand gesteel en die kruitkokers almal leeggestort het
(Godée Molsbergen, 1916: 119).
Böeseken (1966: 24) bied haar herskrywing van die argivale dokumente in populêre vorm
aan - as 'n koerantberig: "Die Nuusbode verneem dat die kommandeur baie teleurgesteld
is met die uitslag van die soektog. Hy het die streek wat die geselskap besoek het, beskryf

as 'n land wat net "velle en klippe" oplewer." Die "spesiale korrespondent" van Die
Nuusbode, Pieter van Meerhoff, berig as volg (Böeseken, 1966: 24):
Net soos die vorige soektogte waaraan ek deelgeneem het, was ook hierdie
een 'n mislukking vir sover ons nie daarin geslaag het om die veelbesproke
Vigiti Magna te vind nie. Maar as daar so 'n plek bestaan, het ons hierdie
keer seker veel nader aan hom gekom as enige van die vorige geselskappe.
Dit is al rede om tevrede te wees.
Instruksies oor die roete en betrekkinge met inheemse groepe tydens die reis na die rivier
Vigiti Magna (later bekend as die Oranjerivier) en na die "goutrijcke Stadt Monomotapa"
(volgens die resolusie - vergelyk Godée Molsbergen, 1916: 115) laat duidelik blyk dat dit
die verwagting was dat De la Guerre en sy groep in hul doel sou slaag. Binne vier maande
moes die ekspedisie afgehandel wees; dan "kon met de retoervloot het resultaat nog
worden gemeld "aan de Heeren Meesters in 't vaderlandt, "" skryf Godée Molsbergen
(1916: 116, met aanhaling uit die argivale dokumente). Daar kan dus afgelei word dat die
verwagtinge omtrent die sesde tog buitengewoon hoog en die druk op De la Guerre
onredelik groot was. Met die terugkoms van De la Guerre sluit die eerste periode van
noordelike ontdekkingsreise af. Mossop (1931: 15) skryf: "The return of De la Guerre
saw the close of a definite period of northern exploration and for a time the Namaqua
Hottentots with their unknown riches were unseen though not forgotten" - "onmetelike
onbekende rykdomme" in die Afrikaanse vertaling deur Franken en Smith (Mossop, 1931:
14). Dit sou agtien jaar lank duur voordat die volgende reise sou plaasvind.
Uit bogaande kursoriese oorsig en uit die aanhalings uit die joernale en kommentare kom
dit voor asof die landsreise met uitsondering van die tweede en derde togte nie veel
opgelewer het nie; die woord mislukking kom herhaaldelik in die bronne voor. Die welslae
van hierdie togte is (en word) duidelik gemeet aan die voordeel wat dit vir die Kompanjie
sou inhou. Die doel met die reise was immers ekonomies van aard: om die finansiële las
van die verversingspos aan die Kaap te verlig, was die ontginning van delfstowwe en die
handel met die inheemse bevolking 'n moontlike oplossing (vergelyk Huigen, 1996: 24).
Met inagneming van die vele ontberinge wat ontdekkingsreisigers in die sewentiende eeu
moes ly, kan De la Guerre se tog binne die groter konteks van die Suid- Afrikaanse
geskiedenis myns insiens nie as 'n mislukking beskou word nie. Dit wil eerder voorkom of
die (valse?) verwagtinge omtrent Monomotapa gelei het tot ontmoediging en teleurstelling;
gevolglik is die ontdekkingsreise voorlopig gestaak. Die handeldrywery met die Sonkwas,
die opspoor van die Namakwas, die opbou van goeie betrekkinge met verskillende ander
bevolkingsgroepe en die bemiddelende vredemakersrol tussen hulle was gerig nie net op
die onvindbare skatte van Afrika nie, maar waarskynlik - hoewel nie formeel nie - ook op
potensiële gebiedsuitbreiding, verdere kolonisasie en ekonomiese eksploitasie.
Die aanvanklike opwinding oor die mondelinge oorlewerings van inheemse volkere, die
bevindinge van die reisigers en die gevolglike verromantisering van die tog na
Monomotapa is ondermyn deur die herhaalde berigte oor die wrede werklikheid van
ondraaglike hitte, droogte, onherbergsaamheid en ontbering. Die Kommandeur en die
Raad het gevolglik aan die "Heren Bewindhebbers" voorgestel dat "soodanighe langdurige
en dangireuse Lantreysen" nie meer onderneem moet word nie, "te meer wij bevinden dat
de voorige Lust en genegentht hier toe inde meeste Liefhebbers begint te verflouwen en aff
te nemen" (Godée Molsbergen, 1916: 119; die vrywilligers en avonturiers wat teen

vergoeding die landsreise onderneem het, is liefhebbers genoem - 1916: 62).
Die verskillende maatstawwe wat aangelê is om die sukses van die landsreise en spesifiek
dié van De la Guerre mee te bepaal, skyn nie realisties te wees nie.
Die feit dat De la Guerre se groep verder gevorder het as al die vorige groepe en
sodoende die roete verfyn het, was skynbaar nie ter sake nie. Vigiti Magna en
Monomotapa moes ten alle koste bereik word - ongeag die geweldige afstande en die
omvang van so 'n projek. Indien die leser van mening is dat Monomotapa 'n mitiese
gegewe was, en dus onbereikbaar, dan is daar in elk geval van De la Guerre verwag om
die onmoontlike te bereik. Ten minste een tydgenoot van De la Guerre het ook hierdie
mening gehuldig, naamlik Pieter van Hoorn, amptenaar wat op sy reis na Indië aan die
Kaap vertoef het. Hy skryf as volg aan die Here Sewentien: "De lant rijse naer de groote
Rivier Vigiti Magna ende groote stadt Monomotapa ende verwachten negotien in gout en
tanden vandaer m[e]ijne maer Chimerique Concepten zyn" (Godée Molsbergen, 1916:
119).
Waar Vigiti Magna en veral Monomotapa vroeër in die geskiedskrywing oor suidelike
Afrika beskou is as 'n mitiese gegewe (as aanduiding van 'n fiktiewe rivier of stad in die
geval van eersgenoemde, en van 'n fiktiewe stad, keiserryk of keiser in die geval van
laasgenoemde), word deesdae beweer dat die beskrywinge in die ou Kaapse dokumente
miskien tog 'n waarheidsbasis besit. Portugese dokumente en argeologiese ondersoek het
naamlik aangetoon dat daar in die ooste van Zimbabwe en in die weste van Mosambiek 'n
ryk bestaan het met 'n sterk sosiale organisasie en 'n goudbedryf (vergelyk Huigen, 1996:
44). Feit of fiksie?
Daar kan tereg gevra word of die verlede ooit geken kan word op 'n ander wyse as deur
die getekstualiseerde oorblyfsels of spore daarvan, dit wil sê die tekste, die "feite" wat
gekonstrueer is en word en waaraan betekenis toegeken is en word (Hutcheon, 1988: 20,
119, 128 en 225).

4. Skrywing en herskrywing as verskrywing en
ontskrywing
In sy Tropics of Discourse bespreek Hayden White (1982) die wyses waarop
historiograwe hul "feite" kontrueer en hanteer - deur byvoorbeeld weglating,
onderdrukking, herhaling, ondergeskikstelling, beklemtoning en ordening. "[T]he result is,"
skryf Hutcheon (1989: 67), "to endow the events of the past with a certain meaning."
Enkele faktore of fenomene wat 'n rol speel by die opskryf van die geskiedenis gaan in
hierdie afdeling toegelig word aan die hand van voorbeelde uit die dokumente oor die ses
landsreise: weglating of verberging; aanvulling of uitbreiding; vergissing of foutering;
interpretasie en waninterpretasie; verdraaiing of fabulering; ideologisering en mitologisering.
Hierdie kategorieë is nie netjies afbakenbaar nie, maar oorvleuel soms met mekaar.

4.1 Weglating of verberging

Weglating of verberging (concealment - Bernet, 1989: 144) kom algemeen voor in die
historiografiese proses: alle historiograwe (sogenaamde primêres of oorspronklikes en hul
naskrywers) selekteer die gegewens wat vir hul doel bruikbaar is, en haplografeer enigiets
wat hulle meen oorbodig is (uiteraard speel ekonomiese oorwegings ten opsigte van die
boekproduksie ook hier 'n rol). In Godée Molsbergen se Reizen in Zuid-Afrika in de
Hollandse tijd, 1652-1686 (deel 1) is, soos reeds gesê, slegs die tweede en vyfde joernaal
volledig afgedruk - uit die ander word net oorsigtelik aangehaal.
'n Verdere voorbeeld van weglating: Johannes Dorhagen, wat saam met Van Meerhoff al
ses die reise meegemaak het, word waarskynlik vanweë ruimteoorwegings nie genoem
deur Mossop (1931), Böeseken (1966) of Huigen (1996) nie. Vergelyk Godée
Molsbergen (1916: 114, met aanhaling uit die resolusie van die Kommandeur en die Raad
gedateer 27 September 1663 - dit wil sé net voor die sesde reis):
Veel werd verwacht van de voorlichting van Van Meerenhoff en Dorhagen,
"als zijnde beyde vijff jaren achter malkanderen op eygen versoeck (gelijck
nu mede doen) tot alsulcke lanttochten gebruyckt geweest, waer door
deselve nu over all soo wegh- en reyskundigh geworden zijn dat die Ulieden
met God de voorste wijders wel haest tot onder 't hooge off steyle geberghte
(omtrent twee uyren gaens aen dees zijde van de Oliphants Reviere gelegen)
brengen sullen alwaer uw dan de wagen langer geen dienst meer sal kunnen
doen."
'n Laaste geval van weglating is dat die gespesifiseerde ruilmiddels van "honich, was,
struysveeren, oliphantstanden, silver, goudt, parelen, schilpatshoorn, muscus, cevet,
amber, eenige fraye vellen" (uit Van Riebeeck se Dagregister aangehaal deur Huigen 1996:
2) nie pertinent genoem word in sekere van die bronne nie - dit kom nie in Godeé
Molsbergen voor nie, maar byna woordeliks in Böeseken (1966: 24) en ten dele in die
Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek (De Kock en Krüger, 1986[II]: 812). In
Bekker se gedig word die meeste van die ruilmiddels vermeld: "pêrels, edelgesteentes,
vere, velle en ivoor, / selfs skilpaddoppe, muskus, amber en sivet / maar hou veral vir
minerale jul oë en ore oop."

4.2 Aanvulling of uitbreiding
Aanvulling of uitbreiding geskied veral in paratekste soos voetnote, aanhangsels,
woordelyste, kaarte, skildery-afdrukke en ander grafiese materiaal. Hierdie tegniek
verleen veral aan die geredigeerde uitgawes van die joernale die status van geskiedkundige
juistheid en outentisiteit. Godée Molsbergen, Mossop en Raidt maak uitgebreid van hierdie
sogenaamd wetenskaplike metode gebruik.
Dat aanvullings of uitbreidings 'n riskante bedryf is, spreek vanself: die ondersoeker moet
sy of haar afleidings aan die bestaande dokumente kontroleer - en dit terwyl daardie selfde
dokumente nie noodwendig as die "waarheid" beskou kan word nie. Uitbreiding beteken
dus dikwels vergissing.
Ter illustrasie van hierdie verskynsel kan verwys word na die interpretasie van geografiese
beskrywings in die joernale en die identifikasie van bepaalde bakens in die natuur, soos
berge. Oor die identifikasie van die sogenaamde Van Meershoffskasteel is al heelwat
gewonder en gedebatteer - tot baie onlangs. So byvoorbeeld vind daar in 2003 'n

lewendige briefwisseling op die internet plaas onder die hofie "Van Meerhoff and
Meerhofskasteel" [sic] op die genealogiese webwerf RootsWeb (Editor, 2003). Reeds in
die dertigerjare meen Mossop egter dat die roetes van die landsreisigers noukeurig beskryf
of maklik afgelei kan word (Mossop, 1931: 7; kursivering deur my):
As a result of many attempts to follow in their footsteps, their route as far as
the present site of Klaver and Koekenaap can be accurately described. Their
various wanderings beyond the Oliphants River in what is to-day [sic] the
Van Rhynsdorp district can be closely guessed at.
Om die "dowwe hang" in die vierde strofe van Bekker se gedig te identifiseer, is 'n
uitdaging, aangesien daar twee berge is wat bekend staan as Meerhoff se Kasteel
(verskillende wisselvorme). Uit die joernale blyk dat Van Meerhoff tydens die tweede
landsreis ’n berg na homself genoem het: "het Casteel Van Meerhoff" (Godée Molsbergen,
1916: 51; Mossop, 1931: 8 en 9). In sy joernaal oor die sesde reis verwys hy weer eens
na 'n berg: "een marmer bergh" (Godée Molsbergen, 1916: 117-118; Mossop, 1931: 12
en 13). Hierdie beskrywing doen nie net poëties aan nie, maar klink ook uit 'n ekonomiese
oogpunt aanloklik.
Op grond van die joernale maak Mossop (1931: 7-8) 'n sterk saak daarvoor uit dat dit
twee verskillende berge is: die eerste is by Greyspas in die Piekenierskloof naby Citrusdal
en is deur Pieter van Meerhoff na homself vernoem; die tweede is wes van Nuwerus in die
distrik Vanrhynsdorp en is deur Van Meerhoff die "marmerberg" genoem. Van Meerhoff
skryf dat die sesde groep landsreisigers twee dae noord van die Olifantsrivier gekom het
by ’n "marmerberg" waar aan die westekant 'n fontein was van brak of salpeteragtige
water. Hy vermeld hierdie fontein onderkant die "marmerberg" weer op sy terugreis
(Mossop, 1931: 13 en 14; vergelyk ook die kaart op p. 179). In 'n uitgebreide voetnoot
by die joernaal van Olof Bergh se reis onderskei Mossop (1931: 109) ook tussen die
twee berge en verbind hy Van Meerhoff se "marmerberg" met 'n "heuweltjie met 'n kam
van wit en gestreepte kwarts" wes van Nuwerus.
Meer as vyftien jaar nadat Mossop (1931) die twee berge geïdentifiseer het, word daar
weer oor die identifikasie van "het Casteel Meerhoff" gedebatteer. In 'n artikel getitel
"Where is Meerhoff's Kasteel?" weerlê Mossop (1948: 18-21) dr. K.H. Barnard se
voorstel dat die berg by Kardouw geleë is (die Vier-en-Twintigrivierberge - Mossop
1931: 8). In 1682, skryf hy, jare nadat Van Meerhoff in Madagaskar vermoor is, het Olof
Bergh 'n piramiedagtige koppie naby Nuwerus "Meerhoff se Kasteel" genoem (dit staan
ook bekend as Mierhoofd se Kasteel).
Hy voer aan dat dit na regte Meerhoff se sogenaamde "marmerberg" van die sesde reis is 'n koppie wat binne 15 minute uitgeklim kan word - nie die berg van 961 meter wat
Meerhoff tydens die tweede reis na homself genoem het nie (Mossop, 1948: 21; sien ook
1931: 157, 169 en 257). Interessant is dat Bergh se joernaal te kenne gee dat die
ekspedisie in 'n vallei gekom het "bij een hooge steenrots genaemt Meerhofs Casteel"
(Mossop, 1931: 108), in Engels vertaal as "at a large rock named Meerhofs Casteel"
(Mossop, 1931: 109). Die implikasie kan myns insiens wees dat die plek reeds so bekend
gestaan het. In die artikel lui dit egter as volg (Mossop, 1948: 21 - my kursivering): "[...]
Olof Bergh named a small pyramidal hill near Nieuwerust, Meerhoff's Kasteel" (sien ook
Raidt, 1971: 269, voetnoot 134).

'n Verdere interessante punt wat Mossop (1948: 21) maak, het te doen met die woord
"Kasteel": "The early explorers and later cattle traders named a mountain "Kasteel" to
honour some important person or to mark some important track not because they really
resembled mediaeval castles." Ook in Simon van der Stel se joernaal word daar verwys na
die berg van "Wit Albast en Marmersteen" (die marmerberg van die sesde reis, geleë by
Nuwerus) as "Meerhofs Kasteel, zynde een berg zoo genaamt na een persoon, die deze
landstreek mede heeft bereisd." Die joernaal vervolg (Raidt, 1971: 268):
De Ed. Heer Commandeur klom boven op de zelve, en bevont, dat de berg
zich wel 5 mylen in de lengte uitstrekte met een hooge rug, hebbende aan de
eene kant een gang van schoon wit albast, en aan de andere kant rood en wit
marmersteen, bruin en wit, ook graauw en wit, als mede geheel witte.
Ten spyte van Mossop se deeglike veldwerk en navorsing voer die Suid-Afrikaanse
biografiese woordeboek (De Kock en Krüger, 1986[II]: 812) sonder meer aan dat "het
casteel Meerhoff" van die tweede reis wes van die teenswoordige Nuwerus geleë is (dit
wil sê waar die marmerberg van die sesde reis geleë is) - en dit terwyl Mossop se artikel
van 1948 in die bronnelys pryk!

4.3 Vergissing of foutering
Vergissings is oorlewerings- of beriggewingsfoute as gevolg van gebrekkige informasie,
nalatige omwerkings, onjuiste persepsies, premature afleidings of ongemotiveerde
standpunte. Dit kan wissel tussen onnoukeurige naskrywings, "eenvoudige"
berekeningsfoute, en ongegronde afleidings. In 'n passasie oor die voorbereiding van Pieter
Everaert se landtog, byvoorbeeld, berig Godée Molsbergen (1916: 64) dat Van Meerhoff
"nu al tweemaal de tocht had gedaan, eens als tweede persoon en eens als leider", terwyl
dit eintlik sy vierde reis sou wees - vergelyk die naamlyste van die eerste drie togte, wat hy
self elders vermeld (1916: 42, 45 en 62).
'n Ander voorbeeld van vergissing kan gevind word in die Suid-Afrikaanse biografiese
woordeboek (De Kock en Krüger, 1986[II]: 812), wat noem dat kameelperde vir die
eerste maal tydens die vyfde reis gesien is. Met gebruikmaking van 'n aanhaling uit Van
Meerhoff se joernaal en 'n tekening van 'n giraf verbind Godée Molsbergen (1916: 118)
egter die voorval met die sesde reis; dit is ook die geval in Mossop (1931: 13) en
Conradie (1934: 15). Van Meerhoff bring telkens die ligging van Vigiti Magna in verband
met die voorkoms van sekere vreemde diersoorte. Hy berig dat die reisigers van die sesde
reis voël- en plantsoorte gesien het wat hulle nie geken het nie, onder meer twee
kameelperde. Godée Molsbergen (1916: 118) haal uit die joernaal aan:
"[I]n't marcheeren is van ons twee camelen [voetnoot: "giraffen"] gesien
welcke beesten noyt voor desen vernomen waer door wij presumeerden dat
wij niet verre van de Revier Vigita Magna waren, wandt ick had voordesen
wel hooren seggen van de Namacquas als dat daer ontrent de revier sulcke
beesten zich onthiel" [dat kameelperde daar hou - RF].
Huigen (2001: 36) se mening dat die kameelperd "de meest opzienbarende ontdekking"
was wat in die agtiende eeu in Suid-Afrika gedoen het, word dus skynbaar deur die
joernaal weerspreek. Huigen (2001: 36) vervolg:

Dat de giraffe echt bestond, lag toen niet voor de hand. Uit Romeinse
bronnen waren wel beschrijvingen van de giraffe overgeleverd, maar het
bestaan van dit dier leek lange tijd niet veel waarschijnlijker dan dat van de
eenhoorn. In 1760 kon de olifantenjager Jacobus Coetsé in het zuidelijke
deel van Namibié twee giraffen schieten en een kalfje vangen. Tereg kan
gevra word of Van Meerhoff se verslag oor die twee kameelperde
betroubaar is (8) en of dit op fabulering berus, soos in die geval van die
monster met drie koppe.
Ook in Bekker se gedig kom voorbeelde van "inkonsekwenthede" en anomalieë voor:
Pieter Roman is nie tydens die "laaste een" (die vorige tog, dit wil sê die vyfde) deur die
olifant gedood nie (reël 5), maar tydens die vierde reis (Böeseken, 1966: 21 en Godée
Molsbergen, 1916: 66). Ook was dit nie De la Guerre se groep wat deur ’n "mensetrop
oorval" is nie (reël 9), maar die vyfde groep reisigers, dié van Cruythoff in 1662-63, wat
deur die Sonquas met pyle bestook is (Godée Molsbergen [1916: 99-100] en Böeseken
[1966: 23]; Mossop [1931: 12] verwys nie na hierdie skermutseling nie). De la Guerre het
nie op sy terugtog sy wa bereik terwyl dit nog aan die brand was nie, maar het dit so
gevind (Godée Molsbergen, 1916: 119). Of hierdie voorbeelde vergissings aan die kant
van die digter of die spreker is, is nie ter sake nie. Dit demonstreer die menslike
tekortkominge van 'n beperkte geheue en 'n onvolkome visie tydens die
narrativiseringsproses.

4.4 Interpretasie en waninterpretasie
Afhangend van die seleksie van gegewens uit beskikbare bronne, kan tot verskillende
interpretasies gekom word oor een en dieselfde gebeurtenis. Soos uit die kursoriese oorsig
oor die ses landsreise hierbo blyk, gee Cornelis de Cretser se joernaal te kenne dat die
vierde tog nie veel van belang opgelewer het nie; Godée Molsbergen (1916: 65 en 66) en
Böeseken (1966: 21) beaam hierdie representasie; Mossop (1931) verwys nie eens na die
reis nie. Volgens Conradie (1934: 13-14) was daar, behalwe die verskriklike dors en die
dood van Pieter Roman, nie veel om oor te skryf nie. Die Suid-Afrikaanse biografiese
woordeboek (De Kock en Krüger, 1986[II]: 812) vel egter 'n ander oordeel oor die reis:
"Hierdie reis is belangrik want die hele Benede-Olifantsrivier word bekend gestel: die
terrein, plantegroei, diersoorte en die stamme, inligting wat later alles van ekonomiese
voordeel sou blyk te wees." Gemotiveerde, "korrekte" interpretasie, of waninterpretasie?

4.5 Verdraaiing of fabulering
Waar vergissing berus op menslike beriggewingsfoute, is daar by verdraaiing en fabulering
(valse voorstellings en fantasering) 'n element van doelbewuste misleiding of manipulering.
Daar sou byvoorbeeld beweer kon word dat die verslag oor die driekoppige monster in
Van Meerhoff se joernaal oor die tweede landsreis 'n geval van fabulering is.
In sy ondersoek na Nederlandstalige representasie van die binneland van suidelike Afrika
vanaf die volksplanting tot 1686 kom Huigen (1996: 57) tot die gevolgtrekking dat die
beeld van die binneland as betwisbaar beskou is, dit wil sê in die algemeen was daar 'n
bereidheid om 'n hipotese te hanteer wat aangepas kon word op grond van die
werklikheidservaring: "De beweringen over het binnenland hadden daardoor een hogere
graad van waarschijnlijkheid dan de huidige, zuiver hypothetische theorieën over intelligent

leven buiten de aarde", meen hy. Dit kan deels toegeskryf word aan die feit dat die reise
plaasgevind het in opdrag en volgens instruksies van die VOC.
Hoewel die doel met die reise nie in die eerste plek natuurkundig van aard was nie, maar
ekonomies, is daar ter wille van die roeteverfyning en kartering deeglik verslag gedoen van
die geografie van die land; ook die fauna en flora is beskryf. Opvallend in die dagregister
wat Van Meerhoff gedurende die tweede reis gehou het, is byvoorbeeld die byna
daaglikse opnoem van diere wat gesien of geskiet is:
volstruise, dassies, hartebeeste, hiënas (wolven), zebras (wilde paarden of paerden),
kwaggas (muylesels), renosters, leeus en seekoeie. So 'n enumerasie is te vind in die
inskrywing van 4 Februarie 1661, tydens die tweede reis (Godée Molsbergen, 1916: 48):
"13 paerden [...] en 5 reynosters en eenige vogelstruysen en duizenden van hartebeesten."
Soms word die presiese getal diere verstrek, soms is dit 'n vae aanduiding of 'n skatting.
Op 14 Februarie sien Van Meerhoff dan in die Olifantsrivier sy beroemde "monster"
(Godée Molsbergen, 1916: 52):
[E]nde ick Pieter Meerhoff, heb mijn snaphaen genomen en ben een weynich
langs de rivier gegaen om een vogel te schieten, soo heb ick een levendigh
monster vernomen met 3 hooffden, gelijcq drie kattenhooffden en hadt drie
lange staerten in 't water uytcomende niet wetende wat het voor een gedierte
is geweest.
Godée Molsbergen (1916: 52) se voetnoot lui: "Vermoedelik spreekt Van Meerhoff hier
jagerlatijn!" - volgens Van Dale die grootspraak van jagters, die ongelooflike verhale van
jagavonture (Kruyskamp, 1982). Feit of fiksie? Vergissing of fabulasie? Oor dié "monster"
beweer Huigen (1996: 53) dat dit die enigste aantekening is van die waarneem van 'n
"fantastisch wezen". Die gebeurtenis van die sien van die driekoppige monster vind plaas
net voor die beroemde eerste ontmoeting met die Namakwas, nadat die landsreisigers
deur drie Sonkwas besoek is wat berig het dat die Namakwas van plan was om hulle
dood te maak.
Die betrokke gedeelte lui (Godée Molsbergen, 1916: 52): "dan souden sij ons sien te
vatten met alle man en slaen ons doot; wij seyden wij hadden daer geen vrees voor; sij
[die Sonkwas - RF] aten wat en scheyden soo van ons, ende ick Pieter Meerhoff, heb
mijn snaphaen genomen" en wat daarop volg. Ten spyte van Van Meerhoff se ontkenning
van vrees by sy groep manne, was die twee Khoikhoi-mans wat die groep vergesel het,
teen dié tyd besonder benoud oor die ontmoeting met die Namakwas; Van Meerhoff
moes telkens die gemoedere kalmeer (Godée Molsbergen, 1916: 49 en 50). Die vraag
wat nou gevra kan word, is of Van Meerhoff self so gespanne was dat hy 'n hersenskim
gesien het, en of hy 'n staaltjie oor 'n monster gefabriseer het om die aandag van sy
begeleiers af te lei van die moontlike gevaar van 'n aanval deur die Namakwas.
Hoewel daar nie sonder meer aanvaar kan word dat Van Meerhoff gefabuleer het of dat
dit 'n hersenskim was nie, val hierdie inskrywing wel vreemd op, vergeleke met die ander
verwysings na diere in sy joernale. Moontlik berus die waarneming op 'n wanpersepsie en
was dit 'n vergissing. Daar moet in ag geneem word dat die koloniste gekonfronteer was
met 'n groot verskeidenheid rare diersoorte wat buite hul verwysingsraamwerk geval het
en waarvoor hulle name moes skep, byna soos die eerste mensepaar in die Bybelse
Paradys-verhaal. Van Reede se opmerking oor die vreemde kombinasies van die Suid-

Afrikaanse fauna is hier ter sake (aangehaal deur Huigen, 1996: 55) [my kursivering]: "En
soo is het met ander wild mede gelegen, schijnende alsof de nature alhier 't samenvoegingh
van bijsonder soorten gemaeckt hebbende, niet anders dan monsters had willen
voortbrengen." 'n Moontlike afleiding kan wees dat die vreemde diere vir die koloniste
monsteragtig voorgekom het. Van Meerhoff het bloot gerapporteer wat hy gesien het van die gebeurtenis het hy 'n feit gemaak (vergelyk Hutcheon, 1988: 89 en 122). Dat hy
skryf dat hy nie geweet het watter soort dier (gedierte) dit was nie, relativeer die
woordkeuse monster. (9) Klaarblyklik was dit nie 'n seekoei nie, want dié soogdiersoort
was bekend en word elders in die joernale genoem (Godée Molsbergen, 1916: 49). In
Van Meerhoff se saaklike mededeling word vermeld dat die "monster" drie koppe gehad
het soos dié van katte, en lang sterte; die dier het uit die water uit opgekom. Spelerige
otters, miskien? Opvallend van hierdie beskrywing is die sober toon, die ingebedheid
daarvan in 'n feitelike verslagkonteks en die nadruklike aanwesigheid van die skrywer in
die joernaalteks (vergelyk die emfatiese selfverwysing "ende ick Pieter Meerhoff").

4.6 Ideologisering en mitologisering
Die vertaling en publikasie van die joernale was nie noodwendig suiwer om historiese
redes nie, dit wil sê om neutrale of objektiewe beriggewing nie; ideologisering het ook
moontlik 'n rol speel. Soms is daar duidelik politieke subtekste, soos wat die geval is van
die (Afrikaner-) nasionalistiese oogmerke van Godée Molsbergen, in 'n stadium hoogleraar
in die Geskiedenis aan die Victoria College in Stellenbosch (hierdie punt word ook
kursories deur Huigen [1996: 26] gemaak). Die doelstelling van sy meerdelige Reizen in
Zuid-Afrika was volgens die openingsparagraaf van die Voorrede om "het aandeel van
Nederland in de ontdekking van de binnenlanden van Afrika meer te doen waarderen dan
tot heden geschiedt." Deurdat ander "[b]uitenlanders" lywige werke uitgegee het oor hul
Suid-Afrikaanse reise, is die indruk geskep dat dit hulle was wat die binneland ontdek en
verken het en dat die Oos-Indiese Kompanjie nie gemoeid was met die "tem" van die land
nie. Godée Molsbergen (1916: XXIII) lê ook klem op die naamgewingsprosesse tydens
die binnelandse reise. Stereotipiese uitdrukkings en beelde soos "de taal van het volk der
Boeren" en "voortrekkers" verklap die nasionalistiese ondertone:
En al waait een vreemde vlag over Zuid-Afrika, de taal van het volk der
Boeren, en de plaatsnamen zijn Hollands gebleven en zullen, als de ZuidAfrikaners zich niet in hoffelikheid te buiten gaan, wel Hollands blijven. [...] In
dit en de volgende delen zal opnieuw blijken hoeveel woorden, nu insluitend
als Afrikaans beschouwd, tot de taal behoorden der reizigers, die in waarheid
wel "voortrekkers" mogen genoemd worden.
Die geval van Mossop (1931) verskil ietwat van bogenoemde, aangesien hy nie 'n
Afrikaner-nasionalis was nie; hier gaan dit eerder om 'n mitologisering van die reisgegewe
(1931: 5) [kursivering deur my]:
The journals of these journeys are preserved to us and deserve recognition
from the young nation born of the Union in 1910. These men who strove
have been the pathfinders of the Northern Road. With an object less worthy,
but with a pursuit as nobly followed, they searched for the mythical river as
did the Knights of old for the Holy Grail. The story of their ventures is one
which may stir pride in every South African whatever his descent.

Ook Conradie (1934: 10) verwys herhaaldelik op mitologiserende (en verromantiserende)
wyse na die landsreisigers of "kleine luyden" as "[g]raalridders" wat "uittrek om die
fabelagtige goue stad te vind"; "die goue skaal Vigita Magna" het egter "steeds buite die
bereik van die graalridders gebly" (Conradie, 1934: 15; vergelyk Mossop, 1931: 16).
Uit die Stellenbosse hoogleraars Franken en Smith se Afrikaanse vertaling van Mossop se
voorwoord, aantekeninge en bylaes blyk soms duidelik 'n ideologiese verskuiwing vanaf
brontaal na doeltaal - vergelyk die laaste sin van die passasie in bogaande paragraaf
(Mossop, 1931: 4): "Die verhaal van hul waagstukke en lotgevalle is van so 'n aard dat dit
die trots kan wek van ieder Afrikaner, van watter afstamming hy ook is." Die vervanging
van South African met Afrikaner verraai iets van die Afrikaner-nasionalistiese agendas van
die vertalers. Nog 'n voorbeeld:
Mossop (1931: 7 en 17) beskryf Pieter van Meerhoff by twee geleenthede as
respektiewelik "a man of remarkable energy", "[t]hat imperfect sir Galahad." Tereg wys
Huigen (1996: 26) daarop dat Van Meerhoff waarskynlik as "imperfect" beskou is omdat
hy met 'n Khoikhoi-vrou getrou het, Van Riebeeck se tolk Krotoa (Eva). (10) Waarop
Huigen nie wys nie, is dat daar in die vertaling deur Franken en Smith van Mossop se
beskrywing nie alleen weggestuur word van die implikasie van "transgressie" oor die
kleurgrens heen nie, maar dat die adjektief op 'n veelseggende manier gewysig word in die
Afrikaanse weergawe: "'n man van buitengewone deursettingsvermoë", "[d]aardie
Afrikaanse sir Galahad" (Mossop, 1931: 6 en 16). Die verandering van imperfect na
Afrikaanse is volgens my nie net 'n versluiering van 'n destyds sensitiewe en omstrede
onderwerp nie, maar ook 'n vorm van ideologiese appropriasie. Van Meerhoff was
immers 'n Deen uit Kopenhagen wat hier ter wille van nasionalistiese doeleindes as held
toegeëien word.
Joernaalskrywers, redakteurs, vertalers, skrywers: almal doen mee aan skrywing,
herskrywing, verskrywing en selfs ontskrywing - en dit binne spesifieke diskursiewe
kontekste.

5. Ten slotte
Die faktore en fenomene wat in hierdie artikel genoem is en wat 'n rol speel in
historiografiese tekste - naamlik weglating of verberging; aanvulling of uitbreiding;
vergissing of foutering; interpretasie en waninterpretasie; verdraaiing of fabulering;
ideologisering en mitologisering - sluit soms nou by mekaar aan en is slegs ter wille van
demonstrasiedoeleindes gekategoriseer. Die kategorieë sou ook anders benoem kon
word, byvoorbeeld nalatigheid, vergeetagtigheid, verswyging en misverstand - kortom
verraad. Derrida (1978) gaan selfs so ver as om te betoog dat sodanige faktore wesenlik
deel is van die omsettingsproses van gebeurtenisse tot feite (Bernet, 1989: 144),
waarvolgens dit aansluit by die narrativiseringsprosesse van die letterkunde. "Thus," skryf
Bernet, "it is no surprise that Derrida soon began to treat historical events and experiences
as particular forms of the universal structure of the written sign or of the "trace"."
Geïnspireer deur Pirow Bekker se gedig "Apollo Smintheus" is in hierdie artikel ondersoek
ingestel na die boekstawing van die sewentiende-eeuse landsreise, en spesifiek die

omsetting van gebeurtenis tot feit. Die historiografiese ideaal van waarheidsgetrouheid,
objektiwiteit en suiwerheid skyn net so onbereikbaar te wees as die soeke na die vind van
die skitterende goue graal. Deur ondersoeke soos hierdie kan die navorser bewus word
van die poststrukturalistiese opvatting van die betekeningsgewingsproses, waarby tekens
slegs teenwoordig is in hul afwesigheid - steeds flikkerend. Daarom is die leesaksie vir
Eagleton (1983: 128) "more like tracing this process of constant flickering than it is like
counting the beads on a necklace."
Universiteit van Stellenbosch
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(1) Hierdie artikel is ten dele gebaseer op die eerste twee afdelings (Foster, 2000: 206223) van hoofstuk 7 van my doktorale proefskrif, getitel Postmodernisme en poësie, met
spesifieke verwysing na die historiografiese metagedig Die heengaanrefrein van Wilma
Stockenström (2000). Die promotor was prof. Louise Viljoen. Die titel van die betrokke
hoofstuk is: "Historiografie en poësie: "Apollo Smintheus" van Pirow Bekker as
historiografiese metagedig" (2000: 206-264).

(2) Tydskrifbesonderhede nog nie beskikbaar.
(3) Wat spelling betref, word in hierdie artikel aangesluit by die spelwyse van die betrokke
bronne - vergelyk byvoorbeeld die verskil in spelwyse tussen Van Riebeeck Vereniging
(Mossop, 1931) en Van Riebeeck-Vereniging (Raidt, 1971). Hierdie metode geld ook die
name van die landsreisigers (byvoorbeeld Cruythoff, Cruijthoff of Kruythoff), dié van
inheemse groeperinge (Sonkwas of Sonquas) en dié van plekke (Vigiti of Vigita).
(4) Die (oorspronklik Nederlandstalige) joernale van Bergh en Schrijver verskyn dus op
naasliggende bladsye in Nederlands en Engels. Net so verskyn die (Engelse) voorwoord,
aantekeninge en bylaes van Mossop op naasliggende bladsye in Afrikaans en Engels.
(5) Ná die vestiging van die nedersetting het verskeie groepe of individue landtogte
onderneem, soms met die doel om vee te ruil (wat nie altyd deur die Kompanjie
aangemoedig is nie - Godée Molsbergen, 1916: 33 en Böeseken, 1966: 83). Tydens
Rijckloff van Goens se inspeksiebesoek aan die Kaap in 1657, op las van die Here
Sewentien, gee hy 'n instruksie aan Van Riebeeck waarin onder meer aanbeveel word dat
die binneland sistematies verken moes word. Een van die reise wat hierna onderneem is, is
die kort reis van Christiaan Jansen van Hoesum tussen 3 Februarie tot 7 Maart 1659. In
hierdie artikel word egter slegs die ses reise tussen 1660 en 1664 betrek. In navolging van
onder meer Mossop (1931: 4 en 5), Conradie (1934: 10-11) en die Suid-Afrikaanse
biografiese woordeboek (De Kock en Krüger, 1986[II]: 812 - lemma "Van Meerhoff" skrywer van lemma onbekend) word hierdie reise genommer van een tot ses.
(6) Mossop (1931: 5) en die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek (De Kock en
Krüger, 1986[II]: 812) gee die datum aan as 23 April 1661, Böeseken (1969: 43) as 20
April 1661.
(7) Die identifikasie van die onderskeie inheemse groeperinge op grond van die vroeëre
tekste is geen maklike taak nie; ook moet in gedagte gehou word dat koloniste en
gekoloniseerdes nie dieselfde benaminge gebruik het nie en dat sommige hiervan tans as
raspejoratiewe beskou word. Daar word gemeen dat die Sonkwas of "Sonkwase
Hottentotte" (Khoi-Khoin) 'n San- of Boesman-groep was (vergelyk Böeseken, 1966: 83,
Boshoff en Nienaber, 1967: 606 en Huigen, 1996: 21 en 32). Kruiskulturasie het vrylik
tussen bevolkingsgroepe voorgekom.
(8) Die afbeelding van 'n giraf op p. 118 kom blykbaar uit die Gordon-versameling
(Godée Molsbergen, 1916: xxviii) en dateer dus uit die agtiende eeu.
(9) Hiermee word aangesluit by 'n groot korpus volksverhale en mites oor riviermonsters
en watergeeste (vergelyk Lombard, 1997-1998: 60-69).
(10) Sowel Dalene Matthee se Pieternella van die Kaap (2000) as Dan Sleigh se Eilande
(2002) betrek hierdie stuk geskiedenis.
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"...Een reuzen-taak, die bijna't onmogelijke
vordert..." De boekenzendingen van het
Algemeen Nederlandsch Verbond (1902-1927)
- Ingrid Glorie -

Abstract
Between 1902 and 1927 the Boekencommissie (Book committee) of the Algemeen
Nederlandsch Verbond (Pan-Dutch Union) shipped trunk loads full of Dutch books to
South Africa. Based on the committee's administrative files, kept at the AMVC in
Antwerpen, this article sketches the organization of these shipments, their ideological
background and their accorded function within South African society. Questions that will
be addressed, are: who decided which books would be sent, and: what was at stake here,
for the Dutch who sent the books as well as for the Afrikaners who received them?

1. Twee momentopnamen
In juni 1906 citeerde Willem van Everdingen, een Rotterdamse onderwijzer die in zijn vrije
uren leiding gaf aan de Boekencommissie van het Algemeen Nederlandsch Verbond
(ANV), in het verbondsorgaan Neerlandia een brief van een Kaapse onderwijzer, waarin
deze de ontvangst bevestigde van een kist vol Nederlandse boeken. "Toen ik ze Vrijdag
liet uitpakken, en alles in orde stond, vroegen de kinderen om "drie stoelen" voor de
vrienden in Holland", aldus de Kapenaar. "De "drie stoelen" is de Afrikaansche
jongenshumor voor de traditioneele "three cheers" der Engelschen. En ik heb ze maar eens
laten schreeuwen: "hiep, hiep, hoera!" dat kan geen kwaad" (Neerlandia, juni 1906: 158).
In 1924 berichtte de Transvaalse krant De Volkstem dat een onderwijzer uit Rustenburg
samen met zijn leerlingen alle Nederlandse boeken uit de schoolbibliotheek naar buiten had
gedragen en ze op het schoolplein had verbrand. Toen de secretaris van het ANVHoofdbestuur Van Everdingen om opheldering vroeg, reageerde deze laconiek. "Gezien
de bezetenheid, die verscheidene Afrikaners tegenwoordig bezielt in hun liefde voor hun
taal, komt mij 't feit, dat U mij meldt, 't verbranden v. Holl. boeken, niet zóó vreemd voor,
ook, omdat ik weet, hoe ze soms tot radikale maatregelen komen", schreef hij. "Ik zal het
hoofd der school intusschen erover schrijven: in 1903 is inderdaad 'n kist naar Rustenburg
gezonden. Ze hebben toch al een lang leven gehad!" (AMVC, ANV-archief, map 336).

Deze twee momentopnamen, een kleine twintig jaar uit elkaar, zijn karakteristiek voor de
begin- en de eindperiode van de activiteiten van de Boekencommissie van het ANV
richting Zuid-Afrika. Samen illustreren ze ook het dubbele dekoloniseringsproces van de
Afrikaanse taal en cultuur ten opzichte van de Engelse zowel als de Nederlandse culturele
dominantie dat zich in de eerste drie decennia van de twintigste eeuw voltrok.
In dit artikel wil ik een beeld schetsen van het werk van de Boekencommissie, speciaal
met betrekking tot Zuid-Afrika. Daarbij zal ik me concentreren op de periode 1902-1927.
De keuze voor deze jaartallen is in de eerste plaats ingegeven doordat ze de periode
markeren waarin Van Everdingen de Boekencommissie leidde. Daarnaast kan gedacht
worden aan het einde van de Tweede Anglo- Boerenoorlog als het begin en de
aanvaarding van het Afrikaans (in plaats van het Nederlands) als tweede ambtelijke
landstaal naast het Engels in 1925 als symbolisch einde van de Afrikaanse
ontvoogdingsstrijd. De beschreven periode loopt ook parallel met de Tweede Afrikaanse
Taalbeweging. Mijn onderzoek is voornamelijk gebaseerd op de jaarverslagen van de
Boekencommissie, zoals opgenomen in Neerlandia, en op de correspondentie en de
verzendlijsten van de Boekencommissie, die worden bewaard in het Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen. Met behulp van dit materiaal kan
vastgesteld worden hoe de boekenzendingen geregeld waren, wie er bepaalde wat er in de
kisten ging en welke overwegingen hierbij een rol speelden. Of de zendingen in ZuidAfrika ook daadwerkelijk het gewenste effect hadden, valt níet uit te maken; daarvoor zou
gekeken moeten worden naar de uitleengegevens van de verschillende bibliotheken.

2. Boekenzendingen vóór 1902
De Boekencommissie van het ANV, die in 1902 werd opgericht, was niet de eerste
organisatie om de "Hollandse" bevolking van Zuid-Afrika van Nederlandse lectuur te
voorzien (Lammers, 1985: 77). Zo had de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
de regering van de Zuid-Afrikaansche Republiek in 1883 en 1884 al drie partijen
Nederlandse literatuur geschonken; samen met enkele andere collecties zouden deze
boeken de basis gaan vormen voor het boekenbezit van de Staatsbibliotheek te Pretoria
(opgericht in 1887). In een brief waarin de Transvaalse regering de Maatschappij
bedankte voor haar vrijgevigheid, verklaarde zij dat de boeken des te meer welkom waren
daar sedert geruimen tyd byna uitsluitend Engelse litteratuur wordt ingevoerd,
en de rykdom der Nederlandsche letterkunde hier grootendeels onbekend is.
[...] Ook onze wensch is in steeds nauwer gemeenschap te blyven met het
oude Moederland, door ons steeds hoog geacht, en nu te meer na zoo vele
blyken van troue vriendschap in tyden van druk... Het streven der Regering
sal steeds zyn onze onafhanklikheid te bewaren, en in de kring der
beschaafde natiën voortdurend gerangschikt te zyn.
(Eybers, 1958: 128)
Ook de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging (NZAV) hield zich bezig met
boekenzendingen. NZAV-secretaris C.B. Spruyt hanteerde strenge normen ten aanzien
van het soort boeken dat geschikt geacht mocht worden voor Zuid- Afrikaanse lezers. In

aanmerking kwamen alleen "[r]omans en novellen, die genietbaar zijn voor eene
maatschappij, waar overbeschaving een onbekend woord en Weltschmerz eene
onbegrijpelijke aandoening is" (Lammers, 1985: 78).
Vaak lieten de Zuid-Afrikaanse bibliotheken de keuze aan Spruyt over. Wanneer zij zelf
een aanvraag indienden, dan werd die door Spruyt kritisch beoordeeld. Soms stuurde hij
een briefje mee waarin hij waarschuwde dat deze boeken in Nederland niet in elke
openbare bibliotheek toegelaten zouden worden, bijvoorbeeld omdat ze te "naturalistisch"
waren. Dat gold volgens Spruyt bijvoorbeeld voor Een liefde van Lodewijk van Deyssel
en voor Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emants (Lammers, 1985: 79).
Eén van Spruyts voornaamste adviseurs was Nicolaas Mansvelt, een Nederlandse
onderwijzer die in 1874 naar Zuid-Afrika was geëmigreerd en daar inmiddels was
opgeklommen tot hoogleraar aan het Victoria Kollege te Stellenbosch. Als onderwijzer
aan het Stellenbossche gymnasium had Mansvelt gemerkt dat er een groot tekort was aan
Nederlandse boeken. Daarom was hij zelf begonnen om boeken te importeren; doordat
hij grote partijen tegelijk bestelde, kon hij de boeken aanmerkelijk goedkoper aanbieden
dan de boekwinkels in Kaapstad. (1)
Begin jaren negentig was Mansvelt betrokken bij de oprichting van de Zuid-Afrikaansche
Taalbond, een organisatie die zich beijverde voor de positie van het Nederlands in ZuidAfrika (De Villiers, 1936). Uit een lezing, gehouden in 1880 bij de sluiting van het
schooljaar voor de leerlingen van het Stellenbossche gymnasium, blijkt dat Mansvelt er al
vroeg van overtuigd was dat niet het Nederlands, maar het Afrikaans in Zuid-Afrika de
toekomst had. Voorlopig was het Afrikaans in zijn ogen echter nog te weinig ontwikkeld
om zich naast het Engels zelfstandig te kunnen handhaven. Daarom achtte hij het van
belang dat de Afrikaners zoveel mogelijk Nederlands zouden leren, zodat deze taal
vooralsnog als voedingsbron kon blijven dienen voor het Afrikaans (Mansvelt, 1880). Op
Mansvelts suggestie begon de NZAV in 1889 met de publicatie van een driemaandelijkse
Bibliografie van boeken voor Zuid-Afrika geschikt, die enkele jaren later door uitgeverij en
boekhandel J.H. de Bussy, waarmee de NZAV veel zaken deed, zou worden vervangen
door een Catalogus voor school- en dorpsbibliotheken. Zuid-Afrikaanse bibliotheken
konden op basis van deze catalogus een bestelling plaatsen die vervolgens voor de helft
door de NZAV werd betaald.
In 1891 werd Mansvelt Superintendent van Onderwijs in de Zuid-Afrikaansche
Republiek. In deze hoedanigheid zou hij zich tót het uitbreken van de Tweede AngloBoerenoorlog niet alleen inzetten voor de versteviging van de positie van het Nederlands
als onderwijstaal (Ploeger, z.j.), maar ook voor de invoer van Nederlandse boeken, de
oprichting van bibliotheken en de komst van Nederlandse boekwinkels naar de Transvaal
(archief Dept. v. Onderwijs ZAR, Staatsargief, Pretoria).
Toen de Engelsen in juni 1899 Pretoria innamen, was Mansvelt, vanwege de vermeende
anti-Engelse gezindheid van zijn departement, de eerste die het land uitgezet werd. Geheel
berooid keerde hij met zijn kroostrijke gezin in Nederland terug. Hij vond een nieuwe
werkkring als secretaris van de Zuid-Afrikaansche Voorschotkas, het Fonds ten behoeve
van het Hollandsch Onderwijs in Zuid- Afrika, de NZAV en andere op Zuid-Afrika
gerichte organisaties. Deze functies stelden hem in staat om het werk dat hij als zijn
levensopdracht was gaan beschouwen - bevordering van de "zaak" der Afrikaners (taal,
godsdienst en politieke zelfstandigheid) - vanuit Nederland voort te zetten. De

boekenzendingen namen daarbij een voorname plaats in. Opmerkelijk is, dat, terwijl
Mansvelt zolang hij in Zuid-Afrika woonde, vooral het belang van de Afrikaners op het
oog lijkt te hebben gehad, hij nu een antwoord moest formuleren op de vraag hoe ook de
Nederlanders baat bij deze geldverslindende acties zouden kunnen vinden. Misschien is
Mansvelts reactie vooral ingegeven door pragmatisme. Niettemin moet aangenomen
worden dat deze opvatting, die Mansvelt enkele jaren na de oorlog uitsprak op een
bijeenkomst van het Christelijk Letterkundig Verbond, onder aanhangers van de GrootNederlandse gedachte inderdaad weerklank vond. "Blijft de Ned. taal in Z.-Afrika
gehandhaafd", aldus het verslag van Mansvelts voordracht,
dan behoudt Nederland in dit nog maagdelijk land, met zijn bijna onbeperkte
grenzen en zijn nog onontgonnen bronnen van welvaart, een afzetgebied, zoo
groot als het nergens anders ter wereld heeft: 1e. voor zijn overtollige
bevolking, 2e. voor zijn letterkundige en andere voortbrengselen. [...] Als in
den loop der jaren de tienduizenden lezers van Holl. boeken daar ginds tot
honderd-duizenden en millioenen worden, zal de Nederlandsche man van
letteren en wetenschappen niet langer verplicht zijn, met den hoed in de hand
of voor een karige vergoeding een uitgever voor de vruchten van zijn arbeid
te zoeken, of zich van een vreemde taal te bedienen om zijn geesteskinderen
aan de wereld bekend te maken. De uitgevers zelve zullen er niet minder baat
bij vinden, gelijk enkele dat reeds ondervonden hebben, wier werken ingang
in Z.-A. vonden. Al wie met de pers in eenige betrekking staat, als zetter,
drukker, fabrikant van papier, inkt, drukpersen[,] enz. enz. zal mede van die
uitbreiding van 't Nederlandsch taalgebied de vruchten plukken.
(Mansvelt, z.j.: 10-11)

3. Oprichting van de Boekencommissie
De oprichting, op 18 oktober 1902, van de Boekencommissie van het ANV was het
resultaat van verschillende Nederlandse en Zuid-Afrikaanse initiatieven. Een paar dagen
tevoren, tijdens een vergadering van het ANV-Hoofdbestuur op 12 oktober te
Antwerpen, was er een brief voorgelezen van de Nederlandse consul op Ceylon. Hij
schreef dat de Afrikaners die tijdens de oorlog op het eiland geïnterneerd hadden gezeten,
hun Nederlandse bibliotheek van ongeveer duizend titels (geschonken door de NZAV en
mogelijk ook andere Boerenvriendenorganisaties) bij hun vertrek ter beschikking hadden
gesteld van het Verbond. Tegelijkertijd bleken twee Nederlandse onderwijzers - W.
Tolsma, die ten tijde van Mansvelts Superintendentschap onderwijzer was geweest in de
Zuid-Afrikaansche Republiek, en de Rotterdammer W. van Everdingen - onafhankelijk
van elkaar het idee te hebben opgevat om Zuid-Afrika voortaan van Nederlandse leesstof
te gaan voorzien (Neerlandia, juli 1912: 151).
Het feit dat de oorsprong van de Boekencommissie gedeeltelijk valt te herleiden naar het
leven in de krijgsgevangenkampen, maakt dat werk en streven van deze commissie gezien
moeten worden tegen de achtergrond van het toenemende gevoel van verbondenheid
tussen Afrikaners uit verschillende delen van Zuid-Afrika (het ontstaan van de Afrikaner
natie als imagined community) en de notie van volksverheffing (door elkaar les te geven

probeerden de krijgsgevangen iets te doen aan de sociale en culturele achterstandspositie
van de Afrikaners). In de eerste jaren ná de Vrede van Vereeniging stond de
Boekencommissie ook in contact met de politieke leiders van de Afrikaners; volgens het
jaarverslag over 1904 bestond er in dat jaar een levendig briefcontact tussen de commissie
en "vele der meest bekende Boeren-voormannen in Zuid-Afrika en hier te lande"
(Neerlandia, april 1905: 59). Het opwekken van de "leeslust" was een belangrijk topos in
het Afrikaner-nationalistische discours (Hofmeyr, 1993: 112).
Dus is het logisch dat ook aan de boekenzendingen van het ANV een zekere rol werd
toegekend in de strijd tegen de Engelse dominantie in het algemeen en het
angliceringsbeleid van de Britse Hoge Commissaris, Lord Alfred Milner, in het bijzonder.
Aan Nederlandse kant vormde de verering van de Afrikaners uit de jaren 1899-1902 een
belangrijke voedingsbodem voor het werk van de Boekencommissie. Deze zogenaamde
Boerenliefde, die al eerder aan de oppervlakte was gekomen tijdens de Eerste AngloBoerenoorlog (1880-1881) en de Jameson-raid (1896), had zich gedurende de jongste
oorlog onder meer geuit in hartstochtelijke taferelen bij het bezoek van president Paul
Kruger aan Nederland, in een groot aantal petities en een ongebreidelde stroom
gelegenheidspublicaties: van gedichten en doorwrochte essays van literaire auteurs als
Albert Verwey en Frederik van Eeden tot anonieme straatliederen, ballades, toneelstukjes,
preken en profetieën. Het algemene beeld van de Afrikaners dat uit deze teksten naar
voren kwam, was dat van een klein, vrijheidslievend, onverschrokken en strenggelovig
volkje, verwikkeld in een ongelijke strijd met het machtige, goddeloze en goudbeluste
Engeland; de Afrikaners werden gezien als de "geuzen" van de negentiende eeuw, de
dragers van oud-vaderlandse deugden die in het verstedelijkte en decadente Nederland
van het fin de siècle inmiddels verloren waren gegaan. Ook de Transvaalbuurten in
verschillende Nederlandse dorpen en steden en de standbeelden voor legendarische
Boerengeneraals die in deze tijd op verschillende plaatsen in Nederland zijn opgericht,
herinneren nog aan het enthousiasme van het Nederlandse volk voor de Boerenzaak
(Schutte, 1986; Van Koppen, 1992; Te Velde, 1992; Bossenbroek, 1996; Jonckheere,
1999 & Jansen en Jonckheere, 2001). Ná 1902 werd het geromantiseerde beeld van de
Afrikaners levend gehouden door het verschijnen van diverse oorlogsdagboeken en
mémoires, alsook door de romans van de populaire auteur Louwrens Penning.
Hoewel zijn werk in geen enkele literatuurgeschiedenis vermeld wordt, werden zijn boeken
- met name de zogenaamde "Wesselsserie", over de lotgevallen van een Afrikanerfamilie
tijdens de Tweede Anglo-Boerenoorlog - tientallen keren herdrukt en door telkens nieuwe
generaties vooral jonge lezers gretig gelezen. Over de beeldvorming ten aanzien van de
Afrikaners in Pennings romans schrijft Wilfred Jonckheere onder meer:
Zijn bedoeling was eerder om in het licht van zijn christelijke nationalistische
overtuigingen de Nederlander (en vooral de Nederlandse jeugd) tot geloof,
hogere idealen en nationale trots te inspireren. Hierbij wordt de
geïdealiseerde Afrikaner in zijn strijd tegen de heidense zwarten en het
imperialistische Engeland model gesteld in een wereld die, volgens Penning,
aan ideaalloosheid, apathie en decadentie ten onder dreigt te gaan. [...] In
feite schiep Penning in zijn teksten zijn eigen mythe: die van die in Afrika
herboren, idealistische, vurige, anti-imperialistische Nederlander.
(Jonckheere, 1999: 44-45)

Het is niet ondenkbaar dat Van Everdingen en zijn team van vrijwilligers inspiratie uit deze
boeken putten en dat hun beeld van de Afrikaners en hun behoeften voor een deel door
deze boeken was bepaald. Verschillende Nederlandse en Belgische
Boerenvriendenorganisaties zouden hun eigen activiteiten op het gebied van de
boekenzendingen naar de Boekencommissie van het ANV delegeren. Dit gold
bijvoorbeeld voor de NZAV, het Christelijk Nationaal Boeren-Comité en de
Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Jongelieden-Bond, terwijl later ook de Nederlandsche
Maatschappij tot Handhaving van Stamverwante belangen in Zuid-Afrika, de ZuidAfrikaansche Voorschotkas, het Herman Coster-fonds en Jong Nederland en Zuid-Afrika
vriendschappelijke betrekkingen met de commissie zouden aanknopen (Neerlandia, april
1905: 62 en januari 1906: 12.). Voordeel was dat er niet langs elkaar heen gewerkt werd
en de andere organisaties hun aandacht op andere taken konden richten. Wel zouden zij
een financiële bijdrage blijven leveren om het werk van de Boekencommissie mogelijk te
maken. Overigens zouden, zoals te verwachten was, de NZAV en de Voorschotkas organisaties waarin Nicolaas Mansvelt een centrale rol vervulde - hun eigen activiteiten op
dit terrein gedeeltelijk blijven voortzetten. Mansvelt en Van Everdingen correspondeerden
regelmatig met elkaar.

4. Doelstelling en taken
De doelstelling van de Boekencommissie, zoals die in het jaarverslag over 1904 werd
verwoord, was "het verschaffen van boeken aan Nederlanders in den vreemde en aan
onze stam- en taalverwanten in Zuid-Afrika."
Immers, alleen door den steun van velen kan het tweeledige doel, dat wij
beoogen, bereikt worden, te weten: voor zoover het Nederlanders betreft,
dezen voeling te doen houden met de moedertaal; - wat Zuid-Afrika aangaat,
de Boeren te steunen in den strijd voor hun taal (dùs hun volksbestaan) door
de Hollandsche scholen te voorzien van leerboeken, bibliotheken te stichten,
aan debatsvereenigingen Nederlandsche werken te verschaffen, enz. enz.
(Neerlandia, april 1905: 58-59)
Dat het verspreiden van Nederlandse literatuur voor het Algemeen Nederlands Verbond
geen op zichzelf staand doel was, blijkt uit een emotionele oproep aan het slot van
hetzelfde jaarverslag:
En dat is noodig, want uit de aanvragen, die wij uit alle deelen van het zoo
uitgestrekte Zuid-Afrika ontvangen, blijkt, dat er niets, letterlijk niets, van
Hollandsche boeken aanwezig is. Men doordringe zich toch wel ernstig van
deze waarheid. Welnu, dat dan allen, die mèt ons de overtuiging deelen, dat
ons werk goede vruchten zal dragen, meehelpen aan de bereiking van ons
doel: de taal en het volksbestaan van onze broederen te helpen verdedigen,
die, helaas! in hun strijd om het recht eerst hun staatkundige vrijheid hebben
moeten ten offer brengen, en nu worstelen om 't behoud van hun landaard!...

(Neerlandia, april 1905: 62)
Maar uit een brief van Van Everdingen aan ANV-secretaris P.J. de Kanter bleek dat men
ook de Nederlandse belangen niet uit het oog verloor: "In Z-Afrika staat achter de taal - 't
volk", schreef hij, "en daarmee de groote belangen - ook economische! - voor ons land,
als de geest Nederlandsch blijven kan. Op den duur kunnen wij immers nog zéér véél
voordeel trekken door die Nederl. volksplanting." (2)
Hoewel het merendeel van de boekenzendingen tot het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in 1914 voor Zuid-Afrika bestemd was, nam het aantal geaddresseerden
elders in de wereld ook snel toe. In november 1908 kon Van Everdingen melden dat de
commissie inmiddels 80 afzetpunten buiten Zuid- Afrika had. Het werkterrein van de
commissie strekte zich uit van Noord Amerika tot Chili en van de Nederlandse Antillen tot
Japan. In 1905 was een begin gemaakt met het versturen van pakketten dag- en
weekbladen naar zeemanshuizen in havensteden overal ter wereld. Voor een deel ging het
om gebruikte kranten en tijdschriften die door ANV-leden trouw bij het verzendhuis
werden afgegeven. Doordat deze bladen elke week weer in ontvangst genomen, ingepakt
en verstuurd moesten worden, was de lectuurvoorziening ten behoeve van Nederlandse
zeelieden in den vreemde één van de meest arbeidsintensieve klussen van de
Boekencommissie. Niettemin zou zij in de loop der jaren uitgroeien tot één van de
kerntaken; ook nadat in Zuid-Afrika de belangstelling voor Nederlandse boeken was
weggeëbd, zou er in zeemanshuizen en op de Nederlandse consulaten in het buitenland een
constante vraag blijven bestaan naar berichten van thuis. Verder voorzag de
Boekencommissie ook Nederlandse verenigingen overzee van Nederlandse boekerijen,
ondersteunde zij het Nederlandse onderwijs op Sumatra en werden er bibliotheekjes
opgezet voor verarmde Europeanen in Nederlands-Indië, voor bejaarde Nederlanders in
Londen en voor de honderden Nederlandse arbeiders in de veenkolonies net over de
Duitse grens, in Oost-Friesland en Westfalen (Neerlandia, oktober 1910: 211). Tijdens de
Eerste Wereldoorlog kwam de verzending van boeken naar Zuid-Afrika en andere verre
bestemmingen vrijwel stil te liggen door de beperkingen op het scheepvaartverkeer. In
deze periode vond de Boekencommissie echter tijdelijk een nieuwe taak in de
lectuurvoorziening aan gemobiliseerde Nederlandse soldaten (Neerlandia, septembernovember 1914: 202, februari 1915: 47 en juni 1915: 124). Doordat het ANV als geheel
neutraal moest blijven en daardoor praktisch vleugellam was geworden, was de
Boekencommissie gedurende de oorlogsjaren de meest actieve afdeling binnen het
Verbond (Van Hees en De Schepper, 1995: 72).
Aanvankelijk opereerde de Boekencommissie vanuit een lokaal aan de Houtlaan in
Rotterdam, maar in juni 1904 betrok zij "twee flinke zalen [...] in het gebouw van de
"Werkinrichting voor Hulpbehoevende Blinden", Van der Duynstraat 63" (Neerlandia,
april 1905: 60). Deze locatie kwam bekend te staan als het "Boekenhuis". Het werk werd
grotendeels verricht door vrijwilligers. Zij kwamen in de avonduren en op hun vrije
zaterdagen naar het Boekenhuis om boeken in te zamelen, te sorteren, in te pakken en te
versturen. Alleen was het, naarmate de omvang van de werkzaamheden toenam,
noodzakelijk geworden om voor bepaalde taken betaalde krachten in dienst te nemen.
Willem van Everdingen was vanaf de oprichting in 1902 tot zijn terugtreden in 1927 als
Eerste Secretaris, secretaris-penningmeester en ten slotte, vanaf 1914, als Directeur de
drijvende kracht achter de Boekencommissie. (3)

Slechts een gedeelte van de boeken was afkomstig uit schenkingen. Er moesten ook heel
wat boeken gekocht worden om te kunnen beantwoorden aan specifieke vragen, met
name vanuit Zuid-Afrika:
schoolboeken ten dienste van het Chr. Nat. Onderw.; rekenboekjes
opzettelijk voor Zuid-Afrika geschreven; ontspanningslectuur voor
ontwikkelden; volksliederenboeken; stichtelijke liederen; landkaarten van
Zuid- Afrika; wandteksten en bijbelplaten ten behoeve van het
godsdienstonderwijs; werken over den laatsten Boeren-oorlog; boeken over
landbouw, veeteelt, enz. (naar aanleiding van een aanvraag uit West-Indië).
Ook kochten we een aantal ex. van Het Boek in 1904, om de
Nederlandsche uitgaven in den vreemde bekend te maken.
(Neerlandia, april 1905: 60)
De noodzaak om boeken te kopen, wordt bijvoorbeeld duidelijk als we een
wanhoopskreet van Van Everdingen uit 1906 lezen, waarin hij de ANV-leden oproept om
"goede stichtelijke lectuur (vooral rechtzinnige) uit de laatste dertig jaar" te schenken: "Wij
zijn overstelpt met stichtelijke boeken uit de 17e en 18e eeuw, vaak onooglijk van uiterlijk.
Men begeert die nergens, doch vraagt dikwijls om lectuur van dien aard uit den laatsten
tijd" (Neerlandia, januari 1906: 11).
Om het werk van de Boekencommissie mogelijk te maken, was er dus veel geld nodig. De
jaarrekening van de Boekencommissie over 1905 laat bijvoorbeeld zien dat er dat jaar
voor ƒ 1516,67 aan boeken was aangeschaft; andere grote kostenposten waren de
vrachtkosten (ƒ 457,67), "ten behoeve der Zeemanshuizen" (4) (ƒ 473,46), het bindwerk
(ƒ 240,74) en de huur van het Boekenhuis (ƒ 200,-). Het ANV was de belangrijkste
geldschieter; van het Hoofdbestuur en de afdelingen van het ANV kreeg de
Boekencommissie dat jaar ƒ 1750,-. Daarnaast kwam er ƒ 485,- van het hoofdbestuur en
de afdelingen van Mansvelts NZAV, ƒ 50,- van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde en ƒ 40,- van H.M. koningin-moeder Emma; ten slotte waren er nog enkele
kleinere bedragen van niet bij name genoemde schenker(s). In het jaarverslag over 1912
werd koningin Wilhelmina als donateur genoemd voor ƒ 100,- en in het jaarverslag over
1913 bedankte Van Everdingen W.J. Leyds, de voormalige staatsprocureur en
staatssecretaris uit het Transvaal van president Kruger, als "een der krachtigste
[begunstigers] gedurende die lange reeks van jaren" (Neerlandia, juni 1914: 130).
Sommige afdelingen van de Groep Nederland van het ANV richtten zogenaamde
"subcommissies" van de Boekencommissie op die zich speciaal belastten met het ophalen
van oude kranten voor de zeemanshuizen en het inzamelen van geld en boeken. Van
Everdingen was altijd bereid om voor afdelingen van ANV en NZAV,
studentenverenigingen en andere cultuurorganisaties voordrachten te houden over het werk
van "zijn" commissie; van mei 1907 tot de eerste maanden van 1914 trad hij 45 keer aan,
zowel in Nederland als in Vlaanderen. Daarnaast presenteerde de Boekencommissie zich
tijdens belangrijke beurzen, zoals de Wereldtentoonstelling in Brussel van 1910, waar de
inzending van het ANV een gouden medaille won en Van Everdingen werd onderscheiden
met een zilveren medaille.
Eén van de voorwaarden voor het ontvangen van een kist met boeken, was dat de
ontvangers zelf het transport in Zuid-Afrika (vanaf de haven tot de eindbestemming)

moesten betalen. Soms waren zij in staat om nog wat meer bij te leggen, maar verplicht
was dit allerminst. Nog op 10 oktober 1929 zou Van Everdingens opvolger, J.P. Bolten,
aan Annie Pienaar-de Klerck van de plaas Makateeskop bij Paulpietersburg (Natal)
schrijven: "Over Uw bijdrage kunnen wij kort zijn, nl. die onmogelijkheid om ons geldelijk
te steunen is voor mij reden en plicht eens te informeeren wat de Boekencommissie voor
U en Uw menschen doen kan" (AMVC, ANV-archief, map 364). (5)

5. Activiteiten met betrekking tot Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika gingen de eerste zendingen volgens een mededeling van Van Everdingen uit
1912 hoofdzakelijk naar Pretoria, Bloemfontein en Stellenbosch. "Nu", zo laat hij erop
volgen,
hebben wij honderden adressen in Zuid-Afrika: in Transvaal, OranjeVrijstaat, en de Kaap, benevens verscheidene in Natal, Rhodesië, Duitsch
Zuid-West-Afrika, Portugeesch West-Afrika, Duitsch Oost-Afrika, Britsch
Oost-Afrika, Belgisch Congo - zoodat wij met onze Hollandsche boeken,
tijdschriften en couranten zijn doorgedrongen tot in 't hart van Centraal Afrika
en Hollandsche lectuur genoten wordt aan den voet van den Kilimandsjaro,
bij de watervallen van de Congo-rivier, en niet ver van de bronnen van den
Nijl!
(Neerlandia, juli 1912: 151)
De gegevens in de achtereenvolgende jaarverslagen zijn te disparaat om een compleet
beeld te geven van de aantallen verstuurde kisten, uitgesplitst per jaar en per provincie. De
volgende feiten mogen dienen als indicatie. Tot januari 1906 zijn er 315 kisten verstuurd,
samen goed voor circa 65.000 boeken; dat betekent een gemiddelde van ruim 200
boeken per kist (Neerlandia, april 1906: 77). Als Van Everdingen in mei 1908 terugblikt
op de eerste vijf jaar, constateert hij dat er in de afgelopen periode bijna 600 kisten zijn
verzonden, waarvan ruim 500 naar Zuid-Afrika en Duits Zuidwest-Afrika (het huidige
Namibië): 97 in 1903, 77 in 1904, 141 in 1905, 141 in 1906 en 127 in 1907 (Neerlandia,
mei 1908: 78-80). In januari 1910 zijn er in totaal 746 kisten verstuurd, waarvan 616 naar
zuidelijk Afrika. De verdeling binnenslands is als volgt: Transvaal 259, Vrijstaat 185, Kaap
147, Natal 20, Duits Zuid-West Afrika 39 en Portugees West-Afrika (nu Mozambique) 2
(Neerlandia, januari 1910: 7). Over het algemeen kan vastgesteld worden dat de
aanvragen vanuit (en dus de verzending naar) de Kaapkolonie iets later op gang kwamen
dan die vanuit de voormalige Boerenrepublieken, maar dat deze achterstand later volledig
werd ingehaald. Wanneer we Duits Zuid-West- en Portugees West-Afrika verder buiten
beschouwing laten en ons beperken tot Zuid-Afrika, dan valt op dat de aanvragen vanuit
het Engelsgeoriënteerde Natal achterbleven bij die uit de rest van het land.
De voor Zuid-Afrika bestemde kisten met boeken werden vooral gestuurd aan
onderwijzers en predikanten die de leiding hadden over een school of een
debatsvereniging of Christelijke Jongeliedenvereniging (CJV). Zo werden er in 1906 40
naar onderwijzers gestuurd ten behoeve van de schoolbibliotheek, 40 naar
debatsverenigingen, 10 naar afdelingen van de in 1905 opgerichte Afrikaansche

Christelijke Vrouwenvereeniging (Neerlandia, april 1906: 76), enkele naar afdelingen van
de Afrikanerbond en één naar een openbare bibliotheek in de Oranjerivierkolonie
(Neerlandia, februari 1907: 33). (6) Deze bestemmingen zijn interessant omdat verwacht
mocht worden dat langs deze weg een groot deel van de Afrikaner bevolking bereikt zou
worden. Via het onderwijs werd de jeugd blootgesteld aan Nederlandse leer- en
leesboeken. Booyens (1983) heeft gewezen op de centrale plaats van CJV's en
debatsverenigingen in de Afrikaner gemeenschap, met name op het platteland. Tijdens de
bijeenkomsten van deze verenigingen werden debatten gevoerd, toneelstukjes opgevoerd
en voordrachten en muziekuitvoeringen gehouden; daarnaast beschikten de verenigingen
soms over een kleine uitleenbibliotheek. Uit de jaarverslagen van de Zuid-Afrikaanse
correspondenten van de Boekencommissie valt af te leiden dat de Nederlandse boeken
inderdaad binnen deze context functioneerden. De verenigingen hadden een belangrijke rol
binnen het streven naar volksopvoeding, de bestrijding van het armblankes-probleem en
de constructie van het Afrikaner-nationalistische discours. Ook dienden sommige van deze
verenigingen als kweekschool voor de toekomstige politieke en culturele elite. Zo waren
de politici J.B.M. Hertzog, D.F. Malan en J.C. Smuts, schrijvers en journalisten als C.J.
Langenhoven, A.L. Geyer en J.J. Smith, de taalstrijder Tobie Muller en kerkleider J.D.
Kestell tijdens hun studiejaren lid van de verschillende debatsverenigingen in Stellenbosch.
(7) Dat ook de ACVV's tot de begunstigden behoorden, is eveneens betekenisvol, omdat
vrouwen binnen een nationalistische ideologie gezien worden als hoeders van de
godsdienstige en culturele waarden van hun volk.
Bekendheid kreeg het werk van de Boekencommissie in Zuid-Afrika doordat
verschillende "Hollandse" (dat wil zeggen: Nederlands- en - in toenemende mate Afrikaanstalige) kranten en tijdschriften zoals De Volkstem, Ons Land, De Stem en De
Middellandsche Afrikaander er berichten over publiceerden. Verder hing veel af van het
optreden van de correspondenten die de commissie in verschillende Zuid-Afrikaanse
regio's had. Dat de bovengenoemde veertig kisten met boeken die in 1906 naar
debatsverenigingen gestuurd werden, bijna allemaal in de Kaapkolonie terecht kwamen,
was bijvoorbeeld het werk van de oud-Nederlander W. Hovy jr. (8) Andere
correspondenten waren professor E.C. Godée Molsbergen (Stellenbosch), mej. W. Maas
(Kaapland), P. van Gent en mevr. A.H. van Gent-Kesler (Vrijstaat) en mej. Annie de
Klerk (Natal). De schrijver Jan F.E. Celliers wordt herhaaldelijk genoemd als
correspondent voor de Transvaal, maar zijn optreden moet weinig effectief zijn geweest.

6. De jaarverslagen
Wie een kist met boeken kreeg, was verplicht om de commissie onmiddellijk van de
ontvangst op de hoogte te stellen en vervolgens elk jaar vóór 1 januari in het kort verslag
te doen van de manier waarop de boeken in het afgelopen jaar gebruikt waren; ook mocht
men bij die gelegenheid een beredeneerde aanvraag voor nog méér boeken indienen
(Neerlandia, april 1905: 61). Van Everdingen haalde in zijn Neerlandia-rubriek "Van de
Boeken-Commissie" graag uit de jaarverslagen aan, in de hoop nog wat potentiële
"begunstigers" over de streep te trekken. "Mijne leerlingen zijn ook opgetogen", citeerde
hij bijvoorbeeld de woorden van een Transvaalse onderwijzer. "Vele spraken het
hartelijke verlangen uit, U en die andere verre vrienden te kunnen zien. Ze vroegen mij om

portretten van die heeren en dames" (Neerlandia, juni 1906: 158). (9)
De jaarverslagen (AMVC, ANV-archief, map 301) geven een interessant beeld van de
manier waarop de boeken van het ANV in Zuid-Afrika functioneerden. Veel kisten waren
bestemd voor gebruik op scholen. (10) Ze bevatten prentenboeken en leesboeken voor
kinderen, leer- en leesboeken voor klassikaal gebruik en soms ook andere leermiddelen,
zoals pennen en schriften. Daarnaast werden met dezelfde zending vaak ook boeken voor
een meer volwassen publiek meegestuurd, zoals de onderwijzer en de ouders van de
leerlingen. Andere kisten gingen naar de bibliotheken van CJV's of debatsverenigingen, die
werden geleid door een predikant of een onderwijzer. Sommige correspondenten
bekleedden een dubbelfunctie en beheerden bijvoorbeeld zowel de boeken van de
schoolbibliotheek als die van de plaatselijke debatsvereniging. Niet alle boeken werden in
openbare verzamelingen ondergebracht. Een deel werd gebruikt als prijzen in het
onderwijs, een enkele keer lijkt het er ook op dat de boeken gewoon zijn weggegeven en
niet in bredere kring hebben gerouleerd. Vaak vormde de schenking van het ANV de
basis voor een bibliotheekcollectie waarvoor leengeld gevraagd werd; dankzij deze
inkomsten kon de collectie dan later verder worden uitgebreid.
In sommige verslagen werden verklaringen gezocht voor het gebrek aan leeslust. Een
terugkerende factor is het geringe aantal boeken; als de gebruikers van de bibliotheek min
of meer alles gelezen hebben dat van hun gading is, dan ebt de belangstelling daarna al
gauw weg. Ook de natuurlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn. "Eén ding moet gij
in Holland nooit vergeten, d.i. de warmte en het heerlijke klimaat", schreef dominee Van
Drimmelen uit Zeerust (Transvaal) bijvoorbeeld op 19 december 1908, "de warmte maakt
lusteloos en het heerlijk klimaat doet andere dingen wenschen dan lectuur of studie."
Daarnaast kunnen de grote afstanden, met name op het platteland, een probleem zijn.
Volgens P.J. Conradie uit Newcastle (Natal) had de Eerste Wereldoorlog het proces van
leeslust-opwekken doorkruist; in die jaren eiste het oorlogsnieuws alle aandacht op. (11)
Wanneer het wél goed ging, werd vaak vermeld dat de Nederlandse bibliotheek die met
steun van de Boekencommissie tot stand was gekomen, aardig kon competeren met de
Engelse bibliotheek in hetzelfde gebied. Dit is vanuit postkoloniaal oogpunt interessant,
omdat bibliotheken in Zuid-Afrika in de negentiende eeuw als Engelse instituten golden. Er
zijn verschillende getuigenissen bewaard gebleven, onder meer van de schrijvers C. Louis
Leipoldt en M.E.R, dat de bibliotheekcollecties in het laatste kwart van de eeuw een
overwegend Engels karakter hadden (Immelman, 1970). Met de boekenzendingen werkt
het ANV dus mee aan de ondermijning van de Engelse culturele dominantie op dit terrein.
Zo scheef J.J. Grobbelaar uit Amsterdam (Transvaal) op 27 oktober 1908 dat de boeken
goed mededongen met 'n plaatselike "library", en derhalve 'n leeslust voor
hollandse lektuur bij ons Afrikanerdom opwekte[n]. Sommige oude boeren
waren erg blij om van die boeken in handen te krijgen; boeren, die misschien
behalve de bijbel en een vragenboek, maar weinige, of gene andere boeken
te lezen kregen. Ik heb 'n boekrakje in de consistorie van onze kerk, zodat al
de kerkgangers die boeken onder ogen krijgen. (12)
Herhaaldelijk werd het gebruik van de boeken in een nationalistische sfeer getrokken.
"Onze kracht zit bij de arme Afrikaners, die voelen nog voor historie, vaderland &
Hollandsche taal", schreef J. van Bruggen bijvoorbeeld op 5 december 1904 vanuit

Johannesburg. En op 22 december 1904 verklaarde W. Postma (Bethulie,
Oranjerivierkolonie): "[...] de goede zaak, Behoud van taal en nationaliteit wordt daarmee
zeer bevorderd." Maar wilde het werk van de Boekencommissie aanslaan, dan moest men
bij het selecteren van de boeken wel rekening houden met het bevattingsvermogen en de
normen en waarden van de Afrikaners. Wat het eerste betreft, moet niet vergeten worden
dat de zendingen vaak in de eerste plaats bestemd waren voor schoolbibliotheken en
verenigingen gericht op een jeugdig publiek. Maar ook voor een volwassen publiek werd
niet alles geschikt geacht, zoals moge blijken uit de volgende bloemlezing:
Vooral de historische verhalen en grappige stories vielen erg in de smaak. De
Afrikaners houden van humoristische lectuur. Ingewikkelde, moeilijke lectuur
leggen zij ongelezen terzijde. Voor alles is het noodig eenvoudige, boeiende
boeken uit te zenden, ook op christelijk gebied.
(P. van Gent, 1904)
Het meeste vielen in de smaak de werken van de oudere schrijvers zooals v.
Lennep, Dr. Jan ten Brink, Justus v. Maurik, Mevr. Bosboom enzv. Boeken
zooals Parias van M. Kruseman en in die geest worden hier niet
gewaardeerd daar de toestanden die zulke boeken noodig maken niet
begrepen worden. Naar mijn opinie zullen die boeken eerder kwaad dan
goed doen aan het zedelijk karakter van ons volk.
(Herman J. Hollenbach, Rietvlei, Transvaal, 17 december 1905)
Jammer dat zovele van de boeken totaal ongeschikte leesstof zijn voor de
plattelands bevolking van Afrika. [...] B.v. er is onder myn verzameling
"Burgermenschen" door Coenen (geloof ik) en een paar anderen volgens
dezelfde styl en gehalte, welke zeer genietbaar zijn voor ontwikkelde
personen, doch die totaal niet begrepen worden door de ongeoefende lezer.
Boeken b.v. als de "Twee Neven", een echt jongensboek, dat is het soort,
dat we hier nodig hebben.
De helft van de boeken aan my toegezonden is onverstaanbaar voor het
ongeletterde publiek van Transvaal. We moeten niet vergeten dat de leeslust
hier nog ontwikkeld moet worden, en die ontwikkeling alleen kan verkregen
worden door geschikte stof te leveren.
(J. van Nes, Bloedrivierschool, Transvaal, 28 januari 1910)
Als we willen weten wat wél in de smaak viel, dan moeten we een onderscheid maken
tussen de nuttige boeken die de bibliotheekbeheerders het liefst wilden hebben (zoals
geschiedenisboeken, biografieën, reisverhalen, populair-wetenschappelijke
verhandelingen) (13) en de ontspannings-literatuur die in Zuid-Afrika, net zoals in Europa,
werkelijk met smaak gelezen werd. Zo meldt Herman J. Hollenbach (Rietvlei, Transvaal)
op 18 januari 1907 dat vooral de (vertaalde) boeken van Jules Verne, Kapitein Maryat,
Maine Reid, Ouida, Justus van Maurik en de Oude Heer Smits populair waren. En
daarnaast was er veel vraag naar stichtelijke lectuur, waarbij in de eerste plaats gedacht
werd aan boekjes als Genoveva en Eustasius van de Duitser C.J. Schmidt.

7. Bijzondere collecties
De Boekencommissie was in Zuid-Afrika betrokken bij de oprichting van verschillende
bijzondere collecties. Deze hadden dezelfde functie als de modelbibliotheek van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Nederland (Tromp, 1987: 494) en de catalogi,
gericht op een Zuid-Afrikaans publiek, van C.B. Spruyt en de firma J.H. de Bussy vóór de
Tweede Anglo-Boerenoorlog. De grootste van deze modelbibliotheken was de "Dr. Van
Everdingen-A.N.V.- Boekerij", die op initiatief van oud-president Steyn in 1908 te
Bloemfontein was opgericht. Deze boekerij (vernoemd naar de volijverige secretaris van
de Boekencommissie) was, zo wordt verklaard in het voorwoord bij de catalogus uit
1912, "daar gebracht [...], om personen in Afrika behulpzaam te zijn in het samenstellen
van een bibliotheek van Hollandse boeken, of de keuze te vergemakkeliken bij het zoeken
naar goede Hollandsche lektuur, geschikt voor Zuid- Afrika."
Zo dikwels wordt door onze stamverwanten, vrienden en kollega's in Zuid
Afrika gevraagd om opgave van goede, gezonde bevattelike Hollandse
leesstof, voornamelik bij het samenstellen van schoolbibliotheken. Dikwels
komt men bedrogen uit, als men denkt, dat elk in 't Hollands geschreven
boek goed is voor 't Afrikaanse kind. Dikwels ook stopt de boekhandelaar,
die in 't Hollands niet thuis is, rauw in plaats van rijp in de handen, en als 't
woord waar is: "Kwade samensprekingen bederven goede zeden", zeker is
het waar, dat ongeschikte lektuur de liefde tot de taal verflauwt, zoo niet
doodt. Ook heeft men al "orakels" horen zeggen, dat er te weinig
oorspronkelike Hollandse schrijvers zijn die te genieten zijn in Zuid Afrika, en
dat bijna alle Hollandse werken vertalingen zijn. Haalden we daarover de
schouders op, tans willen wij het tegendeel bewijzen, menende dat 't kleine
Holland trots mag wezen op het heirleger werkelik goede schrijvers van
boeken voor oud en jong, die niet met behulp van een woordenboek te werk
zijn gegaan.
(Catalogus, 1912: "Een woord vooraf")
Ook voor Nederlandse uitgevers die graag hun boeken in Zuid-Afrika op de markt wilden
brengen, maar niet wisten welke titels het meest geschikt zouden zijn, zouden collectie en
catalogus van de Van Everdingen-boekerij tot richtsnoer kunnen dienen. Over het doel
van de boekerij schreef ds. W. Postma (Dr. O'kulis), die door president Steyn aangesteld
was als voorzitter van de bestuursraad, op 20 september 1909 aan Nicolaas Mansvelt, de
secretaris van de NZAV:
Ik wil u melden wat wy nu bezig zyn te doen. Wy hebben door Dr van
Everdingen van verschillende uitgevers heel wat boeken ontvangen alsmede
van de A.N.V. Boekery. Daarvoor hebben wy rakken laten maken en alles
is nu in orde. Aanst. week, met vakansie, maken wy van die boeken een
katalogus en laten die drukken, Overal vormen zich kleine leeskringen, die uit
die katalogus kiezen wat zy hebben willen. Die boeken worden hun
toegezonden en zy betalen vracht heen en weder. Daarenboven heeft de
letterkund[i]ge afdeling ondernomen om die boeken behoorlik te recenseren

in de nieuwsbladen en goede boeken aan te bevelen by het lezend publiek.
Op die wyze maken wy de Hollandse boeken hier bekend in wyder Kring
en, Daar de mensen hier gaarne uit vertrouwbare bron advies ontvangen eer
zy boeken kopen, worden de mensen aan het lezen gebracht. Verder hebben
wy besloten om met de Holl onderwyzers vereniging samen te werken om
onze school bibliotheken met goede Holl. boeken te voorzien.
(NZAV-archief, VI/323)
Eén van de andere leden van het bestuur van de Van Everdingen-boekerij was de
Nederlandse onderwijzer H.H. van Rooijen. In zijn "dubbelbiografie" Merksteen (1998)
geeft Van Rooijens kleinzoon, Karel Schoeman, een karakteristiek van de collectie die de
indruk wekt dat men inderdaad had geprobeerd om enerzijds alles op te nemen wat
interessant zou kunnen zijn voor scholen en CJV's en debatsgezelschappen en anderszijds
ook voeling te houden met recente ontwikkelingen in de Nederlandse en West-Europese
literatuur:
Toe die gedrukte katalogus in 1912 verskyn, was daar altesaam 1347 titels,
en die supplement-katalogus wat twee jaar later uitgegee is, dui op 'n
groottotaal van 1967. Vir 'n deel was dit die onvermydelike klassieke werke
van die Nederlandse letterkunde, Vondel en Cats, Ter Haar, Van Lennep,
Bosboom-Toussaint, Potgieter en Busken Huet, tesame met die Volledige
dichtwerken van Nicolaas Beets, maar daar was eweneens titels van
populêre eietydse skrywers soos M.J. Brusse, Top Naeff, Louwrens Penning
en die Scharten-Antinks, en vertalings van Hall Caine, Karl May, Jules Verne
en Johanna Spyri, skryfster van Heidi. Hiernaas was daar egter ook werke
van skrywers wat vir die generasie Nederlanders deur wie dit uitgesoek is
nog baie "modern" moet gewees het, soos Couperus, Van Eeden, Kloos,
Perk en Verwey; en meerdere name en titels verras jou effens wanneer jy
hulle in die lyste aantref: Ibsen, Gorki, Blasco Ibanez, die Belydenisse van
Augustinus, De profundis van Oscar Wilde, die gedig Cain van Byron, die
toneelstuk Mevrouw Warren's bedrijf (Mrs Warren's profession) van
Bernard Shaw, 'n drama van die Sosialis Henriëtte Roland-Holst, verskeie
bundels kabarettekste deur J.H. Speenhoff, en historiese romans van
Marjorie Bowen [...].
(Schoeman, 1998: 315)
Hoewel Schoemans opsomming van moderne schrijvers inderdaad veelbelovend lijkt,
moet tegelijkertijd geconstateerd worden dat lang niet al het werk van deze moderne
schrijvers aanwezig was. Zo komt Frederik van Eedens moderne sprookje De kleine
Johannes wél op de lijst voor, maar zijn naturalistische roman Van de koele meren des
doods níet. Evenzo zijn van Cd. Busken Huet zijn Litterarische fantasiën en kritieken en
Het land van Rembrandt wel aanwezig, maar de seksueel-expliciete realistische roman
Lidewijde is er weer niet. Deze steekproeven wijzen uit dat de selectie een normatief
karakter had. Dit paternalisme was niet uniek voor de relatie tussen de Boekencommissie
en haar Zuid- Afrikaanse doelgroep. Hetzelfde geldt voor het aanschafbeleid van
bibliotheken in Engeland en Duitsland (Luger, z.j.: 38-39) en voor de collectievorming
binnen het Nutsbibliotheekwerk in Nederland (Tromp, 1987: 493). De jaarverslagen in het
ANV-archief wekken echter de indruk dat de Zuid-Afrikaanse bibliotheekhouders zich

passiever opstelden dan de afdelingen van "het Nut", die volgens Tromp (1987: 494) erg
op hun autonomie gesteld waren; doorgaans had men in Zuid-Afrika minder zicht op wat
er allemaal gepubliceerd was en was men meer afhankelijk van de keuzes die door Van
Everdingen c.s. werden gemaakt. Vergelijking van de catalogus van de Van Everdingenboekerij (1912) met de lijst met romans van bekende schrijvers die begin 1910 in de
verschillende Nutsbibliotheken in Nederland aanwezig waren (Kloek, z.j.: 190- 198) doet
vermoeden dat het beleid van de Boekencommissie ten aanzien van de Zuid-Afrikaanse
bibliotheken in grote lijnen overeenkwam met dat van het hoofdbestuur van "het Nut" voor
haar eigen bibliotheken in Nederland. De verschillen moeten waarschijnlijk voor een deel
toegeschreven worden aan het beeld dat bij de Boekencommissie bestond van de
behoeften bij de Afrikaners, en voor een deel aan de specifieke vragen die de commissie
vanuit Zuid-Afrika kreeg. Vermoedelijk was het aandeel christelijke literatuur groter en
werd de ontspanningslectuur minder scherp beoordeeld: dát de Afrikaners lazen, was
vooralsnog belangrijker dan de vraag wát ze lazen.
Andere modelverzamelingen die de Boekencommissie in Zuid-Afrika had ingericht, waren
een collectie "schoolboeken voor den Holl.-sprekenden tak der Vrijstaatsche
Onderwijzers-Ver., 1350 stuks, benevens tal van kaarten en platen" (Neerlandia, april
1910: 74) en een verzameling van 250 verschillende kinderboeken die werd beheerd door
mevrouw E.M.C. Loopuyt, bestuurslid van de afdeling Kaapstad van het ANV en
echtgenote van de vice-consul der Nederlanden. Deze verzameling werd op diverse
plaatsen in Zuid-Afrika tentoongesteld, zodat ouders, onderwijzers en andere
belangstellenden konden zien wat er op dit gebied allemaal beschikbaar was (Neerlandia,
februari 1912: 38). In 1913 verzorgde mevrouw Loopuyt samen met de voorzitster van
het Johannesburgse ANV en boekhandel De Bussy eveneens een expositie van
Nederlandse boeken tijdens de Johannesburgse landbouwtentoonstelling (Neerlandia, juni
1913: 138). In Paarl werd in 1907 een "centrale tooneel-bibliotheek" gevestigd voor
verenigingen uit de omgeving (Neerlandia, mei 1908: 79-80). En in maart 1915 bereikte
de Boekencommissie een verzoek van professor P. van Braam van het Victoria Kollege
"ten einde van de Nederlandsche uitgevers present-exemplaren te bekomen van een aantal
met name genoemde boeken in tal van studievakken, om aldus een begin van uitvoering te
geven aan de stichting van een Schoolmuseum te Stellenbosch." Hierop werden door de
Nederlandse Uitgeversbond ongeveer 800 boeken bijeengebracht, die ondanks de
oorlogstoestand toch naar Zuid-Afrika verscheept konden worden (Neerlandia, maart
1916: 52).

8. Contacten met Nederlandse boekhandels en
uitgeverijen
Dat Nederlandse uitgevers zich bereid toonden om kosteloos boeken beschikbaar te
stellen voor bijvoorbeeld de Van Everdingen-boekerij in Bloemfontein, het
kinderboekenproject van mevrouw Loopuyt in Kaapstad en het Schoolmuseum in
Stellenbosch, was niet, of in ieder geval niet uitsluitend, een gevolg van de Boerenliefde uit
1899-1902. Het feit dat verschillende van deze collecties als model moesten dienen voor
scholen, bibliotheken en debatsverenigingen, maakte ze een interessant reclamemedium.
Een dergelijke wervende kracht ging er volgens Van Everdingen ook uit van de

boekenkisten die naar kleinere plaatsen gestuurd werden:
We letten hierbij niet eens op het hooge ideale belang, dat Nederland heeft
bij het bewaren van het Hollandsche karakter en de Hollandsche taal in ZuidAfrika, doch hebben alleen het oog op practische voordeelen. In ZuidAfrika zijn bijna geen Hollandsche boeken, en onbekend maakt onbemind.
Door het leeren kennen van Nederlandsche lectuur zal de vraag daarnaar
grooter worden, wat onzen boekhandel ten goede moet komen.
(Neerlandia, april 1905: 61-62)
Toch was niet iedereen blij met de generositeit van de Boekencommissie. Met name
Nederlandse boekwinkels die één of meer filialen in Zuid-Afrika hadden, zoals de firma's
J.H. de Bussy, HAUM en Höveker & Wormser, zagen de boekenzendingen als
oneigenlijke concurrentie. Om hen tegemoet te komen, werd vanaf januari 1907 met elke
kist een kaartje meegestuurd dat de ontvangers aanmoedigde om, indien deze bezending
de behoefte aan méér Nederlandse boeken opriep, zich eerst te wenden tot de in ZuidAfrika gevestigde Nederlandse boekhandelaren (Neerlandia, januari 1907: 13 en februari
1907: 32). De kwestie zou daarna nog verschillende keren opspelen, maar na 1908 lijkt
de kritiek voorgoed verstomd.
Een probleem dat herhaaldelijk werd gesignaleerd, was dat mensen in Zuid- Afrika niet
goed wisten wat voor boeken er in Nederland allemaal voorhanden waren. Dit gebrek aan
informatie stond in schril contrast met het agressieve marketingbeleid van Engelse
boekhandelaren en uitgeverijen, die, met name in de eerste jaren na de Boerenoorlog,
vermoedelijk financiële steun ontvingen van het Milner-bewind of vanuit Engeland. (14)
Van Everdingen onderkende het probleem en zolang de voorraad strekte, stuurde hij met
elke kist een exemplaar van Het boek in 1904 mee, "om de Nederlandsche uitgaven in
den vreemde bekend te maken (Enkele uitgevers zonden ons ook hun catalogi ter
verspreiding)" (Neerlandia, april 1905: 60).
Daarnaast was Van Everdingen voortdurend op zoek naar structurele verbeteringen, zowel
in het belang van de Nederlandse boekhandels als van het Hollandse element in ZuidAfrika. Daarom legde hij in 1912 contact met de Vereeniging ter behartiging van de
Belangen des Boekhandels en de Nederlandsche Uitgeversbond. Beide organisaties
werden donateur van de Boekencommissie, maar daar bleef het verder bij. Misschien is
de terughoudendheid van de Nederlandse uitgevershuizen ook wel te begrijpen. Het was
duidelijk dat de Boekencommissie gebaat was bij een intensivering van de contacten, maar
op de Nederlandse uitgevers die hoopten een nieuwe markt voor hun boeken aan te
boren, moet het verre Zuid Afrika soms eerder de indruk van een bodemloze put gemaakt
hebben. Hun frustratie blijkt overduidelijk uit een brief van uitgever W.J. Thieme (namens
de Nederlandsche Uitgeversbond), waarvan de administrateur van het ANVHoofdbestuur
Van Everdingen op 10 september 1923 een afschrift stuurde:
Persoonlijk kan ik U al vast meedelen dat in den loop der jaren door onze
firma (W.J. Thieme & Cie) honderden en honderden present-exemplaren
naar Zuid- Arika zijn gezonden, eigenlijk geheel zonder resultaat. Ik
vermoed, dat onze collega-concurrenten dezelfde ervaring hebben en over
deze zaak gelijk denken. [...] Herinner ik mij goed, dan zijn door Uw
Verbond eenige jaren geleden kisten met present-exemplaren naar Zuid-

Afrika gezonden, ook daarvan hebben wij althans nimmer iets meer gehoord.
(AMVC, ANV-archief, map 336)

9. Tot besluit
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd het werk van de Boekencommissie
in Zuid-Afrika abrupt afgebroken. Hoewel ná de oorlog geprobeerd zou worden om de
oude contacten weer op te pakken, zou de vraag naar Nederlandse boeken nooit meer
worden zoals voorheen. De commissie verlegde haar activiteiten naar andere terreinen,
maar nergens zou van de zendingen Nederlandse lectuur eenzelfde maatschappelijke
debiet verwacht mogen worden als in Zuid-Afrika, waar de boeken ingezet werden binnen
de strijd voor politieke, sociaal-economische en culturele ontvoogding ten opzichte van
Engeland. Dit was althans het belang dat door de politieke en culturele leiders van de
Afrikaners aan de boekenzendingen werd toegekend. Wat hun daadwerkelijke effect is
geweest, valt op basis van de beschikbare gegevens niet uit te maken. Leengegevens
zouden in dit verband meer duidelijkheid verschaffen dan de vaak wat idealistisch
getoonzette jaarverslagen.
Maar ook als de Eerste Wereldoorlog niet tussenbeide was gekomen, had de
Boekencommissie haar zendingen niet veel langer op dezelfde manier kunnen voortzetten.
Vanaf 1905 - het jaar van Gustav S. Prellers manifest Laat 't ons toch ernst wezen! en van
de oprichting van het Afrikaanse Taalgenootskap, het jaar ook waarin de publicatie van
het gedicht "Winternag" van Eugène N. Marais het begin van een nieuwe literaire traditie
inluidde - werd het Nederlands als schrijf- en cultuurtaal in Zuid-Afrika in rap tempo
ingehaald door het Afrikaans. Niet dat de leiders van de Afrikaanse taalbeweging het
Nederlands vijandig gezind waren. Dat blijkt eens te meer uit het feit dat W. Postma (Dr.
O'kulis), kampioen van de Afrikaanse taalstrijd in de Vrijstaat, bereid was om in dezelfde
periode waarin hij zijn pro-Afrikaanse Die eselskakebeen (1909) publiceerde, ook het
voorzitterschap van het bestuur van de Dr. van Everdingen-Boekerij in Bloemfontein op
zich te nemen. Maar de anecdote (uit de inleiding van dit artikel) over de Rustenburgse
onderwijzer die het nodig vond om de Nederlandse boeken uit de schoolbibliotheek op de
brandstapel te gooien, illustreert dat het Engels niet de enige taal was waar de Afrikaners
zich van moesten losmaken. Het is dan ook geen wonder dat de belangstelling voor wat
Van Everdingen te bieden had, in de loop der jaren verflauwde.
Pas tegen het einde van de jaren twintig kwam er ruimte voor nieuwe toenadering. In 1914
had de Kaapse Provinsiale Raad een motie, ingediend door senator C.J. Langenhoven,
aangenomen waardoor het Nederlands als onderwijsvoertaal was vervangen door het
Afrikaans; kort daarop hadden de raden van de Transvaal en de Vrystaat dit voorbeeld
gevolgd. Eveneens in 1914 had Langenhoven met zijn rede "Afrikaans as voertaal" de
Zuid-Afrikaanse Akademie overgehaald om dit beleid te steunen. In 1918 werden aan de
universiteiten in Stellenbosch en Bloemfontein voor het eerst leerstoelen Afrikaans
ingesteld, met J.J. Smith en D.F. Malherbe als de eerste hoogleraren. Ook in de kerken
werd bij de eredienst inmiddels vrijwel overal Afrikaans gebruikt en in 1925 werd het
Afrikaans in plaats van het Nederlands erkend als tweede officiële landstaal, naast het
Engels. Sinds "Winternag" had zich ook een complete Afrikaanstalige literatuur gevestigd

(Kannemeyer, 1984). Daarmee was het gevaar geweken dat het Afrikaans zich nooit zou
kunnen losmaken van het Nederlands en kwam er ruimte voor ontspanning. Eind jaren
twintig werd, met name door Preller, nota bene één van de leiders van de Afrikaanse
taalbeweging, in de Akademie opnieuw de vraag opgeworpen wat het Nederlands nog
voor het Afrikaans zou kunnen betekenen. Het is binnen de context van deze discussie dat
de Zuid- Afrikaanse belangstelling voor de Boekencommissie weer enigszins aantrok.
Misschien speelde het feit dat Van Everdingen zich na 25 jaar had teruggetrokken en zijn
taak in 1927 was overgenomen door iemand anders, daarbij ook een rol. In het
jaarverslag van de Boekencommissie over 1930 meldde deze J.P. Bolten dat er dat jaar
10 kisten naar Zuid-Afrika waren gestuurd; de belangstelling voor Nederlandse
letterkunde zou er weer merkbaar opleven (AMVC, ANV-archief, map 336). Maar het
zou nooit meer echt goedkomen. Veelzeggend is een brief van Bolten aan een
correspondent in Kaapstad, gedateerd 16 mei 1929:
Ik zal maar niet beginnen met uit te wijden over doel en nut van de
Boekencommissie van het A.N.V., doch val liever met de deur in huis om te
vragen of U mij kunt inlichten waarom ieder Nederlander in den Vreemde en
alle stamverwanten gaarne onze Nederlandsche leesstof ontvangen[,] alleen
Zuid-Afrikaners niet; dat ik steeds een stroom van aanvragen heb, alleen uit
Zuid-Afrika geen enkele. Antwoord op die vraag wensch ik eigenlijk niet
zoozeer, maar wel is m'n bedoeling gedaan te krijgen dat de
Boekencommissie ook in Zuid-Afrika weer vasten voet krijgt [...]. Dat ZuidAfrika het geheel zonder de Nederlandsche cultuur, en dus ook zonder de
Nederlandsch[e] boeken kan stellen is toch niet denkbaar.
(AMVC, ANV-archief, map 364)
Universiteit Utrecht
Navorsingsgenoot Universiteit van die Vrystaat
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(1) Autobiografie Nicolaas Mansvelt, Dr. N. Mansvelt-versameling (W28), Staatsargief,
Pretoria.
(2) AMVC, ANV-archief, map 62, p. 8. Brief W. van Everdingen aan P.J. de Kanter, 24
augustus 1905.
(3) Voor zijn inspanningen werd hij bij het tienjarig bestaan van de commissie in 1912
(hetzelfde jaar waarin de duizendste kist verstuurd werd), benoemd tot ridder in de orde
van Oranje Nassau (Neerlandia, mei 1913: 100). Hoewel zijn inzet groot was, kwam Van
Everdingen door zijn eigenwijze karakter en zijn despotische optreden herhaaldelijk in
botsing met het Hoofdbestuur van het ANV. Een boze brief uit 1905, waarin Van
Everdingen zichzelf in de derde persoon aanduidt, geeft een onthullend beeld van de
taakopvatting van de man die volgens vriend en vijand de Boekencommissie wás. De
Eerste Secretaris, zo schrijft hij over zichzelf, voelde zich genoopt om persoonlijk op de
"klacht en terechtwijzing" (uit een brief van het Hoofdbestuur) te reageren, omdat de
opmerking hem het meest grieft, "daar hij, zooals U bekend zal weezen, 't méést aandeel
heeft in 't werk der B.C. Hij heeft zich met volle toewijding en energie, ja ten koste van zijn
eigen gezondheid, met alle macht, die in hem is, aan 't werk der B.C. gegeven: het is U, en
sommigen Uwer zelfs persoonlijk - zéér - goed, bekend, dat hij buiten zijn
ambtsbezigheden slechts voor Z.A. en de B.C. leeft. Hij ziet in dat werk een levenskwestie
voor den Nederl. stam: niet slechts een "nuttigen en veel-omvattenden arbeid", zooals U
schrijft; maar een reuzen-taak, die bijna 't onmogelijke vordert - en ondergeteekende is
bereid dat te doen - naar 't oordeel van velen, die hij hoogacht, hier en elders, daarin tot
nu toe vrij wel slagend." Aan het einde van zijn brief herinnerde hij het Hoofdbestuur er
nog eens aan "dat dit werk blijft, zelfs voor ondergetekende, belangelooze arbeid van
liefde en toewijding, in vrijen tijd, die op eigen liefhebberij, huiselijk leven enz. word
uitgespaard, verricht voor een groote en grootsche Zaak!..." (AMVC, ANV-archief, map
62. Brief van W. van Everdingen aan het Hoofdbestuur van het ANV, 22 augustus 1905.)
(4) Vermoedelijk ging het hier om de kosten van abonnementen.
(5) Sommige ontvangers vroegen van de bibliotheekgebruikers een kleine leenvergoeding;
dit geld werd vervolgens gebruikt voor bijvoorbeeld het christelijk-nationaal onderwijs of
fondsen ter ondersteuning van oorlogsweduwen en -wezen (Neerlandia, april 1905: 62).

(6) Hoewel de oprichting van Nederlandse boekerijen de meest omvangrijke taak van de
Boekencommissie in Zuid-Afrika was, zij hier vermeld dat de commissie ook boeken
beschikbaar stelde als prijs voor Taalbondexamens. Daarbij kon 't, in de woorden van
Van Everdingen, bijvoorbeeld gaan om vier delen van de "kostbare groot-formaat uitgaaf
van Van Lennep, verlucht door Rochussen e.a., namelijk: De Roos van Dekama,
Ferdinand Huyck, De Pleegzoon en 't Huis Lauernesse" [sic] (Neerlandia, november
1905: 218).
(7) De Stellenbossche studentenvereniging "Ons Spreekuur" was één van de begunstigden
van de Boekencommissie. Hierover bij een andere gelegenheid meer.
(8) "In April werden door ons twee kisten, bevattende bijna 500 boeken, gezonden aan
de Debatsvereeniging "De Goede Hoop" te Steynsburg (Kaap-Kol.), welke zending
zoozeer aan de behoefte bleek te voldoen, dat het bestuur dezer vereeniging haar in de
Zuid-Afrikaansche bladen algemeen bekend maakte. Tevens wekte het andere
vereenigingen, die voor het behoud van het Hollandsch ijveren, op, zich eveneens tot het
A.N.V. te wenden, teneinde goede Nederlandsche boeken te verkrijgen. Spoedig
kwamen er aanvragen. De geestdrift van het bestuur van "De Goede Hoop" bleek verder
zoo groot, dat het zich bereid verklaarde als centrale Commissie voor de
Debatsvereenigingen in de Kaap-Kolonie op te treden. De kisten met boeken voor de
aanvragers kunnen daardoor alle gezonden worden aan de Steynsburgsche vereeniging
(Secr. W. Hovy) [...]. Zoo kwamen reeds 22 aanvragen uit de Kaap- Kolonie in"
(Neerlandia, april 1905: 59).
(9) Behalve de jaarverslagen worden in het ANV-archief in het AMVC te Antwerpen ook
de lijsten bewaard waarop Van Everdingen aantekende wat er in elke kist ging (map 363).
Deze aantekeningen zijn vaak zeer summier, wat het moeilijk maakt om op basis van de
lijsten algemene conclusies te trekken; deze zullen hier daarom verder buiten beschouwing
worden gelaten.
(10) Onder de recipiënten vinden we de namen van verschillende Nederlandse
onderwijzers die ten tijde van het Superintendentschap van Nicolaas Mansvelt in de
Transvaal werkten, zoals J. van Bruggen (de vader van de schrijvers Jochem en J.R.L. van
Bruggen), R. Hoekstra en mej. A.E. Adriani.
(11) Jaarverslagen P.J. Conradie, Newcastle (Natal), 2 maart 1915 en 4 februari 1919.
(12) Cf. jaarverslag P. van Gent, Bethlehem (Oranjerivierkolonie), 29 oktober 1904; R.
Hoekstra, Ventersdorp, 29 februari 1908; Maria Botha, Engelbrechtsdrift (Transvaal),
december 1911.
(13) Cf. jaarverslag W. Postma, Bethulie (Oranjerivierkolonie), 22 december 1904.
(14) Op 11 april 1912 schrijft boekhandelaar A.H. Koopmans uit Potchefstroom
bijvoorbeeld aan Nicolaas Mansvelt van de NZAV: "Het is mij opgevallen dat er
meermalen geklaagd wordt door onderwijzers enz. dat geen voldoende catalogussen bij
boekhandelaren voorhanden zijn. [...] Het is volkomen de waarheid. Terwijl van Engelsche
uitgevers ik bij elke mail catalogus of prospectussen ontvang en zelfs specimen copies
ontvang ik van Hollandsche uitgevers niets. Meermalen ben ik onbekend met een boek dat
verschenen is en waarschijnlijk zeer goed voor Z.A. Ik heb intertijd van enkele uitgevers

catalogus gevraagd. De eenigste welke mij voorzag was J.H. Kok Kampen. Ik ontving
zelfs van die firma 500 catalogussen om te verspreiden voorzien van mijn naam. Dit is zoo
als Engelsche firma's eveneens doen.
Mijn ondervinding is, dat ik voor Kok tamelijk veel boeken verkoopt. [...] Ik ontving van
Engeland bij deze mail 6 boeken van de University Oxford Press. Catalogussen van Bell,
Macmillan, Longman Green (?) & Co. terwijl van Holland nooit iets. Het is zeer moeielijk
om eenig boek op een gebied als onderwijs te kunnen aanbevelen. Ik weet niet wat er
bestaat. Nu er een ontvlamming ontstaat voor de taal en het onderwijs en de taal meer
toeneemt, zal het goed zijn, indien hieraan iets gedaan kan worden" (Brief A.H. Koopmans
aan Nicolaas Mansvelt, 11 april 1912, NZAV-archief VI/380).
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Abstract
Hans den Besten argues that the genesis of Afrikaans can only be explained if the linguistic
behaviour of the indigenous Khoikhoi is taken into account. He also points out that apart
from the Dutch Pidgin of the Khoikhoi, subsequently taken over by the slaves, and which
stabilised round about 1700 into Proto-Afrikaans I, Cape Dutch was also spoken by the
colonist. Cape Dutch evolved into a simplified vernacular (Proto-Afrikaans II). Both
prototypes were characterised by traits which would become part and parcel of modern
standard Afrikaans. In this article the linguistic nature of Cape Dutch is discussed in more
detail. Apart from prefiguring Afrikaans to a certain extent, it remained inherently Dutch in
nature. The Duminy diaries reveal that the imperfect tense remained intact and ablaut, for
instance, remained central to the tense system. The differentiation between perfect tense
forms making use of either hebben or zijn was also normal. These features probably never
characterised the Dutch Pidgin and the subsequent Dutch creole. The two prototypes
merged round about 1850 as a result of social forces into what Den Besten calls an
Afrikaans Koine. We know little about the linguistic process itself and the driving forces
behind this merger. However, from a pilot study based upon data collected in the
Swellendam area, it seems likely that typical features of Proto-Afrikaans II managed to
penetrate the Afrikaans Koine. During standardisation from about the middle of the
nineteenth century, many of these features were not able to resist levelling forces which
stemmed from Proto-Afrikaans I.

1. Inleiding
Hans den Besten presenteert in "From Khoekhoe Foreigntalk via Hottentot Dutch to
Afrikaans: the Creation of a Novel Grammar" (1989) een overzicht van het ontstaan van
het Afrikaans. Zijn hoofdthese is dat het ontstaan van een apart Afrikaans grammaticaal
systeem alleen verklaard kan worden als het linguïstische gedrag van de autochtone
Khoikhoi erbij betrokken wordt. Hij relativeert deze volgens hem bepalende factor echter

door te stellen: "[y]et [this] does not represent the whole truth." In zijn artikel wijst hij erop
dat de Kaapkolonie linguïstisch erg complex was. Naast het Nederlandse pidgin van de
Khoikhoi dat mettertijd, zij het in een wat aangepaste vorm, door de slaven werd
overgenomen en dat rond 1700 stabiliseerde tot Proto-Afrikaans I en langzamerhand
creoliseerde, werd er ook Kaaps-Hollands gesproken door de kolonistenbevolking. Dit
Kaaps-Hollands ontwikkelde zich rond 1775 tot een soort vereenvoudigde Nederlandse
omgangstaal (Proto-Afrikaans II). Beide protovormen van het Afrikaans vertoonden reeds
eigenschappen die later het moderne Standaardafrikaans zouden kenmerken. De twee
protovormen van het Afrikaans versmolten omstreeks 1850 ten gevolge van heersende
sociale factoren tot wat Den Besten een Afrikaanse koine noemt.
Deze zienswijze geeft Den Besten weer in het volgende diagram (1986: 226):

Figuur 1: De genealogie van het Afrikaans
Tegen de hierboven weergegeven zienswijze over het ontstaan van het Afrikaans zijn
verscheidene punten van kritiek in te brengen. In dit artikel blijven ze echter buiten
bespreking omdat deze zienswijze voor onze doeleinden wel relevant is. (2)
In dit artikel wordt nader ingegaan op het linguïstische karakter van het Kaaps- Hollands
(het latere Proto-Afrikaans II) dat toch wezenlijk Nederlands bleef afgezien van bepaalde
Afrikaanse eigenaardigheden. Vervolgens wordt onderzocht waarom deze kenmerken
tijdens het standaardisatieproces van het Afrikaans het onderspit hebben gedolven, en wat
daaruit kan worden afgeleid betreffende de ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans.
Het Dagboek van Johanna Duminy (Franken, 1938) dat later ter sprake komt, laat zien
dat het imperfectum intact bleef en de ablaut bijvoorbeeld, nog sterk leefde. Ook het
onderscheid tussen perfecta met hebben en zijn was nog gewoon. Deze kenmerken
hebben naar alle waarschijnlijkheid nooit deel uitgemaakt van het grammaticale systeem
van het Nederlandse Pidgin en het daaruit ontwikkelde Nederlandse creools (ProtoAfrikaans I).

De twee protovormen van het Afrikaans versmolten omstreeks 1850 ten gevolge van de
heersende sociale factoren tot wat Den Besten een Afrikaanse koine noemt. Over hoe dit
proces precies verlopen is, weten we nog maar weinig. Toch lijkt het erop dat bepaalde
kenmerken van het Proto-Afrikaans II er toch in zijn geslaagd om tot de Afrikaanse koine
door te dringen. Door het latere standaardiseringsproces dat rond het eind van de
negentiende eeuw begon, hebben deze kenmerken zich niet kunnen handhaven vanwege
hun vreemdheid aan het Proto-Afrikaans I. In dit artikel worden voorts enkele van deze
kenmerken van het vroegere Kaaps-Hollands die heden ten dage voortleven in het
dialectisch taalgebruik van het zogenaamde Overberg-gebied (ongeveer 200 km ten
oosten van Kaapstad) nader bekeken.

2. Continuiteit versus convergentie
In Zuid-Afrika wordt, anders dan in Den Bestens beschouwing, (3) algemeen aanvaard
dat het Standaardafrikaans volgens andere wegen en krachten tot stand is gekomen. Pas
voor het begin van de Grote Trek worden er op grond van linguïstisch-geografische
principes en ook van sociale omstandigheden drie variëteiten van het Afrikaans
onderscheiden. De volgende drie variëteiten, oftewel dialectbundels, worden in de
literatuur onderscheiden (Van Rensburg, 1984: 514; 1989: 436-467 en 1990: 66-67;
Ponelis, 1987: 9; Du Plessis, 1987a: 108 e.v. en 1987b: 144 e.v.):
Kaaps Afrikaans/zuidwestelijk Afrikaans;
Oranjerivierafrikaans/noordwestelijk Afrikaans;
Oostgrensafrikaans/oostelijk Afrikaans.
Volgens Van Rensburg (1989: 439 e.v.) heeft het Oostgrensafrikaans zich ontwikkeld uit
niet-standaardvormen van het Nederlands die werden gesproken door de Vrijburgers en
veeboeren die later het binnenland zijn ingetrokken. Deze variëteit heeft zich als taalvorm in
een korte tijd in het begin van de negentiende eeuw aan de Oostgrens kunnen stabiliseren
en werd later door de Grote Trek in het binnenland verspreid. Deze variëteit ligt volgens
Van Rensburg aan de basis van het moderne Standaardafrikaans. Tegenover deze variëteit
die de continuering van niet-standaardvormen van het Nederlands vertegenwoordigt,
bestaat ook nog het Kaaps Afrikaans dat ontstaan is uit intertaalvormen, en werd
gesproken door de vroegere slavengemeenschap en hun nakomelingen aan de Kaap. Ook
Oranjerivierafrikaans is een contactvariëteit en is volgens Van Rensburg een gevolg van
verwerving van niet-standaardvariëteiten van het Nederlands door Khoisprekers.
Tegenwoordig wordt het hoofdzakelijk gesproken door kleurlingen (mensen van
gemengde afkomst) in het noordwestelijke binnenland van de Kaap, de zuidelijke Vrijstaat
alsook kleinere gebieden elders.
Deze enigszins gecanoniseerde beschouwing van het Standaardafrikaans als wezenlijk
voortgezet Oostgrensafrikaans (wellicht met invloeden vanuit het Kaaps en
Oranjerivierafrikaans) houdt in dat het belangrijke aandeel dat de aanleerderskrachten (4)
in het ontstaan van het Afrikaans hebben gehad, te gemakkelijk naar een zijlijn geschoven
kan worden. Het werk van Den Besten biedt een alternatieve beschouwing binnen het

kader waarvan het aandeel van de aanleerdersvariëteiten beter kan worden verantwoord.
Een bijkomend probleem van de continueringshyphothese is dat ze een numeriek en
cultureel belangrijk gedeelte van de blanke kolonistenbevolking buiten beschouwing laat.
Volgens Muller (1987: 146) telde de Kaapkolonie omstreeks 1834 vlak voor de Grote
Trek een bevolking van 150.000 zielen. (Hiervan waren 70.000 blank en 80.000
gekleurd.) Onder de kolonisten aan de oostgrens bevonden zich ongeveer 4.000 Engelsen
zodat slechts 28 procent van de "Hollandssprekende" blanken zich aan de oostgrens
bevond. De overige 72 procent woonde in Kaapstad en het onmiddellijk omringende
platteland, het zogenaamde Boland, en in de trekboergebieden over de bergen, maar
buiten het gebied van de oostgrens.
De Swellendamse data en het Dagboek van Johanna Duminy (1797) die vervolgens onder
de loep worden genomen, zijn representatief voor deze belangrijke taalgemeenschap. In
het kader van Den Bestens uiteenzetting over het ontstaan van het Standaardafrikaans,
vertegenwoordigen het Dagboek Proto-Afrikaans II en de Swellendamse data de
Afrikaanse koine van rond 1850 waaruit het Standaardafrikaans is voortgekomen.

3. De Swellendamse data
De Swellendamse data kwamen tot stand in 1987 tijdens veldwerk dat tot doel had een
idee te krijgen van het taalgebruik van de trekboeren die "over de bergen van Afrika"
woonden, maar nog niet helemaal aan de verre oostgrens. Met dit doel voor ogen heb ik
alleen respondenten geselecteerd van 75 jaar en ouder die op zijn minst Swellendammers
van de derde generatie waren (één respondent was 94 en een andere 103). Deze mensen
hebben hun Afrikaans dus verworven op basis van het Afrikaans van sprekers die
omstreeks 1870 waren geboren. Deze twee criteria hebben er hopelijk voor gezorgd dat
een zo getrouw mogelijk beeld van vroeg Swellendams werd verkregen. Alles bij elkaar
werden er dertig interviews opgenomen. Hiervan werd telkens een selectie gemaakt op
grond van de verschijnselen die nog besproken zullen worden.
Het is ook belangrijk om te weten dat alle geïnterviewden, op twee na, wier taalgebruik
hieronder wordt besproken, zelfs niet eens naar de dorpsschool waren gegaan, maar naar
een zogenaamde "plaasskool" die dichtbij hun boerderij lag. Zeven respondenten zaten niet
langer dan vijf tot zes jaar in de schoolbanken.

3.1 Het Dagboek van Johanna Duminy
Alvorens dieper in te gaan op de Swellendamse data, is het nuttig even stil te staan bij het
Dagboek van Johanna Duminy. Johanna Margareta Duminy was de tweede dochter van
Benjamin Nöthling, afkomstig uit Dietz in Duitsland, en Johanna Lombard die in de Kaap
geboren was en afstamde van Hugenoten. Ze was getrouwd met een Franse officier die in
dienst was getreden van de Compagnie. Het echtpaar was vermogend en ze brachten
meerdere malen lange periodes door op hun "plaas" Bokrivier in de Overberg niet ver van
Swellendam.
Het citaat (zie addendum) komt uit een fragment van het dagboek dat Johanna op

Bokrivier schreef en dat loopt van 25 november 1797 tot en met 12 december 1797.
Haar taalgebruik is representatief voor een "gecontamineerd" Hollands zoals het volgens
een opmerking van Swaving in 1830 werd gesproken door "de meer beschaafden der
Christelijke en voorname volksklasse aan de Kaap" (Franken, 1972: 57). Met haar
dagboek bezitten wij een document waardoor we naar alle waarschijnlijkheid een goed
beeld krijgen van de Kaaps-Hollandse spreektaal aan het einde van het Nederlandse
bewind aan de Kaap. Als we haar verhaal lezen, kunnen we haar als het ware horen
praten en krijgen we de indruk dat haar schrijftaal dicht bij haar spreektaal staat. In het
kader van Den Bestens beschouwing over het ontstaan van het modern
Standaardafrikaans, vertegenwoordigt Johanna's dagboek Proto-Afrikaans II.
3.1.1 Opvallende Kenmerken
Johanna's taalgebruik vertoont onder andere drie belangrijke, systematische kenmerken:
anders dan in modern Afrikaans, is het imperfectum met behoud van ablaut bij
sterke werkwoorden nog in gebruik (weliswaar met verlies van persoonsflexie);
de infinitiefvorm van het werkwoord is intact gebleven;
het onderscheid tussen hebben en zijn bij perfecta schijnt bewaard gebleven te zijn.
Kenmerkend voor het hedendaags Afrikaans is nu juist de afwezigheid van de drie
bovengenoemde kenmerken. Deze afwezigheid kan alleen worden verklaard uit het
enorme aandeel dat taalverschuiving moet hebben gehad in het ontstaan van een nieuw
grammaticaal systeem. Den Besten (1989: 215) merkt op als hij het heeft over de late
verdwijning van het imperfectum en ablaut in het Afrikaans: "[w]hy did it take so long for
ablaut to disappear? And why did it have to disappear at all?" Hierop, en op nog twee
hieraan gerelateerde verdwijningen, kom ik uitgebreid terug.
Het valt op dat de infinitiefvorm van het werkwoord en het onderscheid tussen hebben en
zijn bij perfecta ook kenmerkend zijn voor de Swellendamse data. Deze kenmerken,
evenals ablaut, zijn bijna totaal verdwenen uit het moderne Standaardafrikaans. Den
Besten verklaart de afwezigheid van ablaut als het resultaat van een versmeltingsproces
tussen Proto-Afrikaans I en Proto- Afrikaans II waardoor kenmerken die inherent vreemd
waren aan het regelmatige systeem van Proto-Afrikaans I in gebruik zijn gebleven. Dat in
het Swellendams de infinitief zich bij een subcategorie werkwoorden nog steeds
manifesteert en het onderscheid tussen hebben (Afr. het) en zijn (Afr. is) intact is gebleven,
maar vrijwel geheel uit Standaardafrikaans is verdwenen, moet als verdere ondersteuning
van de beschouwing van Den Besten worden gezien.
Om het Afrikaans te beschouwen als een wezenlijk voortgezette nietstandaardvorm van
Nederzettingsnederlands ("Oostgrensafrikaans") is dus veel te simplistisch. Dat andere
factoren die geleid hebben tot continuering van doorslaggevend belang geweest moeten
zijn, wordt bevestigd door de in het oog springende kenmerken van het Afrikaans van de
Swellendamse respondenten. Hieruit kan een algemene indruk worden verkregen van hoe
een Afrikaanse koine er rond 1850 moet hebben uitgezien.

3.2 Een Afrikaanse Koine

In Den Bestens theorie vertegenwoordigen de Swellendamse data de Afrikaanse koine
met de dialectische variatie van rond 1850. Vooral twee linguïstische overeenkomsten
tussen het taalgebruik van Johanna Duminy en de Swellendamse data vielen meteen op.
Uit het Dagboek van Johanna Duminy bleek dat het Kaaps-Hollands oftewel ProtoAfrikaans II: (1) het onderscheid tussen hebben en zijn bij perfecta handhaafde, en (2)
ongeacht het verlies van persoonsflexie bij werkwoorden, de infintiefvorm van het
werkwoord in stand bleef. Beide eigenschappen vond ik in het Swellendams terug. In het
geval van de infinitief betreft het nog maar een enkel verstard subcategorietje van het
werkwoord (i.e. de werkwoorden gaan, slaan, staan en sien).
Dat de infinitief niet zomaar de strijd gewonnen heeft gegeven tijdens de
standaardisatieproces blijkt ook uit het feit dat het Standaardafrikaans, anders dan in nietstandaardvormen van Afrikaans die teruggaan op de grote beïnvloeding van de
aanleerderskrachten, de infinitiefvormen wees en hê bij de werkwoorden is en het heeft
bewaard. Het Standaardafrikaans heeft ook in de volgende constructies infinitiefresten
bewaard: iets te ete/doen(e)/vertelle/hore; te wete/kenne gee; nie te danke.
Het onderscheid tussen perfecta met hebben en zijn was echter bij de Swellendamse
sprekers, die vanwege sociale redenen niet waren blootgesteld aan de latere beïnvloeding
van het Standaardafrikaans, nog springlevend.
3.2.1 De infinitief bij de categorie gaan, staan, slaan, sien
In een andere studie (Grebe, 1997: 252 e.v.) die eveneens gebaseerd is op de hierboven
vermelde Swellendamse data van 1987 die ik voor een ander doel heb bestudeerd en
waar alleen maar vanuit een statistisch perspectief werd gekeken naar het voorkomen van
de varianten gaan en gaat, is het volgende gebleken:
Ga(a)t: komt voor in spilpositie (i.e. als finiet werkwoord): "Nou gaat ek en my
broer ook, nou gaat ons swem."
Gaan: wordt gebruikt samen met een hulpwerkwoord : "Soos dit maar met 'n kind
kan gaan..." of als het deel vormt van een om (te)-constructie: "As ons nie lus het
om skool toe te gaan nie..."
Hieruit blijkt dat de gaan en ga(a)t in complementaire distributie voorkomen en dat de
wisseling dus systematisch is. Gaan is wezenlijk de infinitieve tegenhanger van gaat. (5) Uit
de hierboven vermelde studie bleek verder dat bij geen van de tien respondenten (in dit
geval werd het taalgebruik van tien respondenten onder de loep genomen) over een totaal
van 373 potentiële gevallen ook maar één enkel geval van ga(a)t werd tegengekomen
waar men een infinitiefgaan zou verwachten. In dertig gevallen (8,04%) kwam gaan wel
voor waar men eigenlijk een finiete gaat zou verwachten. Dit is echter geenszins vreemd als
men in gedachten houdt dat het Standaardafrikaans alleen maar de enkele vorm gaan kent.
In de studie werd het voorkomen van de varianten sien: siet, slaan: slaat en doen: doet niet
statistisch berekend, maar er werd geen enkel geval opgetekend waar een afwijking in het
patroon van gaan werd waargenomen.
De Swellendamse data laten dus zien dat, zoals in het geval van de Standaardafrikaanse
werkwoorden het en is met hun supplementaire infinitiefvormen hê en wees, de Afrikaanse

koine van rond 1850 het infinitief nog bij een subcategorie werkwoorden (i.e. gaan, staan,
slaan en sien) moet hebben bewaard. De gelijkmakende aanleerderskrachten waren er
kennelijk niet helemaal in geslaagd de overhand te krijgen op de infinitief die bij Johanna
Duminy nog springlevend was.
3.2.2 Perfecta: hebben (het) /zijn (is)
In het nu volgende behandel ik het systeem dat een onderscheid maakt tussen
werkwoorden die hebben en werkwoorden die zijn in het perfectum hebben. In modern
Standaardafrikaans is het perfectum als enige grammaticaal gemarkeerde tijdsvorm van het
werkwoord blijven bestaan om tijd of aspect te markeren en verschilt van het Nederlands
bovendien door het constante gebruik van het (=hebben) als enig invariabel
hulpwerkwoord van tijd.
Toen ik enkele jaren geleden de geluidsbanden beluisterde waarnaar ik hierboven heb
verwezen, viel het me onmiddellijk op dat bepaalde werkwoorden steeds de Afrikaanse
reflex van zijn, i.e. is, in het perfectum boven het Standaardafrikaanse het verkozen. (6) (In
het Afrikaans bestaat er geen finiete vorm van het werkwoord meer; alleen één algemene
vorm van het werkwoord komt voor en in dit geval is - dit is uitzonderlijk omdat, zoals
eerder vermeld, is wel een aparte infinitiefsvorm wees heeft.)
Ik dacht toen dat is niet lukraak met het in vrije variatie zou verkeren. Daarom was ik
intussen met een klein vooronderzoek begonnen. Zeven van de hierboven vermelde
geluidsbanden (van ongeveer 60-90 minuten gesprek per band) werden zorgvuldig
beluisterd. De zeven geïnterviewden waren allemaal ouder dan 75 ten tijde van de
opnames en derde generatie ingezetenen van Swellendam. Op één na werden
respondenten gekozen van wie het taalgebruik zo min mogelijk blijken zou vertonen van
invloeden van buiten en van standaardisatie. Ze behoorden, op één persoon na, allemaal
tot de laaggeschoolde arbeidersklasse (arb-klas) en hadden hooguit zes jaar in de
schoolbanken gezeten. Hun afkomst hield in dat ze, op één na, allemaal beschouwd
zouden kunnen worden als mensen wier taal de Kaaps-Hollandse lijn (Proto-Afrikaans II)
reflecteerde.
Eén respondent (met "*" aangeduid in de tabel hieronder), de dochter van één van de
eerste vrouwelijke schrijvers in het Afrikaans, was een hooggeleerde vrouw (md-klas) en
reisde veel. Zij was ook verbonden aan het Setlaarsmuseum in Grahamstad. Zij werd
geselecteerd teneinde als controle te dienen van opvoedingspeil en beïnvloeding via de
standaardtaal.
Een andere respondent (met "#" aangeduid in de tabel hieronder) werd geselecteerd om
de invloed van het Proto-Afrikaans I te reflecteren. Zij en haar echtgenoot stamden af van
en groeiden op als leden van de gekleurde arbeidersklasse. Ze waren op een boerderij
opgegroeid en woonden ten tijde van het onderzoek al bijna vijftig jaar in het nabijgelegen
Zuurbraak, een dorpje dat ontstaan is uit een vroegere vrijplaats voor Khoikhoi in de buurt
van Swellendam. Na de vrijstelling van de slaven in 1833 vestigden velen van deze laatste
groep zich ook in Zuurbraak.
Hieronder volgt een tabel waarin het voorkomen/verschijnen van is ("zijn")- perfecta in het
Swellendams uiteen wordt gezet; de percentageberekeningen zijn verkregen door de
gevallen met het in het Afrikaans, waar zowel hebben als zijn in het Nederlands mogelijk

zijn (de laatste kolom), m), te negeren.
Tabel 1: IS-Perfecta In Het Swellendams

Totaal: aantal
Respondent
gevallen

Aantal is
gevallen
(zijnperfecta)

Aantal het
Aantal het
gevallen
gevallen
(zijn-perfecta) (hebben/zijn)

A
75; arbklas

26

20 (83,33%) 4 (16,66%)

2

B
75; arb klas

20

15 (83,33%) 3 (16,66%)

2

C
82; arb klas

26

24 (92,31%) 2 (7,69%)

0

D
94; arb klas

27

20 (80%)

2

E
94; arb klas

19

15 (83,33%) 3 (16,66%)

1

F*
82; mdklas

22

0 (0%)

2

G#
76; arb klas

30

9 (33,33%) 18 (66,66%) 3

5 (20%)

20 (100%)

De volgende algemene opmerkingen betreffende de data dienen te worden gemaakt:
Buiten respondenten F en G is het onderscheid tussen de perfecta met het (hebben)
en is (zijn) in het dialect waarvan het Swellendams als vertegenwoordiger fungeert,
namelijk de taal van de Trekboerengemeenschap "over de bergen van Afrika" maar

buiten het verre Oostgrensgebied, bijna intact bewaard gebleven.
Bij respondenten A-E is er een "afwijking" van het grammaticale systeem van het
Nederlands van gemiddeld 15,31%. Met inachtneming van het feit dat de
voortzettingslijn (Kaaps-Hollands/Proto-Afrikaans II) doorlopend vanaf 1652 in
contact moet zijn geweest met het Nederlandse pidgin en het latere creools van de
slaven en de geaccultureerde Khoikhoi, is deze afwijking natuurlijk niet
verwonderlijk. Gelijkmakende krachten zijn heel typisch voor creolen en het
onderscheid tussen werkwoorden met hebben en zijn is wellicht nooit deel geweest
van Proto-Afrikaans I. Nochtans is de discrepantie erg klein, gegeven het feit dat
deze afwijking bijna uitsluitend tot stand werd gebracht door de werkwoorden kom
en gaan. Als de afwijking die teweeggebracht wordt door kom en gaan buiten
beschouwing wordt gelaten, is de discrepantie slechts 4,5 procent. (7)
De "afwijking" die door de werkwoorden kom en gaan werd teweeggebracht,
bevestigt juist het feit dat het systeem dat onderscheidt tussen werkwoorden met
hebben en zijn in het Swellendams intact is gebleven.
Reeds sinds het Laat-Middel-Nederlands komen zowel komen als gaan geregeld
voor met hebben evenals met vervoegingen van zijn. (8) Deze twee werkwoorden
vormen mede met, onder andere, beginnen, blijven en vallen, een beperkte groep.
Of deze vervoeging van hebben ook nog regionaal of sociaal bepaald was, is
onbekend. We weten alleen dat het geregeld voorkwam.
Hieronder enkele citaten:
Late Middeleeuwen:
- Doe si aldus ghegaen hadden een stic tijds so saghen si van verren eene vloet die
harde wijt was (Verdeyen & Endepols, 1917: 51)
- Als sij een lettel ghegaen hadden so saghen si een huus wonderlike verschiert
(Verdeyen & Endepols, 1917: 132)
- Sancte Peter was een grof visscher ende en had niet ter schoele gegaan (Van
Dijk, 1848: 101 & 146)
Zestiende eeuw:
- Ende al si langhe herwaers ende derwaers ghegaen hadden (Pleij, Van Grinsven,
Schouten & Van Thijn, 1983: 26 & 57)/
- Van daer comende hebben wy tot den pater an aldaer ghegaen (De Vriendt,
1971: 132)
- haer ghelatende recht oft si van haer camer ghecomenhadde (Lecoutere & De
Vreese, 1904: 51)
- schijnende die waerheyt naest ghekomen te hebben (Lipsius, 1948: 52)
Zeventiende eeuw:

- dat de spraake gegaan heeft, hoe zeeker gevangen [al gedood bleek te zijn toen
het vonnis werd uitgesproken] (Hooft, 1964: 191)
- Och armen, den bloet heeft gisteren wart laet te bed gegaen (De Swaen &
Smeyers, 1989: 83)
- ...soo hebben de [...] schelmen de weyden gaen om ploeghen, om al meer ghelts
te hebben (Grootes, 1984: 104)
Achttiende eeuw:
- Heb jy nu alles klaer gaen maken? (Van Lennep, 1864: 9)
- …al heb ik niet op ’t Fransche school gegaan (Bekker & Deken, 1784-1786:
109)
- Zoo hebben wy [...] gaen de proef doen (Verlooy, 1829: 21 & 18)
- [dat woord] moest agter ’t zelven gekoomen hebben (Van Effen/GroeneboomDraai, 1998: 231)
Het schijnt dus dat het Swellendamse dialect het onderscheid tussen werkwoorden
met hebben en zijn niet alleen heeft gehandhaafd, maar daarbij ook de
"uitzonderingswerkwoorden" als zodanig hanteert. Deze toedracht van zaken dient
dus beschouwd te worden als nog een bewijs dat het systeem intact is gebleven.
Respondent F behoorde, in tegenstelling tot de andere respondenten, tot de hoog
ontwikkelde middenklasse, was de dochter van een bekend schrijfster, schreef zelf
ook enkele kinderverhalen en had ooit een beroep buiten de Swellendamse
taalkring uitgeoefend. Ze werkte in een overwegend Engelstalige omgeving tijdens
een periode van Afrikaans taalnationalisme en zal dus waarschijnlijk bewust hebben
gestreefd naar het Standaardafrikaans. De algehele afwezigheid van is-perfecta is
als invloed vanuit de standaardtaal te verklaren; een reflectie dus van een bewust
streven naar standaard-taalgebruik.
Opmerkelijk is de opvallende overeenkomst in het hanteren van het perfectum wat
betreft deze kwestie door respondenten F en G. Toch stonden ze niet op gelijke
hoogte op de sociale ladder. G behoorde tot de gekleurde arbeidersklasse en haar
taalgebruik is waarschijnlijk kenmerkend voor de nivellerende aard van de
aanleerderslijn (Proto-Afrikaans I). Toch reflecteert haar taalgebruik een "afwijking"
van 33,33 procent (zijnde de negen gevallen met is waarvan drie gevallen met kom
en twee gevalen met gaan) ten opzichte van de andere respondenten wat betreft het
handhaven van het onderscheid tussen werkwoorden met respectievelijk het of is in
het perfectum. Als de afwijking die veroorzaakt is door kom en gaan ook hier
buiten beschouwing wordt gelaten, hebben we het over een discrepantie van slechts
14,8%. Dit valt zeker te verklaren vanuit het onderlinge contact met hoofdzakelijk
blanken die Proto-Afrikaans II gebruikten en die als werkgevers sociaal
toonaangevend werden beoordeeld.

4. Tot slot
De eerste belangrijke vraag die zich onmiddellijk opdringt, is waarom respondenten F en
G die sociaal gezien in andere werelden leefden, in tegenstelling tot de andere
respondenten, in het perfectum bijna niet of helemaal niet meer het systeem handhaafden
dat onderscheid maakt tussen participia met het of is. Een tweede vraag die hiermee
samenhangt, is waarom grammaticale eigenschappen van de Afrikaanse koine van
omstreeks 1850, die nog steeds deel waren van de levende taal van de bejaarde
Swellendamse sprekers rond 1987 (die afgeschermd waren van invloeden vanuit de
standaardtaal), in modern Standaardafrikaans totaal zijn verdwenen. Deze vragen worden
des te dwingender als men uitgaat van de veronderstelling dat het Afrikaans is
gestandaardiseerd op basis van het Oostgrensafrikaans dat in de literatuur wordt
beschouwd als een voortzetting van niet-standaardvormen van het Nederlands.
Deze vragen kunnen alleen worden beantwoord als de invloeden vanuit het Nederlandse
creool dat rond 1700 door de slaven- en Khoikhoi-bevolking werd gebezigd, daarbij
wordt betrokken. Binnen het kader van Den Bestens beschouwing kan dit ogenschijnlijke
raadsel bevredigend worden beantwoord.
Het Standaardafrikaans is het resultaat van een versmeltingsproces tussen de twee polen
van een variatiecontinuüm (vgl. in dit verband Roberge, 1995: 88-87) dat rond 1850 zijn
beslag kreeg. Op basis van deze Afrikaanse koine met dialectische variatie werd het
Afrikaans gestandaardiseerd. Tijdens het standaardisatieproces was het vanzelfsprekend
dat getracht werd om uiteenlopende taalvariatie tegen te gaan.
Op gezag van de Swellendamse data lijkt het alsof het imperfectum, waarvan ablaut een
belangrijk onderdeel uitmaakte en dat tevens verder gecompliceerd werd door het
onderscheid tussen sterke en zwakke werkwoorden, de strijd reeds omstreeks 1850
tegen de gelijkmakende krachten van het Nederlandse creool moet hebben verloren. (Dit
strookt ook bij benadering met de foutieve werkwoordsvormen en het historische presens
in het dagboek van Louis Trichard van 1836-38 [Le Roux, 1964].) Tijdens de
standaardisatieperiode zetten deze krachten door en moesten ook de infinitiefvormen bij
een subcategorie werkwoorden en het onderscheid tussen perfecta met het en is de aftocht
blazen.
Het is niet zomaar uit te maken of de opheffing van het onderscheid tussen perfecta die
onderscheidenlijk het of is vereisten, een bewuste poging was van de standaardiseerders
om de standaardtaal dichter bij het taalgevoel van een brede onderklasse te plaatsen,
teneinde taalvervreemding tegen te gaan of dat het gewoon een kwestie was van
onontkoombare inherente gelijkmakende krachten vanuit de aanleerderslijn. Een waarheid
als een koe is dat Standaardafrikaans ten opzichte van zijn tijdsysteem en in het bijzonder
het perfectum, centrale kenmerken van Proto-Afrikaans I eerder dan van Proto-Afrikaans
II voortzet.
In dit opzicht heeft Den Besten mijns inziens gelijk: het Standaardafrikaans reflecteert
dikwijls eigenschappen die eerder moeten worden beschouwd als voortkomend uit de
aanleerdersvariëteit dan uit het voortgezet Kaaps-Hollands, niet-Standaardnederlands,
Oostgrensafrikaans of welke naam je er ook aan wilt geven.

Om deze reden spraken een keurige Afrikaanse mevrouw en iemand van een meer aardse
tongval Swellendams met één tong!
Universiteit van Pretoria
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Addendum: Citaat
Woensdag den 6 ston wij alle weer vroug op en was alle gesont door godts gouthyt ik liet
coffie maken wij dronk coffie en liet onse bedegouet weer inpakken, en op de wage doen
en wij at een stuk liet inspannen en klom in de wage en ree na onse buerman jan nimans
wij liet onse jager tuijs en moosis om te schieten hij lyt een en een half uur van ons wij sagt
wel 70 bontebokken en een trop vogelstruijse van 13 en alle tesamen wel 40 en al de
reebokken tesame getelt wel 80 in die anderhalf uur en twee steenbokken en een wilde
hont een vraaije weg wij kwam dan op de plaas van jan nimans genamt kaijkoutie
(Kykoedy) kloof geleege aan souijt revier devrouw kwam na dewage en versogt ons af en
see welkom vader duminij wij gong na binne haar man was niet tuijs hij was na demeule
gereede met koorin om te maalen devrouw was seer vrindelik sij hat 5 kinderen 4 soons
en 1 dogter de ouijste soon was 16 jaare ouijt en dan volgte de anderen soo na deionste
was dedogter die was 10 jaare ouyt ik had voor haar een mant grounte mee genoomen en
wat artappels sij hat een groote schootel wilt en souep wij aate smakelik na deeeten gong
ik en miethee slapen ik op een kaatel en miethee gong op een kis lege ik hat knap geleege
of sanet kwam mijn sege maathee wilt uw schrijve na decaap daar is een man te pert
gekoome die ryt na de caap ik stont schielik op en groute en vroug of hij een wijnig wou
wagten dat ik gaau een brief met hom wou meegeeve na caap hy see mijn van iaa ik gong
sitte schrijven hij verhaalde onderwijl dat hij ver van onder is gekoome en dat
debossiesman nog soo stouyt was, en dat mijn heer devos aan de lange kloof gepreedik
had in develt dat hij deluij hat late weeten die in die buert woonde en dat er een verrer
(Feirrera) met sijn vrouw en kinderen na tou was geree sij liet een soon tuijs van 13 jaaren
tegen de midag gong de lammerschaapen wat ver van huijs hij en een mijt gong sekeeren
toukwam debossie man en vermoorde de soon gruweliken de mijt ook en gong na huijs en
slougt alles stukken en snee debedegouet oopen en goouijde deveere met de drooge
vrugte door malkaar en is tou inde tuiijn gegaan en heft al de vrugte boome afgekap en
plukte al de grounte uijt soo vond de menschee haarluij plaas tousij tuijs kwam, ook
verhaalde hij dat het ooveral in de velt soo droog was dat demenschee meest vertrekke
mouest met haarluij vee na plaase daar nog waater was, ik had mijn brief klaar gaf hem het
hij groute ons en ree heen die vrouw van huijs verhaalde ons dat sij 17 jaare op die plaas
woonde en hat 15 jaare in een pondok gewoont seer klijn en armoudig en hat geen slaaf
sij en haar man alleen sij hat tot voorleede jaar nog mee koorin gesneede en het is nu 2
jaar dat sulle 1 voorhuijs gebouijt en 1 caamer er aan en sij hat self de baksteene gevormt
en nu van deese maant heeft sulle een groote conbuijs aan gebouyt en voor 2 jaare heeft
sulle by de vranschee schip 1 klyne myt gekogt en 1 klyne ionge en dat gelt see sij
juffrouw dat heeft wij gemaakt van onse schaapen en soo heeft godt ons geseegent dat ik
tog nu een huijsie heeft om in tewoonen en 2 slaavies en mijn soon ken nu ook al werken
soodat ik vaniaar niet houef koorin tesnijde …
(Franken, 1938: 92 - 94)

(1) Dit artikel is gebaseerd op een lezing die werd gegeven tijdens het Vijftiende
Colloquium Neerlandicum in Groningen, in augustus 2003.
(2) Den Besten noemt bijvoorbeeld in navolging van Van Rensburg (1983) dat er buiten
Standaardafrikaans drie "dialecten" onderscheiden kunnen worden: (West)Kaaps
Afrikaans, Oostgrensafrikaans en Oranjerivier-afrikaans. Hij geeft ook te kennen dat de
noordelijke tak van Oostgrensafrikaans vanwege de Grote Trek (1836) de dialectische
basis van Standaardafrikaans vormt. Waar Den Besten deze dialectische variatie in zijn
diagram plaatst, blijft echter onduidelijk – vermoedelijk binnen de Afrikaanse Koine met
dialectische variatie. Volgens mij strookt dit echter niet met hoe Van Rensburg
Oostgrensafrikaans in de literatuur definieert.
(3) Vergelijk voetnoot 2.
(4) De term " aanleerder" zoals in "aanleerderskrachten" en "-variëteit" functioneert, wordt
binnen de zogenaamde "Intertaalbenadering" van T2-verwerving door volwassenen
gebruikt (Van Rensburg, 1992: 307 e.v.). Als een volwassene een tweede taal spontaan
probeert te verwerven om welke reden dan ook, bereikt hij meestal nooit perfectie in de
tweede taal. Zijn vorm van de doeltaal blijft ergens tussen de brontaal en de doeltaal
steken. Zo’n intertaal/aanleerdersvariëteit heeft een eigen interne dynamiek. Deze
"aanleerderskrachten" veroorzaken o.a. substratumkenmerken in de aanleerdersvariëteit
alsook een neiging tot het regulariseren van ondoorzichtige grammatische systemen zoals
bij de sterke en onregelmatige werkwoorden.
(5) In de vroegste grammatica’s van het Afrikaans (vgl. in dit verband Malherbe [1917:
54-56]) wordt deze restcategorie van infinitieven vermeld. Zelfs bij wisselvormen zoals
klaag/kla(e) zijn de vormen op -g ongebruikelijk in de infinitief. Ook het werkwoord word
had vroeger de infinitiefvorm worde (ibid.: 55, opm.1).
(6) Het voortbestaan van het wisselen tussen het en is wordt ook in oudere grammatica’s
vermeld. Vergelijk in dit verband Malherbe (1917: 56) & Le Roux (1921: 51 e.v.).
(7) In de Swellendamse data zijn ook de werkwoorden kom en gaan variabel. Als de
gevallen van perfecta met het buiten beschouwing blijven, is de "afwijking" dus 4,5 %. De
gevallen met kom en gaan in verbinding met is waren, jammer genoeg, niet specifiek
aangetekend.
(8) Persoonlijke mededeling: Joop van der Horst, Departement Linguïstiek, KU Leuven.
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Gesprek tussen twee kontinente: Louis Krüger
met Marnix Gijsen
- Gretel Wybenga & Adèle Nel -

Abstract
In a host of book reviewers’ reception of Herinnering aan Agnes by Louis Krüger no
attention was given either to Klaaglied om Agnes by Marnix Gijsen or the myth of
Orpheus and Eurydice as prefigurating texts. By comparing the three texts the intertextual
relationship becomes apparent. If the architexts come into play an additional "meaning"
unfolds, one not mentioned by any of the reviewers: by systematically debunking the ideas
and principles associated with romanticism the relationship between the narrator and his
beloved in the Krüger novel is transposed to that between the continents of Europe and
Africa respectively. Probable reasons for the fact that the Flemish novel was virtually
ignored in the reviews of Herinnering aan Agnes will also be discussed in short.

1. Inleiding
Dit is opvallend dat slegs drie van nege bekende resensente in die resepsie van Herinnering
aan Agnes (1995) van Louis Krüger verwys na die moontlike inspraak van die roman,
Klaaglied om Agnes (1951) van die Vlaming, Marnix Gijsen. Teen die verwagting in is
ook die Nederlandse resensente (Ester, 1995; Glorie, 1995) by die drie uitsonderings
uitgesluit. Die drie verwysings wat wel na die Gijsenroman gemaak word, is ook nie
substansieel nie. Venter (1995: 8) merk terloops op dat die titel "sterk herinner aan die
Vlaamse skrywer se Klaaglied om Agnes", terwyl Viljoen (1995: 5) homself afvra of daar
moontlik suggesties van Marnix Gijsen se Klaaglied om Agnes in die roman te vind is. Nie
een van die twee outeurs maak werk van hul vermoedens nie.
Wybenga (1997: 77) sluit haar bespreking soos volg af: "Vir hierdie leser was een van die
boeiendste aspekte van die roman die wyse waarop Klaaglied om Agnes van Marnix
Gijsen meespreek, ’n saak wat te uitgebreid is om in die beperkte ruimte van ’n
boekbespreking en bekendstelling aan te raak." Dié "saak" sal in hierdie artikel verder
gevoer word.
Gijsen is daarvoor bekend dat sy oeuvre dikwels parallelle vind in die klassieke mitologie.
Reeds in 1952 het Van Schaik-Willing vlugtig in ’n artikel in die Critisch Bulletin (1952:

107-109) op die ooglopende inspraak van die Orfeus en Euridike mite in Klaaglied om
Agnes gewys. Dit word onder andere vollediger verken deur Jonckheere in sy inleiding tot
die gebruikte uitgawe van Klaaglied om Agnes (1995: 15-18). (1) Hierdie derde
grondteks word weens die verbintenis van die Gijsen-roman daarmee as skakel by die
ketting van tekste gevoeg. Die inspraak van beide grondtekste by Herinnering aan Agnes
is verreikend. Hopelik sal die funksionele samehang in dié weefwerk van tekste uiteindelik
blyk. Belangriker is die feit dat ’n kardinale aspek van die roman by die interpretering
daarvan agterweë bly, indien Klaaglied om Agnes en sy prefigurerende argiteks, die
Orfeus en Euridike mite, buite die verwagting van die leser staan.

2. Titels
Die enigste eksplisiete verwysing na die Gijsen-roman geskied by wyse van die titel,
hoewel taamlik ooglopende parallelle in die Krüger-roman te voorskyn tree as die leser
met gewysigde verwagtings lees. In die proses werk die leksikale allusie in die titel in die
woorde van Claes (1988: 126) waar hy dit oor titels in die algemeen het, "als een soort
van ontstekingsmechanisme waardoor de grotere structurele allusie op gang komt."
Met die titels Klaaglied om Agnes (voortaan Klaaglied) en Herinnering aan Agnes
(voortaan Herinnering) is die verband ooglopend. Beide stel ’n vrouefiguur met dieselfde
naam voorop, maar verswyg die klaer en die persoon wat hom herinner. Dít terwyl hulle
die twee naamlose interne vertellers is waardeur die hele geskiedenis van hulle verbintenis
met ’n reeds afgestorwe Agnes gefokaliseer word.
Agnes is nie ’n algemene naam in Afrikaans nie en daarom word vermoed dat die gebruik
daarvan in Herinnering ’n doelbewuste intensie van die outeur was. ’n Moontlike rede
hiervoor kan wees dat hy dit as ’n duidelike verwysing na Klaaglied bedoel het. Beide
romantitels veronderstel ’n terugblik op ’n onagterhaalbare afgehandelde geskiedenis. In
die Orfeus en Euridike mite word die terugblik verletterlik in Orfeus se omkyk na sy
beminde, Euridike. Daardeur staan hy haar nogmaals aan die dood af en word self
oorgelewer aan die blote herinnering van ’n afgelope geskiedenis. Orfeus se omkyk vind ’n
parallel in die terugskouende blik van die anonieme interne vertellers in beide romans.
Verder verloor hulle in die oprakel van ’n verlede wat in albei gevalle die dood van Agnes
insluit die vroue vir ’n tweede maal. Aan die slot van Klaaglied staan daar inderdaad ten
opsigte van Agnes: "gelijk Eurydice tweemaal verloren" (113).
Daar is tog ’n aksentverskil in die aard van die terugblik, bevat in die woorde "klaaglied"
en "herinnering" onderskeidelik. ’n Groter mate van emosionele betrokkenheid, ’n
rouproses word met die woord "klaaglied" geïmpliseer. Dat Klaaglied as ’n ode bedoel
word vir ’n afgestorwe beminde, word bevestig deur die motto uit Schiller, veral die reël:
"Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich..."
Hierteenoor is die woord "herinnering" veel neutraler en ’n rouproses is nie
vanselfsprekend nie. ’n Herinnering is iets wat in die vergetelheid kan verdwyn; die
vervlugtende kan as ’n komponent van die betekenis ingelees word. Inderdaad staan daar
op die slotbladsy (181) waar die verteller afkyk op die gestorwe Agnes: "Maar die gesig is
net vaag bekend. ’n Herinnering, (ons kursivering – A.N. en G.W.) niks meer nie." In die

titel van die Krëger-roman sit daar reeds ’n subtiele maar betekenisvolle verskrywing van
die grondteks.

3. Verhaalinhoudelik
Die bovermelde mite en beide romans vertel van ’n liefdesverhouding waarin die vrou te
sterwe kom en die man alleen agtergelaat word. Vir die Orfeus en Euridike mite word
grootliks gesteun op Graves (1958) se weergawe. Die mite vertel die tragiese
liefdesverhaal van die musikant en sanger Orfeus en sy geliefde Euridike. Die herder,
Aristaeus, dwing sy attensies op Euridike af en terwyl sy vlug, pik ’n slang haar en sy sterf.
Orfeus daal in die Onderwêreld af op soek na Euridike. Met sy musiek en smekinge
vermurwe hy die harte van verskeie gode uit die hel en kry toestemming dat Euridike hom
mag volg. Die voorwaarde was dat hy nie mag omkyk terwyl sy agterna kom nie. Hy
verbreek die voorwaarde en verloor Euridike vir ewig aan die dood. Sewe dae en nagte
sit Orfeus ontroosbaar langs die Styxrivier. Tot eer van Euridike neem hy die eed van
onthouding wat uiteindelik sy eie ondergang beteken.
In Klaaglied vertel die naamlose interne verteller die verhaal van sy ontmoeting en latere
verhouding met Agnes in ’n naoorlogse België. Haar suiwerheid en dapperheid te midde
van verval en armoede in ’n stadsomgewing, die geleidelike ontwikkeling van hulle
vriendskap tot ’n bykans ideale verhouding, die rol wat sy speel in sy volwassewording,
sowel as haar siekte en sterwe kry voorrang in die roman. Die retrospektiewe aard van die
vertelling gekombineer met die groot verskil in ouderdom tussen die verteller nóú en as
jongeling, leen hom by uitstek tot kommentaar, ironie en selfspot oor sy jeugdige optredes
en sienswyses, maar ook tot die romantisering daarvan.
Herinnering is geplaas in Suid-Afrika op die vooraand van die verkiesing in die
negentigerjare. Die roman bestaan uit die gedagteflitse van die verteller oor sy lewe saam
met Agnes voor haar selfmoord terwyl hy langs haar lyk in die lykshuis sit. Hy is ’n
fotograaf van beroep en vertel hoe hy byna toevallig met Agnes kennis gemaak het, hoe
hulle vriendskap ontwikkel het tot ’n verhouding en ’n huwelik wat nooit op vaste voet kon
kom nie, veral omdat sy onvoorspelbaar en onpeilbaar vir hom bly. Geweld en veral
Agnes se betrokkenheid by ’n regse politieke party, speel ook ’n kompliserende rol in die
verhouding. Die verteller steek dikwels hand in eie boesem, onder andere oor sy optrede
teenoor Agnes. Sy monoloë staan in die teken van bevraagtekening en ten slotte staan hy
heeltemal magteloos.
Reeds uit hierdie opsommende weergawe van die drie geskakelde tekste is ooglopende
verbande sigbaar waarvan die implikasies algaande verder verken sal word. Vervolgens
word daar op enkele ooreenstemmende sake in die mite en die romans gefokus.

4. Mite, Klaaglied en Herinnering
Claes sê in Echo’s echo’s (1988: 142) die volgende oor die intertekstuele benutting van

mites: "Een mythe is een voorbeeldige vertelling. Mensen vinden daarin een leidraad of een
verantwoording voor hun daden. [...] Het is amusant haar gedaanteverwisselingen in de
literatuur te volgen. Nu eens is zij daar een moraliserend exempel, dan weer een
metafysisch symbool of een (diepte)psychologische ontleding."
Vir die doel van hierdie artikel is bepaalde aspekte van die Orfeus en Euridike mite
eksemplaries. Vir die romans onder bespreking is die bemindes self en die aard van hulle
verhouding relevant. Die onversoenbare skeiding tussen die twee wêrelde waarin hulle hul
bevind, is veral veelseggend. Verder is die inspraak van die bose en die rol van musiek of
kuns van belang. Met die oog op hernude interpretasie van Herinnering word die aard van
die manifestering van dié sake in die mite en die romans nagegaan.
Op die verhouding tussen die twee bemindes in die mite lê daar geen beletsel nie. By
mekaar vind hulle hul bestemming. Euridike is die argetipiese suiwer vrou wat haar lewe
gee om haar eer en liefde vir Orfeus te beskerm. Hy is gebroke as sy na die slangbyt sterf.
So onaanvaarbaar vind hy haar dood dat hy bereid is om die onmoontlike aan te durf: ’n
konfrontasie met die onderwêreld self.
Die bose is eerstens vervat in die teennatuurlike, hier die seksuele vergryp van Aristaeus.
Die tweede vergestalting van die bose lê in die onderwêreld wat Orfeus moes konfronteer
om vir Euridike terug te kry. Hier daal hy af tot in Tartaros, die diepste en gruwelikste deel
van hierdie streek. Onderweg kom hy die helhond, Kerberos, die drie Regters van die
Dood en vir Hades self teë.
Die mag van die kuns, hier in die vorm van musiek en sang, word in die begoëling van die
natuur en die bose magte van die onderwêreld bevestig. Met sy musiek vermag Orfeus die
onmoontlike: hy laat die dode na die land van die lewendes terugkeer – hy ondermyn die
verganklikheid van die mens. Onder siterspel lei hy vir Euridike terug na die bowêreld.
Binne dié wonderbaarlike vermoëns bly Orfeus egter steeds mens, waarskynlik een van
die aantreklikste elemente in die mite. Orfeus se menslike swakheid, sy hamartia, laat hom
die voorwaarde verbreek waaronder hy haar kon terugneem. Sy omkyk word
normaalweg met sy verlange na Euridike geassosieer, maar dit kan ook wees dat hy twyfel
of sy nog kom. Die twyfel kan uitgebrei word: dit kan selftwyfel impliseer of twyfel aan die
beloftes van die gode.
Orfeus se eie dood beteken ironies sy verlossing, want hierna word hy met sy geliefde
Euridike verenig.

4.1 Orfeus en die vertellers
Die verskuiwing van ’n eksterne anonieme verteller in die mite na interne anonieme
vertellers in die twee romans, bring ook die verskuiwing van objektiwiteit na subjektiwiteit
teweeg. Hulle opvatting van die Agnes-figuur in die onderskeie romans word op hierdie
wyse gerelativeer; veral ooglopend in die totale idealisering van Agnes in Klaaglied.
Verder bied dit die geleentheid om die persoonlike gewaarwording en gedagtes van die
belewer voorop te stel, hier in die vorm van ’n bestekopname na hulle onderskeie verliese.
In Herinnering word die wik en weeg van die twyfelaar wat probeer om ten minste by ’n
veelfasettige waarheid uit te kom, vooropgestel. Hy skram weg van absolute uitsprake en
meen die volgende: "Wie sterk is, kan bekostig om aan homself te twyfel" (106). Hy is

deurgaans bewus van die moontlike onbetroubaarheid van sy eie gevolgtrekkings en
waarnemings; hy weet dat geheue "’n sluwe bevooroordeelde bondgenoot" (68) van die
herinnering is. Om te bespiegel en te heroorweeg is deel van sy normale optrede; dit kan
selfs ’n objektivering van sy eie innerlike onsekerheid wees, waarvan sy beroep as
fotograaf ’n moontlike metafoor is: "In elke foto wat ek neem, is ek op soek na myself"
(79).
Al lyk dit asof hy alles in die stryd werp om vir Agnes te begryp en sy huwelik te red, laat
hy ruimte daarvoor dat sy eerbare pogings uit ’n ander perspektief betwyfel kan word: "En
as ek ons verhaal aan ’n vreemdeling vertel, hoe sal ek daaruit te voorskyn kom ?" (180).
Sy onsekerheid word gejukstaponeer met die teenoorgestelde instelling van die
Boerenasieparty: "Onwrikbaar glo hulle in hulself, in hul saak, in dit wat hulle vir hulself
opeis" (160). Hier geld net een waarheid wat vryheid van keuse uitsluit. Agnes
vereenselwig haar met hulle ideale. Geen wonder dat sy die verteller volg toe hy haar in ’n
poging om haar uit die kloue van die groep te verlos, beveel om hom te volg nie: dit is die
taal wat sy en haar partygenote begryp. In teenstelling met Orfeus en Euridike se tog uit
die onderwêreld, loop sy selfs aanvanklik voor, maar as hy haar (juis by ’n grensdraad)
bewus maak daarvan dat sy ’n keuse het en mag omdraai (173), keer sy terug na haar
gewelddadige partygenote. Die parallel met die mite word juis wreed ontluister met Agnes
se uiteindelike keuse wat ook haar eie ondergang impliseer.
Dié keuse wat hy aan haar stel kan as nog ’n ekwivalent van Orfeus se omkyk beskou
word, want net soos moontlik ook by Orfeus, kan dit op twyfel aan haar lojaliteit en aan
die wenslikheid van sy eie optrede dui. Natuurlik sluit dit nie die moontlikheid uit dat die
verteller in sy optrede Agnes se goeie reg as mens eg in ag geneem het nie. Wat ook al sy
motief, soos Orfeus verloor hy sy beminde hiermee onherroeplik, want die taal van twyfel
en selfondersoek is vir haar die taal van ’n swakkeling (109, 110).
Krüger buit die interpretasie van Orfeus se omkyk as twyfel uit om die tipiese
lewenshouding van die Westerling op die voorgrond te plaas. Die besondere hoë
voorkoms van vraagsinne in Herinnering weerspieël ook die postmoderne ingesteldheid op
die vraag eerder as die antwoord. Die feit dat hy Agnes daardeur verloor, kan moontlik as
negatiewe kommentaar op dié ingesteldheid gelees word, maar dit dui veral op die
onverdraagsaamheid teenoor die veelvoud van moontlikhede by die fanatiese mens.
Hoewel die verteller in Klaaglied sy rekonstruksie van ’n verlede as "wanstaltig" (113)
tipeer, is die implikasie nooit dat hy homself as ’n onbetroubare verteller beskou nie, maar
eerder dat hy hom onvolmaak voel in die aanskyn van die afgestorwe Agnes. Op dieselfde
bladsy bely hy dat hy "geen betere hulde" aan haar kan bring as juis met hierdie boek nie.
As hy wel sy optrede en opvattings op jeugdige leeftyd bevraagteken of daarmee die spot
dryf (27) is dit nog nie ’n aanduiding van onsekerheid nie, maar eerder van die aanvaarding
van die gebreke van ’n opgroeiende jongeling.

4.2 Die rol van die kuns
Die hoë prioriteit wat aan die kuns gegee word, plant in beide romans voort. Die verteller
en Agnes word in Klaaglied net soos in die mite, deur hulle ontvanklikheid vir die
woordkuns en die musiek saamgesnoer (65). Die bywoning van juis die opera, Orfeo ed
Euridice, word vir hulle ’n keerpuntervaring in die ontwikkeling van hulle verhouding.

Herinnering leun slegs een maal by die mite se positiewe assosiasies met musiek aan as die
verteller en Agnes, nadat sy haar normale afsydigheid deurbreek het en toenadering soek,
tot laat in die nag na musiek luister (37) asof dit via die Gijsenteks en die mite hul
momentele eensgesindheid wil onderstreep.
Die kunsvorm waarmee die verteller hom in Herinnering besig hou, is die fotografie. Van
meet af aan staan Agnes vyandig teenoor haar man se bemoeienis hiermee. Kinders en
bobbejane kan ook foto’s neem, meen sy: "Sy begryp dit nie, daarom minag sy dit" (105).
Een van sy beskouings van sy kuns is dat dit geweldlose verset in sy suiwerste vorm is
(105), maar die fatale foto waarop hy ’n moord vasgelê het, beskou sy as verraad teenoor
haar en haar party. Hy weet al vooraf dat hy met die foto self die doodsvonnis oor sy
verhouding met Agnes uitspreek en in teenstelling met die mite, rou hy nou reeds daaroor
(150) en miskien selfs oor haar byna onafwendbare uiteinde. Uit weerwraak vernietig sy
sy donkerkamer en sy toerusting (152), ’n uiterste daad wat geen illusies oor die stand van
hulle verhouding laat nie.
In teenstelling met die kuns in die mite en Klaaglied, is die fotokuns hier metafoor vir die
vervreemding wat die verhouding tipeer: "In die donkerkamer, met haar foto voor my, sou
ek in die gees van Avedon kon sê dat ek haar intiem ken. Maar die res was vervreemding"
(73). Sy verbondenheid met haar foto is groter as met haarself (27) en hulle hele
verhouding een lang afskeid (73). Selfs hulle ontmoeting lyk toevallig as sy voor sy
kameralens inloop en hy ’n foto neem.
Die betowering wat die musiek inhou in die twee grondtekste word hier verskryf in die
fotografie as vervreemder (91) en as verkragter: ’n foto kan die allerheiligste en die
allergruwelikste (132) met die koel klik van ’n knoppie vaspen. Die afstandelike oog van
die kamera maak die mens tot prooi: "A photograph violates people" (107), besin die
fotograaf in die woorde van Susan Sontag. Via die onbetrokke oog van die lens bekyk die
fotograaf onnoembare vorme van geweld in Afrika (30 en verder; 48).
Orfeus oorwin die dood met musiek. In Herinnering word die foto as ’n moontlike
besweerder van verganklikheid genoem (107), en ook deur jou voor te stel dat jy besit
wat jy vaspen (27), maar die verganklikheid word uiteindelik juis deur die foto bevestig
(42), omdat alles reeds so onherroeplik anders lyk as op die eertydse foto. De Semin
(soos aangehaal deur Van Heerden, 1994: 4) se opvatting is ook relevant binne hierdie
konteks: "When we photograph a face, we want to preserve it, but in fact we add a little to
its disappearance." Verder word die kunsvorm aangetas deur die moontlikheid dat die
kunstenaar sy kuns as ’n wegkruipplek mag gebruik (109) en as kompensasie vir sy eie
onsekerheid (79).
Mettertyd word sy donkerkamer vir hom ’n ontvlugtingsruimte wat terselfdertyd sy intense
eensaamheid onderskryf: "Ek onttrek my in my donkerkamer. [...] die gerusstellende
eensaamheid van die donkerkamer" (57).
Uit die bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die onaantasbaarheid van die kuns in
Klaaglied en die mite deeglik in Herinnering ontluister word. Kuns, wat hier gemaklik na
die skryfkuns en die herinnering getransponeer kan word, word voorgestel as ’n potensiële
verkragter en vervreemder en selfs as ’n skuilplek teen die aanvaarding van
verantwoordelikheid.

4.3 Twee wêrelde
’n Opvallende ooreenkoms tussen die mite, Klaaglied en Herinnering is dat man en vrou
hulle in twee wêrelde bevind: die onderwêreld of die wêreld van die dooies waar die vrou
verkeer, en dié van die lewendes waar die man hom bevind.
Hierdie wêrelde is onherroeplik onversoenbaar ten spyte van die man se versugting om ’n
brug tussen dié ruimtes te slaan ten einde die geliefde te behou. "Dat was thans haar
wereld, welke ik niet met haar delen kon", is die verteller in Klaaglied (78) se versugting.
Die tragiek van die onbereikbaarheid van die geliefde is in die mite sowel as in Klaaglied in
hierdie gegewe ingebed. Aansluitend hierby is die onafwendbare, noodlottige verloop van
die gebeure, naamlik die verlies van die vrou aan die dood.
Soos reeds uit die voorgaande blyk, word ook die ideale liefdesverhouding van die mite en
Klaaglied in Herinnering skrynend ondermyn. Die verteller en Agnes bewoon ook in lewe
twee (figuurlike) wêrelde: "Elke onderdeel van ons verhouding sal ek aan hulle verduidelik:
haar wêreld, my wêreld; haar oortuigings, my oortuigings; haar lojaliteit teenoor die party,
my afkeer van die party. Haar angs, my vereensaming (of onmag, ek is nie seker nie).
Haar werk, my werk. Haar liggaam, my liggaam" (97).
Hierby kan gevoeg word dat sy geweld begryp voor rede, dwang voor vrye keuse.
Hoewel die geleentheid daar was om ’n goeie seksuele verhouding te hê, in teenstelling
met Agnes in Klaaglied waar haar siektetoestand die volvoering daarvan kortwiek, bly dit
ironies in gebreke weens onoorkomelike verhoudingsprobleme: "Angs weerhou haar van
oorgawe" (100). Onversoenbaarheid is inderdaad die kern van hierdie verbintenis.
In die geval van beide vertellers, soos by die treurende Orfeus, word gesuggereer dat die
dood van Agnes hul toekoms sou raak. Soos Orfeus verbind die verteller in Klaaglied hom
na die afsterwe van Agnes vir altyd aan haar: "de verre geliefde, aan de onberoerde,
maagdelijke Agnes, aan die Euridice die niet meer weer zou keren" (111). Hy neem hom
voor: "Ik zal in mijn leven geen onedele daad meer doen" (111) en met dié eed beslis hy
oor die res van sy lewe.
Agnes se dood temper ook sy jeugdige verwaandheid en onversetlikheid sodat hy
voortaan "vol erbarmen" (12) staan teenoor die "larves terribles" (112) van vroeër. Die
offer wat Agnes bring en wat haar aan haar naamgenoot, die heilige Agnes verbind, was
nie nodeloos nie.
As Agnes (Herinnering) se selfmoord as offer beskou moet word, was dit ’n futiele offer.
Die verteller het niks oor om te idealiseer nie, selfs bittermin goeie herinneringe, waarmee
ook die titel geïroniseer word: "Jare lank was ons bymekaar, maar aan die einde was ons
vreemdelinge" (66). Hy wat so graag tot Agnes wou deurdring, word deur die polisie as
verdagte beskou en nie as slagoffer nie (3). Hoe min hy uitgerig het in sy pogings om
Agnes te deurgrond, spreek uit die vervreemdende aard van sy gedagtes aan die slot van
die roman: "Ek sou kon sê dat ek haar nie herken nie, en dit sou die waarheid wees"
(180). Vir hom was, goeie bedoelings ten spyt, sy aanraking met Agnes net vernietigend.
Die laaste reël van die roman lees: "Ek loop soos ’n ou man" (181).

5. Agnes en Euridike
Geoordeel aan die uiterlike is daar duidelike ooreenkomste tussen die drie vrouefigure hier
ter sprake. Soos die nimf Euridike lyk beide die Agnes-figure nimfagtig. Agnes
(Herinnering) is ’n beeld van onskuld, van natuurlikheid (6), van ongekunsteldheid; sy is
meisieagtig (8), skraal en slank en dra dikwels ligte klere, soos haar eweknie in Klaaglied
(74, 75). Maar hierdie voorkoms is, soos later sal blyk, ironies en pure oëverblindery.
Gijsen se roman is vanuit ’n Rooms-Katolieke tradisie geskryf. Potter (1997: 20-27)
vertel die verhaal oor van Sint Agnes wat volgens oorlewering in die vierde eeu na Christus
gelewe het, en as twaalfjarige geweier het om in die huwelik te tree omdat sy weens haar
godsdienstige oortuiging maagd wou bly. Hiervoor is sy onder andere na ’n bordeel
verban waar sy wonderbaarlik steeds ongeskonde gebly het. Later moes sy, soos
Euridike, met haar lewe boet vir haar hoë morele standaard. Met dié naam, wat letterlik
"rein" of "lam" beteken, word die kuisheidsbeginsel onderskryf.
Agnes in Klaaglied is "kuis als de duif" (77). Die verteller voorspel dus by implikasie dat sy
lewensloop met haar "eenvoudig, helder en zuiver" (67) sou wees. Dit is opvallend hoeveel
keer die woord "zuiver" gebruik word om Agnes te beskryf. Sy hou die kuisheidsbeginsel
net soos Euridike en St. Agnes in stand, hoewel sy natuurlikerwys aan haar seksuele
toegeneentheid tot die verteller toegee.
Om moeder te word was haar egter weens haar fatale besmetting, die tuberkulose
waaraan sy ly, nie beskore nie. Dit maak nie haar lewensloop minder vrugbaar nie omdat
sy die selfsug en ydelheid van die jonge verteller kon temper (86, 90). Na haar dood sê
hy: "Mijn leerjaren waren ten einde" (112). Selfs die pyn wat haar lyding en dood hom
aandoen, was ten einde ’n noodsaaklike voorwaarde of offer vir sy loutering (67), wat
ook gesien kan word as ’n korrektief op haar ontydige dood. Die vrugbaarheid wat met
die nimf geassosieer word, is dus by Agnes nie uitgesluit nie.
Die hele suiwerheidsgedagte kry ’n onverwagte kinkel in Herinnering. Dit word eerstens
geparodieer in ’n verletterliking van die begrip. Agnes maak eindeloos skoon sodat die
geluid van die stofsuier die verteller se gepantserde siel deurdring. Verder word haar
behoefte aan "suiwer ideale, suiwer emosies" (106) ironies beantwoord deur die ideale van
die Boerenasieparty by wie angs onderliggend lê aan elke slagspreuk. Aan hulle wat die
ergste vorme van wreedheid nie ontsien nie, vertrou sy haar beskerming en haar gewaande
maagdelikheid toe (61, 88).
Die kuisheid wat by Euridike en Agnes (Klaaglied) skering en inslag vorm, bly by Agnes
(Herinnering) uit. Sy het ’n vorige minnaar na wie sy ná die huwelik terugkeer om haar
gevoelens te toets. Ontrouheid aan haar man met haar partygenote word meermale
gesuggereer (99). Sy verkies ’n man wat soos haar pa "aanspraak maak op manlike regte
en hulle opeis" (66), want dit beveilig haar, weerhou haar van die keuse. ’n Verdronge
Elektra-kompleks word in haar voorkeure weerspieël.
In Herinnering kry die Aristaeus-insident inspraak in die moontlike bloedskandelike
verhouding tussen Agnes en haar pa. Daar is aanduidings dat hy haar mishandel en
gemolesteer het as kind (35). Sy is besmet op ’n tydstip toe sy geen keuse gehad het nie,
terwyl haar ma waarskynlik hiervan bewus was, maar nie ’n vinger verroer het nie (24).

Die slang as falliese simbool in die mite verbind so met die dade van die bose vaderfiguur.
Haar molestering word haar Achilleshiel; sy is so beskadig (26) dat sy in haar lewe nie veel
meer as ’n "lewende dooie" (1, 156) is van wie die bestaan in die teken van selfvernietiging
(46, 130) staan nie. In dié opsig kan die betekenis van haar naam "lam", ook gelees word
as verlam, daadloos en dood. Haar naamgenoot en Euridike sou wou leef, maar sy wat
kon kies, verkies die dood. Die geregtigheid wat by Euridike na haar dood voltrek word,
bly hier geheel en al uit.
Die skade aan haar gees manifesteer in ’n reeks teennatuurlike sake, soos in die eietydse
dieetsiekte, bulimie (99), in latere drankmisbruik (173) en angs vir die seksuele, in
ongebalanseerdheid en onvoorspelbaarheid, in ’n drang tot selfvernietiging. Haar
meisieagtige voorkoms het met klaarheid van gees of onskuld niks te make nie, maar sê
eerder iets van haar onvolwassenheid wat verder bevestig word in haar afkeer van
moederskap (100). Sy verkies onvrugbaarheid en as sy swanger raak, aborteer die fetus.
Agnes in Klaaglied word aanvanklik deur die verteller as die plaasvervanger van sy
gestorwe suster met dieselfde naam gesien: "Zij was mijn dode zuster" en "in de duisternis
had ik haar (Agnes, die beminde) leren kennen. In de duisternis, dacht ik, had ik mijn zusje
Agnes opgevolgd in de schoot van mijn moeder" (40, eie invoeging). Die donker
bioskoopruimte waarin hy haar vir die eerste keer raakloop, word in hierdie lig ’n soort
voorgeboortelike ruimte waaruit sy te voorskyn tree.
Parallel hiermee kom Agnes (Herinnering) in die vorm van ’n foto uit die "klein swart
ruimte binne-in ’n kamera" (6). Twee elemente is reeds by die "geboorte" van die
verhouding teenwoordig: die van afstand en vervreemding, en die van ’n moontlike
skending van privaatheid, ’n soort verkragting. Soos in Klaaglied bly die verhouding ook
lank platonies: "Ek mag haar my vriendin noem, miskien selfs my beste vriendin, en dis vir
my genoeg" (31). Tog is daar ’n verskil: wat by Klaaglied die normale gang van ’n
gesonde verhouding mag weerspieël, naamlik vanaf vriendskap tot geesgenootskap tot ’n
dieper geslagtelike verbintenis, groei in Herinnering nooit verby ’n redelik steriele
verhouding nie.
In beide Klaaglied en Herinnering is daar ’n element van die sikliese teenwoordig: wat
begin in die duister eindig ten slotte in die allesomvattende duisternis van die dood waaruit
geen terugkeer moontlik is nie. Die "opwekking" van die geliefde deur die twee vertellers
se oproep van hulle gesamentlike verlede in woorde, is in beide romans bloot by wyse van
spreke. In teenstelling met die musiek by Orfeus wek woorde nie op tot lyflike lewe nie.
Vir die verteller in Klaaglied bly daar tog ’n vooruitsig oor, terwyl sake hopeloos lyk vir
die verteller in Herinnering. Hierin word laasgenoemde vir Orfeus aan die Styxrivier gelyk.
Ook die toeval of noodlot wat in die mite oor Euridike se dood beskik, is van meet af aan
in die romans ’n teenwoordigheid. In die eerste instansie beskik dit oor die ontmoetings
tussen die pare. Die verteller in Klaaglied laat hom so daaroor uit: "Ik dankte het lot dat
wij elkaar zo doodgewoon hadden ontmoet" (40). In die klimaat van die aanbod in
Herinnering, bespiegel die verteller breedvoerig oor die toeval in sy lewe en of toeval
hoegenaamd bestaan (5, 21, 22, 29), hoofsaaklik omdat hy weier om die hand van ’n hoër
mag te ontken (kyk ook punt 7 hieroor). Dit staan weer in teenstelling met Klaaglied
waarin God ten slotte na Agnes se siekte en dood as "ijdele dwingeland" afgesweer word
(121).

In die mite sowel as Herinnering eien ’n man hom die reg toe om ’n vrou te misbruik. Die
verskil is egter belangrik: in Herinnering is dit ’n bloedskandelike vergryp. Die wandade
binne ’n onnatuurlike gesinsopset is bepalend vir Agnes se lewensloop. So word sy die
prooi van ’n patriargale stelsel waarin dit moontlik is vir pa’s om hulle gesinsgenote en
werkvolk te besit, te beveel en te regeer (5).
Agnes se fisiese siekte word dus in Herinnering gejukstaponeer met ’n geestesgebrek.
Agnes (Klaaglied) verset haar op hartverskeurende wyse teen die aanslae van die siekte –
"zij geloofde in het leven" (100) – maar die genesende krag eie aan die nimf is haar nie
beskore nie. Die gegewe word in Herinnering verironiseer. Vir Agnes is genesing van haar
beskadigde gees wel ’n moontlikheid, maar omdat sy nooit ’n behoefte daaraan verwoord
nie, waarskynlik omdat sy ’n probleem sou ontken, bly genesing ook uit. Negering van wat
binne haar bereik lê, is dus hier aan die orde. Sy stuur af op selfvernietiging.

6. Onderwêreld
Behalwe die dood wat in beide romans ’n lewende werklikheid is, is daar talle ander sake
wat assosiatief met die onderwêreld in verband gebring kan word, en as sodanig
voorafskaduwings van die groot duisternis van die uiteindelike dood is.
Die aanskyn van die wêreld van die kleinburgery is die van ’n soort onderwêreld vir die
verteller in Klaaglied. Met "afgrondelijke walg" (52) keer hy hom af van die geweld (92),
erotiek (36, 42) en geveinsde godsdienstigheid (31, 55) wat hier die botoon voer.
Meermale spreek hy die wens uit om die wêreld te suiwer: "Het leed voor mij geen twijfel
dat Agnes en ik de wereld opnieuw zouden beginnen en beter maken" (53). Met Agnes se
siekte stuit hy teen die groter aanslag van die dood self. Die sanatorium waarin Agnes haar
bevind, beskryf hy as ’n "verre onderwereld" gevul met spoke, geeste en gedrogte (109),
’n waarneming wat sterk meespreek as Agnes in Herinnering weens senuprobleme in die
hospitaal opgeneem word.
Dit is taamlik voor die hand liggend dat die volgende sake metafoor word vir die
onderwêreld: Agnes se patologies siek gesinsopset, die huis as bastion in die godverlate
Karoowêreld (39) waar haar pa die heerskappy voer en waar ligte vroegaand al gedoof
word; die Boerenasieparty en hulle vergaderplekke, onder andere die kleinhoewe van
Boshoff waar veertien mans voorwêreldlik in die donker om die vuur sit (170, 171) en
uiteindelik die "nekrofiele hoer" (134), donker Afrika self. Dié wêrelde word bevolk deur
sy eiesoortige "ombres, larves, spectres terribles" (Klaaglied, 63) wat in ’n SuidAfrikaanse konteks beskryf kan word as ’n selfingenome patriargie, geweldenaars, rassiste
en verkragters.
In hulle buitensporige verdedigingsmeganismes (146, 172) lyk die partylede almal op die
gruwelike helhond, Kerberos, wat die onderwêreld in die Orfeusmite bewaak, "ready to
devour living intruders" (Graves, 1958: 120). Helaas is dit die verteller nie beskore om
hierdie helhonde aan die slaap te sus om sy vrou werklik uit hulle kloue te verlos nie.
Die verteller in Herinnering se futiele stryd om deur te dring tot Afrika en die onpeilbare
Agnes, sy pogings om sy huwelik te red, die selfkastyding waartoe sy neiging tot

selfondersoek dikwels lei, kan ook as ’n soort hellevaart gelees word.
In Klaaglied distansieer die verteller hom aanvanklik van wat hy as besmetlik beleef, terwyl
die "ombres, larves, spectres terribles" van die Afrika-kontinent hulle aan die verteller in
Herinnering opdring en hom as ’t ware uiteindelik oorrompel.

7. Romantiek en Afrika
Uit die voorgaande vergelykende omgang met die drie tekste onder bespreking is dit
duidelik dat die aanknopingspunte wat tussen hulle bestaan in Herinnering sistematies
ontluister word.
Herinnering is ’n kannibalistiese teks wat uiteindelik die beginsels onderliggend aan die
Romantiek, wat sterk in die mite sowel as in Klaaglied fungeer, onherroeplik aantas. Die
verteller in Klaaglied bely immers dat hy "het leven heb leren kennen door de roze
brilleglazen der romantici" wat "de enige optiek geschapen hebben, die het bestaan voor
mij dragelijk kon maken" (27, eie kursivering).
Nog meer: Herinnering speel op dié wyse twee kontinente teen mekaar af. Klaaglied is
ruimtelik geplaas op die Europese vasteland en die Romantiek van die agtiende en
negentiende eeu was inherent ’n Europese fenomeen (Day, 1996: xi).
In Herinnering verskuif die aandag na Afrika, en die gesig van Afrika is op geen manier te
romantiseer nie. In Herinnering word die rooskleurige brilglase verruil vir die kilte van die
kameralens. Uit die voorgaande vergelykende bespreking van die drie tekste is dit al
duidelik dat die romantiese tendense in die mite en Klaaglied in Herinnering hartgrondig
aangetas word: daar is geen skoonheid in die pyn, lyding en dood van die persone in
hierdie roman nie. Die verteller se afsondering word hom nie gegun nie en sy bemoeienis
met ’n kunsvorm word deur homself as moontlik onsuiwer beskou. Hy is, in teenstelling
met die tipiese Romantikus, ’n twyfelaar en intens bewus van sy eie beperkinge en die
relatiwiteit van sy sienings – hy verabsoluteer niks as die waarheid nie. Die rol van die
pastorale tydens die wittebrood van die verteller en Agnes blyk later ontdaan te wees van
enige romantiese beloftes. Selfs die bewuswees van die volkseie word hier oordryf in die
fanatiese politiek van die Boerenasieparty. Ook waar die verteller probeer om iets van die
beginsels onderliggend aan die Romantiek in stand te hou, word dit wreed ontluister.
Bogenoemde "aantastings" van die romantiese moet verbind word met die ruimtelike
plasing van die roman. Die konteksverplasing van Europa na Afrika is die beste te illustreer
aan die hand van twee parallelle gebeurtenisse in die twee romans: die bestyging van die
toring in Klaaglied en die liefdestoneel in die bos in die Tuin van Eden in Herinnering.
Beide hierdie momente staan kardinaal in die verhoudings as momente van groot intimiteit
tussen die bemindes. Die heilige afsondering van die Romantikus wat hom wil bemoei met
"grote heldere dingen" (42) kulmineer in Agnes en die verteller se bestyging van die
katedraaltoring: "ledig van elke smet des levens" (51). Hul geesgenootskap word hier
bevestig. Dit is ook moontlik om die katedraaltoring as metafoor van ’n hele Europese
kultuurtradisie te lees.

As parallel hiervoor word die eenmalige eensgesindheid tussen die bemindes in Herinnering
voltrek in die beskrywing van ’n "geslaagde liefdespel" (53) op die grond in die bos tydens
die katastrofale wittebrood. Dit is ook interessant dat die intimiteit, in teenstelling met
Klaaglied, op liggaamlike vlak voltrek word. Later egter besef die verteller dat die gebeure
oëverblindery was en nie herhaal sal word nie, omdat hulle voortdurend deur die "skimme
van haar innerlike wêreld" (92) bedreig word.
Die katedraaltoring as metafoor van afsondering en ’n romantiese ivoortoringhouding, kan
ook gejukstaponeer word met die donkerkamer in Herinnering. Hier kan die verteller
wegglip in sy kuns. Maar dis ook hier waar hy hom uiteindelik afsonder en onttrek aan ’n
wêreld wat vir hom onhanteerbaar geword het. So verword die donkerkamer as teken van
eksklusiwiteit tot gewone barikade. Afsondering, om watter rede ookal, is ook op die
kontinent ’n luukse en word nie verduur nie. Sy vrou vernietig uiteindelik die veilige ruimte
en daarmee saam ’n hele periode in sy lewe en werk (153).
’n Mens sou kon opsom: vanaf Europese katedraaltoring na Afrikabos; vanaf
geesgenootskap en ’n romantiese idealisering daarvan na ’n konkreet liggaamlike
werklikheid waarby geweld nie uitgesluit is nie. By wyse van spreke word wat
"hemelhoog" (50) was in Klaaglied, in Herinnering met die aarde gelyk gemaak.
Wat Claes (1988: 144) van Robbe-Grillet se gebruik van die Orpheus-mite in L’année
derniere a Marienbad sê, is ook waar van Krüger se gebruik van die mite en van Klaaglied
as onderbou: "Terwijl de mythen ons het verleden als een houvast voorstellen, werpt zijn
werk ons onbarmhartig in het heden." En die aanskyn van hierdie hede in Afrika negeer die
romantiese werklikheidsbenadering van beide grondtekste. Elke tekstuele allusie na die
grondtekste dien in die eerste plek as ’n lokaas vir die leser, bloot om dit later te
ondergrawe. Claes (1988: 59) merk tereg op dat in ons postromantiese era die
"destructieve functie doorgaans hoger gewaardeerd" word as die konstruktiewe funksie
van die fenoteks.
Afrika vat aan jou lyf en laat hom nie miskyk nie. Afrika laat "the egotistical evasion of
social and political matters, the essentially isolationist nature of an insistence on spiritual
reality as the primary reality" (Day, 1996: 129) van die Romantikus nie toe nie. Hy laat die
Europese kultuurtradisie selfs luuks en gekunsteld daar uitsien. Uiteindelik moet die
verteller in Herinnering ook sonder die beskerming van sy kameralens kyk na die aanskyn
van die kontinent, na die brute moord van ’n jong seun in ’n botsing tussen ’n groep
comrades en Inkatha’s. Hy voel naak en weerloos terwyl hy inkyk teen die verblindende
son van Afrika (132).
Die aanvangstoneel waar die onbekende Agnes se beeld voor die verteller se kameralens
inskuif en hy deur haar skoonheid verlei word om die knoppie te druk, kan ook anders as
net ’n soort verkragting van haar privaatheid vertolk word.
Daar is vele direkte verbande tussen Agnes en die donker kontinent. Oor die patriargale
wêreld van die Karoo (44), woonplek van Agnes se mense en haar geboortegrond, maak
die verteller (45) die volgende uitspraak: "Wie die land wil verstaan, moet hier begin. Dis
nie die hart van die land nie, dis die skelet." Na ’n vakansie reis die verteller en Agnes
weer deur die streek. Sonder klaarblyklike rede raak Agnes by hulle oornagverblyf
histeries. Sy roep kermend uit: "In die stil, verlate Karoo, ’n oerkreet. Ondanks die krag
en intensiteit daarvan, ’n yl, verlore roep in die grenslose ruimte buite" (93). Die parallel

tussen plek en vrou is dus voor die hand liggend.
In meer opsigte lyk Agnes op die kontinent wat sy bewoon. Soos haar serene voorkoms
oëverblindery is, is die skoonheid van Afrika bedrog (134); haar oneerbaarheid reflekteer
in Afrika as hoer (134); haar onvrugbaarheid in Afrika die moeder met "plat, uitgedroogde
borste" (127); haar ingesteldheid op bloedige geweld in Afrika wat verslaaf is "aan die
stank van ontbinding" (134); haar afwys van die mens se vryheid van keuse in Afrika se
ondemokratiese dwang by wyse van geweld; haar halsstarrige afstuur op selfvernietiging in
die velde van Afrika wat bestrooi lê met opgeblaasde lyke. Soos op die kontinent seëvier
die teennatuurlike by Agnes. Op die vooraand van ’n nuwe politieke bedeling in SuidAfrika lyk dit ook nie of die aanskyn van Afrika veel sal verander nie.
Uitgedruk in die woorde van sy medefotograaf, Malongwe: "Under the new dispensation,
the pictures are going to change, but the substance will be the same" (133).
So onpeilbaar en ondeurdringbaar as wat Agnes was, is die kontinent vir die verteller. As
fotograaf bekoor haar sjarme hom, maar telkens ontdek hy, soos by Agnes, ’n swaar
beskadigde (35) geweldsgeteisterde kontinent (130). So beskou, is sy positiewe ervaring
van Agnes in die bos "omring deur die sagte stilte, deur ’n geheimsinnige atmosfeer van ’n
tydlose, verborge plantaardige lewe" (52) teken daarvan dat hy swig voor die verleidster
Afrika, voordat sy haar ware kleure wys.
In ’n onderhoud met Riana Scheepers (1996) verklaar Krüger dat dit vir hom onder
andere in hierdie roman gegaan het om sy verhouding met Suid-Afrika. As predikant in
Nederland wou hy vir homself rekenskap gee van sy verhouding met sy land as minnares.
Die verteller in Herinnering wend verbete pogings aan om met sy vrou, soos met die
kontinent, ’n sinvolle verhouding te bou. Die frase, "Ons moet van vooraf begin" (112), dui
telkens die aanvang van nog ’n futiele poging van die verteller aan om die verbrokkelende
verhouding te beredder. Hierdie frases, met die inslag van "Wij zullen van meet af aan
beginnen" (54), eggo ook in Klaaglied, maar hier weerspieël dit ’n romantiese idealisme, ’n
eensgesindheid ten opsigte van jeugdige voornemens om die wêreld saam te suiwer.
Die verteller se onvermoë om met Afrika / Agnes ’n positiewe verbintenis te bevestig, gee
terselfdertyd ook erkenning aan dít wat hierdie kontinent nie kan akkommodeer nie,
naamlik sy romantiese verlangens en sodoende word hy ook een van Afrika se
"weggooikinders" (127). Sy bespiegeling dat ons in "hierdie suidelike land" almal prooi
word, word in sy eie lewensloop waar bewys. Ook letterlik sal hy waarskynlik aandadig
gehou word vir Agnes se dood.
So min as wat die verteller kon sê dat sy herinneringe kontroleerbaar waar was (82), dat
hy vir Agnes geken het en sal herken (180), so min kon hy Afrika peil. Die motto sê nie
verniet nie: "We had yet to come to terms with Africa, and doing so was not going to be
easy. I mean, how do you come to terms with something you don’t really understand?" In
die gees van die aanbod van die roman vra die derde motto ook ’n vraag: "What proud
poem can we write for the vanquished?" Die herinnering aan ’n gestorwe Agnes is geen
"proud poem" nie en staan ver van die romantiese ode van Klaaglied. Die tema word
uitgebrei in die onkenbaarheid van ander mense en die self: "’n Lewe lank bly ons vir
onsself verborge" (180). Ook die foto kan slegs die misterie vaspen (107).

Die verteller se herhaalde uitsprake dat die vaspen van ’n herinnering juis die verlede
vervreem (onder andere 167), dui ten slotte daarop dat hy op ironiese wyse eindeloos
probeer bou aan ’n veelfasettige waarheid sonder om ooit by die allerantwoord uit te kom.

8. Ten slotte
Hoewel heelparty van die resensies (Venter, 1995: 16, Zwart, 1997: 5) die bemoeienis
met Afrika en Agnes as metafoor van die kontinent aanraak, word die jukstaponering met
die Romantiek, juis om die andersoortigheid van ’n kontinent op die voorgrond te stel,
nêrens hanteer nie. Soos Agnes en Afrika vir die verteller, word die romantiese inslag van
die grondtekste ’n aantreklike lokaas waarna totale ontluistering by wyse van ingrypende
verskille daarvan volg. Sonder die grondtekste bly die soort ontmaskering uit.
Aan die ander kant maak die inspeling van die argitekste nie van Herinnering ’n beter teks
nie. Die kritiek wat allerweë uitgespreek word, word nie opgehef nie: swak karakterisering
(Wybenga, 1997: 77 en Grové, 1995: 34) juis weens die simboliese rol van Agnes, en die
lang dwalende binnegesprekke wat Venter (1995: 16) "uitpluiserigheid" noem en wat
spanning ondermyn. Wat Van Schaik- Willing (1952: 108) van Klaaglied kwytraak, is
selfs in meerdere mate van Herinnering waar: "Want die "ik" dient meer te hebben dan
bespiegelingen, binnegedachten en reacties, hij moet er ook zijn met huid en haar." En as
dit juis die doel van Krüger was om die Gijsen-tegniek van monologiese binnegesprekke
vir sy eie doel, naamlik die eindelose wik en weeg van die twyfelaar te benut, dan maak dit
nog nie opwindende leesstof nie.
Oor die redes waarom die moontlike gesprek tussen die twee romans nie eksplisiet
uitgewys is nie, kan ook maar net bespiegel word. Dit is moontlik dat van die resensente
ook kon vermoed het dat die Gijsen-roman meespreek, en dit verswyg het omdat hulle
gemeen het dat ’n vollediger verkenning daarvan nie tuishoort in ’n boekbespreking nie.
Tog sou ’n mens dan ten minste ’n verwysing na Klaaglied kon verwag.
Verder is dit moontlik dat die verwysings na die Gijsen-roman te skraps was. Ander
direkte sitate, behalwe in die titel, kom nie voor nie, maar dit is ook so dat as die leksikale
allusie opgevolg word heelwat klaarblyklike parallelle en opposisionele jukstaponerings
met die grondtekste hom aan die hand doen. White (1971: 11) wys egter ook daarop dat
"an awareness of sources is declining," waarmee hy die kennis van die mite as prefigurasie
bedoel.
Aan die ander kant mag die intertekstuele samespraak misgekyk gewees het, omdat ons
hier te lande moontlik verder verwyder geraak het van die literatuur van die Lae Lande.
Andersom kan dit wees dat die Nederlandse literator veronderstel dat die Afrikaanse
literatuur hom moeilik met die Nederlandse teks sal bemoei. Maar met Krüger in
Nederland, moes die moontlikheid tog makliker voorsien gewees het.
Noordwes-Universiteit
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deurgaans net bladsyverwysings by hierdie bronne verskaf.
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Poësie as herskrywing van die geskiedenis.
Pirow Bekker se historiografiese metagedig
"Apollo Smintheus"
- Ronel Foster -

Abstract
Pirow Bekker?s poem "Apollo Smintheus" from his volume Rasuur (1993) can be
regarded as a re-writing of the history of Jonas de la Guerre?s journey, the last of six
expeditions undertaken between 1660 and 1664 to find the mysterious cities of Vigiti
Magna and Monomotapa. Two reading strategies are employed in a discussion of this
example of what I would like to call historiographic metapoetry, following Linda
Hutcheon?s (1988) concept of historiographic metafiction. In the first reading of the poem
a structuralist approach is implemented, focussing on binary oppositions. In the second
reading the technique of decentering is used within a poststructuralist approach. Bekker?s
poem does not deliver evidence of a self-assured subject, a coherent narrative, a truthful
representation or ideological innocence. Instead it uses and abuses both history and myth
and seeks to expose ? in a selfreflexive fashion ? the myth- or illusion-making tendencies of
historiography.

1. Doelstellings en leesbenaderings
?n Paar jaar ná die aankoms van Jan van Riebeeck het die VOC opdrag gegee dat die
binneland verken moes word ten einde handelsverdrae met die inheemse bevolking te sluit
en die stad Monomotapa te vind. Oor die boekstawing van die sewentiende-eeuse
landsreise, spesifiek wat betref die omsetting van gebeurtenis tot feit, het ek reeds ?n
artikel geskryf, wat in die vorige uitgawe van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans
gepubliseer is.(1)In hierdie opvolgartikel (2) gaan Pirow Bekker se gedig "Apollo
Smintheus" uit sy bundel Rasuur (1993) bespreek word, ?n gedig wat handel oor die
laaste van die ses reise wat tussen 1660 en 1664 plaasgevind het, naamlik dié van 11
Oktober 1663 tot 22 Januarie 1664. Die gedig is ?n herskrywing of ?n hervertelling (of
selfs ontvertelling!) van die geskiedenis van die Fransman Jonas de la Guerre, leier van dié
ekspedisie.

Apollo Smintheus
Aanvaar nou maar, "landsreisiger" De la Guerre,
jou sending stel meer as al die voriges teleur ?
húl kon nog die roete skoon hou, kon nog ekskusies maak
soos die warm weer dié tyd van die jaar...
Die laaste een het ?n man onder ?n olifant verloor;
Van Meerhoff kon kom opgee oor ?n vreemde dier ?
?n monster met drie koppe in ?n veelbelowende rivier ?
en jy? Wat het jy om opgewonde oor te raak?
Ons is deur ?n mensetrop oorval, ons wa
is brandgesteek ? nouliks nuuswaardig in die Kaap.
Die kommandeur het immers nie die onmoontlike gevra:
handel welmenend, ruil wat die Sonkwas het ?
pêrels, edelgesteentes, vere, velle en ivoor,
selfs skilpaddoppe, muskus, amber en sivet
maar hou veral vir minerale jul oë en ore oop ?
skimpend eintlik op uitvra, oënskynlik sonder erg,
na dit wat daardie reis moes rig: Vigiti Magna;
vang dalk iets op oor hom wat elke skeepskapteintjie terg,
elkeen wat ?n land soek waar jy soos van ?n pan
die sonsweet raap in suiwer goud: Monomotapa!
Vaarders het gepraat van duister seë 'n swarter kus,
daaragter koel spelonke, ?n land van Ofir-vloed,
?n kontinent wat glim soos ebbehout, hul had lus
om self land-in te steek en voor hul tyd verstryk
?n bietjie aan die binneblaar te pruim, ?n berg te soek
en net te kyk; iewers ook nog lê priester Jan se Ryk.
Ná drie maande staan jy voor ?n dowwe hang,
kyk hoe ?n dor wind die vlamme uit die vellebale
na die naaf toe dra, die buikbalke laat knak.
Jy sien hoe jy gewoon as marskramer, en bang,
na die Fort toe terugkruip oor dié plat hel
met die treurmare van ?n kind: jou kruit is afgevat,
en die wêreld lyk te eenders om jou verder bloot te stel.
Jy voel hoe sak ?n oorverhitte droom, hoe sterf
?n ryk; begin tog naderhand weer om klippe op te tel ?
?n spatsel van gesmelte rots, stollings bloed en steen ?
vir die Kaapse kaggel ?n kuriositeit. Getuienis, ja:
as ou Van Meerhoff monsters in ?n systroom teel,
kan jy seer seker wys hoe Apollo uit sy triomfwa
met pyl en boog op uitlopers van die gesogte Berg
die veldmuise op hul bliksem speel.
Twee leesstrategieë word by die bespreking van die gedig toegepas: ?n strukturalistiese
benadering, waarby binêre opponering toegepas word, en ?n poststrukturalistiese

benadering, waarby desentrering geïmplementeer word. Die doel is nie om aan te toon dat
die een benadering belangriker is as die ander of groter interpretasiewinste oplewer nie,
maar om aan te toon dat daar tot verskillende lesings van een en dieselfde gedig gekom
word, afhangend van die leesprosedures wat die navorser volg en die vrae wat hy of sy
oor ?n teks stel. In sekere sin sou die twee leesbenaderings as supplemente van mekaar
gesien kon word.
Ten grondslag aan die artikel lê Hutcheon (1988) se teorie oor historiografiese metafiksie ?
?n term wat ek wysig tot historiografiese metapoësie. Historiografiese metafiksie is vir
Hutcheon (1988: 5) ?n generiese onderskeiding wat betrekking het op romans wat sterk
selfrefleksief van aard is, maar wat ook op paradoksale wyse historiese gegewens en
personasies betrek ? dit wil sê werke wat na binne gekeer is, maar hulself terselfdertyd
oopstel na buite, en in die proses blyke gee van ?n besinning oor sowel die literêre as die
historiografiese skryfhandeling. Waar Hutcheon die term historiografiese metafiksie gebruik
as sinoniem vir postmodernistiese fiksie, reserveer ek die term vir postmodernistiese tekste
wat duidelike historiese en historiografiese elemente bevat.
Van belang vir hierdie artikel is verder dat Hutcheon (1988: 122) afsien van die
vertekstualiseerde werklikheidsopvatting van die poststrukturalisme en tussen event en fact
onderskei. In die historiografiese metapoësie, so wil dit voorkom, word nie daarna
gestrewe om die waarheid te vertel nie. Daar word eerder gevra wie se waarheid of
geskiedenis vertel word. In "Apollo Smintheus" word implisiet vrae gestel oor die
historiografiese bevoorregting van Pieter van Meerhoff en die marginalisering van Jonas de
la Guerre. Die teks demonstreer dat feite nie vanself tot stand kom nie, maar gekonstrueer
word deur die soort vrae wat oor die gebeurtenisse gestel word en die wyse waarop die
verlede bevraagteken word (vergelyk White, 1982: 43). Die historiografiese ideaal van
waarheidsgetrouheid, objektiwiteit en suiwerheid word in die gedig deur (opsetlike?)
"feite-foute" aan die kaak gestel as ?n "mite" en ?n onhaalbare projek. En hier gebruik ek
"mite" in die sin wat Barthes (1974: 129 e.v. en 1984: 165 e.v.) dit gebruik ? as misleiding;
as ?n sisteem van tweede orde betekenis.(3)
Sonder die benutting van bronne is Bekker se rekonstruering van die geskiedenis op die
oog af nie besonder problematies nie. Anders as in die geval van sy voorgangers (veral
Pieter van Meerhoff ), was Jonas de la Guerre se sending ?n teleurstelling. Geen
handelsbetrekkinge is gesmee en geen inligting rakende Vigiti Magna of Monomotapa kon
bekom word nie. Die toggangers is blykbaar deur ?n inheemse groep aangeval, hul wa is
aan die brand gesteek, die wêreld was droog en onherbergsaam, hulle het swaargekry en
moes onverrigter sake na die Fort in die Kaap terugkeer. Die gedig bied ?n hervertelling
van die narratief of "verhaal" van die verloorder, die gemarginaliseerde, periferale figuur
Jonas de la Guerre. Terselfdertyd wil dit voorkom asof "Apollo Smintheus" aandadig is
aan die voortsetting van die ophemeling van die suksesvolle figuur Pieter van Meerhoff.
Die geskiedkundige (feitelike) gegewens oor die reis word op twee wyses
geproblematiseer: deurdat daar in die eerste strofe verwys word na die veelkoppige
monster wat volgens die joernaal glo deur Pieter van Meerhoff gesien is; en deurdat daar
in die slot aangesluit word by die mite van die songod Apollo wat uit sy triomfwa met pyl
en boog na die veldmuise skiet. Die aanbied van ?n skynbaar ongeloofwaardige insident en
die transponering van gegewens uit die Griekse mitologie na die Suid-Afrikaanse situasie
beïnvloed die historiese representasie in die teks deurdat die feitelike (die historiese

gegewens uit die reisjoernaal) met die fiktiewe (die mite) vermeng raak.
Intertekstueel sluit "Apollo Smintheus" eksplisiet aan by twee korpusse tekste: enersyds
die reisjoernale wat in die argief in Kaapstad bewaar word, die geredigeerde weergawes
van die joernale en ander verwante historiografiese bronne, en andersyds die Griekse
mites en Homerus se heldedig Die Ilias (en natuurlik alle tekste wat oor hierdie twee
tekskorpusse handel). Hierdie intertekste word op ?n parodiërende wyse gehanteer
deurdat hulle tegelykertyd benut én bevraagteken word. Die netjiese generiese onderskeid
van die Antieke tussen logos en mythos word nie in Bekker se gedig gehandhaaf nie,
aangesien die grens tussen hulle telkens uitgedaag en oorskry word. Die joernale is nie
objektiewe en ongekontamineerde tekste nie, maar as dagboekverslae is hulle subjektief
getint. Hierteenoor is die tradisionele heldedig, wat veronderstel is om ?n digterlike
fabrikasie te wees, nie noodwendig suiwer verbeeldingswerk nie, maar kan dit ook
waarheidselemente of ?n werklikheidsbasis besit. Dat die verlede volgens Hutcheon
(1988: 128) slegs deur die getekstualiseerde oorblyfsels daarvan geken kan word,
impliseer dat dit nie ongemedieerd benaderbaar is nie.
"Apollo Smintheus" laat blyk dat die historiografiese metapoësie op ?n paradoksale wyse
met die geskiedenis en die mite omgaan deur dit terselfdertyd te gebruik en te misbruik ten
einde sosio-politieke kommentaar te lewer. Hoewel die historiografie ten slotte aan die
kaak gestel word as ?n bedryf wat nie vlekkeloos objektief en neutraal is nie en hoewel
die mite ontmasker word as ?n waanvoorstelling wat slegs skynvertroosting aan die
verloorder bied, kan die dubbelgekodeerde aard van die historiografiese metapoësie nie
ontken word nie: dit benut sowel geskiedenis as mite en bekritiseer dit terselfdertyd
(Hutcheon, 1988: 33 e.v.). Dit gaan nie hier om ?n soeke na ?n transendentale en tydlose
betekenis nie, maar eerder om ?n herevaluering van en ?n dialoog met die verlede in die lig
van die hede (vergelyk Hutcheon, 1988: 19).

2. Binêre opponering
Binêre opponering speel ?n belangrike rol in die bundel Rasuur ? soos wat ek dit elders
stel (Foster, 1993: 1): "Heling en skending, groei en verval, skepping en destruksie,
verestetisering en verwoesting is stelle opposisies waarvan die lede mekaar impliseer."
Die gegewe van die monster met die drie koppe in Van Meerhoff se joernaal en in Bekker
se gedig (reël 7 van strofe 1) mag vir sommige lesers voorkom as verdigsel, verbeelding of
fiksie, in opposisie met die oorwegend feitelike inslag van die joernaal en ander historiese
dokumente. Ook die mite van Apollo waartoe De la Guerre veronderstel is om sy toevlug
te neem, kan beskou word as strydig met die feitelikheid en waarheidsaansprake wat
gewoonlik met die historiografie geassosieer word. Hierdie en ander gevalle van binêre
opponering vermenigvuldig (op verskillende konseptuele vlakke) tot buite die grense van
die gedig heen:(4) die spreker versus die geïmpliseerde toegesprokene;(5) Van Meerhoff
versus De la Guerre; "al die voriges" versus "jou sending"; Vigiti Magna, Monomotapa en
Ofir versus "dié plat hel"; "priester Jan se Ryk" versus "?n ryk"; "pêrels, edelgesteentes" en
"suiwer goud" versus "klippe"; "?n monster" of "monsters" versus "die veldmuise"; "Apollo
[...] met pyl en boog" versus die Sonkwas wat met hul pyle en boë Cruythoff se groep
aangeval het; "sy triomfwa" versus "ons wa"; en laastens (in ?n steeds uitdyende

opposisiestelling ? sien hierna) "die gesogte Berg"versus "?n berg te soek" versus "?n
dowwe hang" versus die berg wat die reisigers werklik bereik het. Die tegniek van
teenoormekaarstelling lei tot spanning in die gedig wat verhoog word deur vele voorbeelde
van assonansie en eindrym (maak ? raak ? jaar ? wa ? Kaap). Hierdie verstegniese
middele het ?n hegte versstruktuur en koherensie tot gevolg, maar deurdat daar nie ?n
vaste rymskema is nie, word die ritmiese gang van die vertelling tog behou.
Binne die strukturalistiese raamwerk was binêre opposisiestelling ?n belangrike literêre
strategie om koherensie te bewerkstellig, dit wil sê om binding, samehang en eenheid te
verkry (Culler, 1980: 174). By die interpretasie van ?n gedig soek lesers juis na terme wat
hulle op ?n semantiese of tematiese as teenoor mekaar kan plaas, meen Culler (1980: 126
-127). Die stelle binêre opposisies wat lesers waarneem en dan gebruik om ?n teks mee te
interpreteer, was vir heelwat strukturaliste die primêre signifiërende proses in ?n teks.
Meer nog: binêre opposisies is beskou as ?n fundamentele werking van die menslike gees
wat grondliggend aan die skepping van betekenis is (Culler, 1980: 15). Bressler (1994:
66) verduidelik dat elke binêre opposisie voorgestel kan word as ?n breuk: die boonste
helfte (die numerator) is daardie deel wat hoër geag word as die verwante onderste helfte
(die denominator of noemer). Die numerator voer dus by wyse van spreke die botoon.
Ten opsigte van die binêre opposisie lig versus donkerte het Westerse lesers oor die jare
heen geleer om lig bo donkerte te waardeer, soos in die geval van die stereotiepe beeld
van die lig van die beskawing en die godsdiens wat na die donker, heidense Afrika gebring
moes word (vergelyk Conradie, 1934: 15). Hoe die leser die onderskeie binêre opposisies
organiseer wat in die teks aan die werk is, maar wat reeds binne sy of haar eie gees
bestaan, sal vir daardie spesifieke leser die interpretasie van die teks bepaal. Die
strukturalis aanvaar dus dat die stelle binêre opposisies die ware betekenis van die teks
bepaal en beheer.
Deur kennis te neem van hierdie binêre opposisies, en spesifiek van die hiërargiese
verhoudinge tussen die lede daarvan en tussen stelle opposisies onderling, kan tot die
betekenis gekom word (Culler, 1980: 94 en Harland, 1987: 87). Samevattend kan gesë
word dat wanneer twee sake in opposisie gestel word, dan word die leser gedwing om
kwalitatiewe ooreenkomste en verskille tussen hulle te ondersoek ten einde ?n verbintenis
te bewerkstelling en sodoende betekenis uit hul skeiding te verkry (Culler, 1980: 15).
Word ?n strukturalistiese benadering gevolg by die lees van Pirow Bekker se gedig
"Apollo Smintheus", kan die nagaan van prominente opposisiestelle die leser tot ?n
bepaalde interpretasie lei. Ter illustrasie hiervan word in die res van hierdie afdeling
ondersoek ingestel na die opponering van die twee sentrale karakters: die "swakkeling"
Jonas de la Guerre word gekontrasteer met die "suksesvolle"Pieter van Meerhoff, na wie
twee maal pertinent verwys word. Die verteller stel hierdie twee landsreisigers teen mekaar
op en speel hulle teen mekaar af. Dit is asof die verteller vir De la Guerre beheer: sy
teleurstelling, gekwestheid en moontlike afguns word uitgebuit en hy word gemanipuleer
om deur daadwerklike optrede en ?n geloof in die mite aan sy eie beperkinge te ontkom.
Die feitelike reisverslag van die amptelike historiograaf word in die gedig tersyde gestel ter
wille van ?n gefiksionaliseerde representasie van die historiese werklikheid en ?n
spekulasie oor die sielkundige aspekte van die verwerking van ?n teleurstelling ? aspekte
wat juis verwaarloos word in die tradisionele geskiedskrywing. Hierdeur verkry die gedig
?n new journalism-inslag en word die leser bewus gemaak van die oorskryding van genres
en die totstandkom van hibridiese of sinkretistiese vorme.

Die opponering van die karakters in die gedig kan die leser laat vermoed dat hulle hier in ?
n soort kompetisie teenoor mekaar opgestel word; De la Guerre steek veral aan die
teksbegin sleg af by sy opponent. Dat Van Meerhoff in hierdie opposisiestelling duidelik
die oorhand het, word nie net deur die gedig bevestig nie, maar ook deur die geskiedenis.
Oor dié Deen van Kopenhagen word besonder gunstig geoordeel en geskryf. Reeds ná
die eerste reis word hy beloon met vaste aanstelling as onderchirurgijn (?n medikus sonder
?n erkende kwalifikasie) (Godée Molsbergen, 1916: 45). Hy tree ook by sekere
geleenthede as joernaalskrywer op (onder meer tydens die "suksesvolle" tweede reis) en
word as leier van die derde groep aangewys met die opdrag om die betrekkinge met die
Namakwas te bevorder, omdat hy "seer wel met dit volck weet om te gaen" (volgens die
resolusie, soos aangehaal deur Godée Molsbergen, 1916: 62). Tydens die vyfde reis, dié
onder leiding van Cruythoff, is dit Van Meerhoff "wat die eintlike leiding gee" (De Kock en
Krüger1986: 812). Soos uit sy eie en ander joernale blyk, is hy energiek, veelsydig,
avontuurlustig, waaghalsig en onverskrokke. Oor sy huwelik met Van Riebeeck se tolk
Krotoa (Eva), die eerste sogenaamde gemengde huwelik in Suid- Afrika wat na
Christelike gebruik ingeseën is, word ruim geskryf, ook in gefiksionaliseerde vorm; (6) sy
latere lewensgeskiedenis en sterfte is uitgebreid geboekstaaf. (7)
Oor Jonas de la Guerre, ?n Fransman wat in 1653 as adelbors uit Normandië na die Kaap
gekom het, is egter ná die sesde ontdekkingsreis niks bekend nie. Die Suid-Afrikaanse
biografiese woordeboek (De Kock en Krüger, 1986: 125) gee sy sterfdatum bloot aan as
"na Januarie 1664" . Sy naam kom ná sy "mislukte" sending (11 Oktober 1663 tot 22
Januarie 1664) nie meer in die Kaapse dokumente voor nie; hy het in die vergeetboek
geraak. (8)
Hoewel Pirow Bekker se gedig De la Guerre aan die vergetelheid ontruk, wil dit
aanvanklik lyk asof die anonieme spreker nie simpatiek teenoor hom ingestel is nie; ook
word hy nie ?n spreekbeurt gegun nie. Hiermee word die historiese evaluering van en
oordeel oor De la Guerre bevestig. Van hierdie adelbors is immers verwag om te voldoen
aan die voorskrifte van die gesaghebbers aan die Kaap en van die Here Sewentien om ?n
roete te baan tot by Vigiti Magna en om moontlike handelsooreenkomste met die
"volckeren daer omtrent woonachtich" te ondersoek wat tot "eenige voordeel" kon lei
(Godée Molsbergen, 1916: 114). De la Guerre se tog was "voortreffelik voorbereid"
(Godée Molsbergen, 1916: 116) en hy kon baat vind by die voorligting van Van Meerhoff
en Dorhagen wat albei die vyf vorige togte meegemaak het; die bewindhebbers het
besondere verwagtinge gekoester omtrent sy landsreis. Word die gedig teen hierdie
agtergrond gelees, sou daar binne ?n modernistiese leeskader beweer kon word dat De la
Guerre die figuur was op wie die koloniste al hul ideale geprojekteer het; hy was ?n
potensiële heldefiguur wat moes voldoen aan bepaalde verwagtinge, maar hy het gefaal.
Meer nog: binne so ?n raamwerk sou by uitbreiding beweer kon word dat De la Guerre
die simbool geword het van al die verskillende "[v]aarders" (strofe 3) wat deur die eeue
heen uitreik na die onmoontlike, gesimboliseer deur donker Afrika wat die glans van goud
en ander skatte verhul.
Ook is die berg ?n belangrike simbool in hierdie verband: die vele vaarders van vervloë tye
het lus gehad om "?n berg te soek / en net te kyk" (strofe 3), maar ná drie maande staan
De la Guerre "voor ?n dowwe hang" (strofe 4) ? ?n aanduiding wat sowel letterlik as
figuurlik kan funksioneer. Soos wat ek in my vorige artikel betoog, moet daar onderskei

word tussen twee berge met die naam Van Meerhoffskasteel, naamlik dié by Citrusdal,
wat tydens die tweede reis deur Pieter van Meerhoff na homself vernoem is, en dié by
Nuwerus, wat hy self tydens die sesde reis ?n "marmerberg" genoem het, maar wat later
na hom vernoem is. Die digtheid van die gedig dra daartoe by dat albei hierdie berge
betrek kan word: die eerste een waar die reisigers (soos hul voorgangers) hul wa in ?n
kloof begrawe het, en die tweede waar die berg met marmer en albaster "ontdek" is.
Volgens die joernaal het die reisigers van De la Guerre se tog die "beslagen hechte
boerewagen" (Godée Molsbergen, 1916: 114) in ?n kloof van die Olifantsrivier uitmekaar
gehaal en aan die voet van die berg begrawe sodat die gebied makliker te voet verken kon
word. Twee dae noord van die Olifantsrivier het hulle by die sogenaamde marmerberg by
Nuwerus aangekom. Met hul terugkeer moes die landsreisigers egter ontdek dat die
Hottentotte die wa verbrand, die proviand gesteel en die kruitkokers almal leeggestort het
(Godée Molsbergen, 1916: 119). Die wa het dus nie meer gebrand toe hulle daar
aangekom het nie. Hierdie anomalie of "feitefout" in die weergawe van die gedig kan nie
bloot afgemaak word as ?n voorbeeld van vergissing nie. Dit sou beskou kon word as
deel van die dramatiseringstegniek van die digter of die spreker in die gedig, ter wille van ?
n onmiddellikheidseffek. Ook sou geredeneer kon word dat De la Guerre die verbranding
van die wa in sy geestesoog waarneem.
Die verwysing na die "dowwe hang" kan natuurlik ook simbolies opgeneem word.
Tradisioneel is die berg simbool van meditasie, geestelike verheffing en gemeenskap met
die saliges (Cirlot, 1982: 221). Die magiese "berg" van strofe 3 waarna ironies genoeg net
gekyk word en die ongespesifiseerde berg met sy "dowwe hang" van strofe 4 vorm deel
van die beeldkompleks van die nastrewenswaardige ideaal: hulle is "uitlopers van die
gesogte Berg" (uitlopers is laer gedeeltes van ?n berg, wat van ?n hoëre af uitgaan ? HAT,
Odendal et al., 1985). Die verandering na die bepaalde lidwoord en die gebruik van die
hoofletter dui waarskynlik die sublieme of metafisiese aspek daarvan aan. Ook funksioneer
die adjektief "gesogte" semanties op meerduidige wyse: dit beteken nie net gesoekte nie,
maar dra ook konnotasies soos gewilde, onnatuurlike, gekunstelde, opsetlik uitgedinkte en
versonne (HAT en WAT ? onderskeidelik Odendal et al., 1985 en Schoonees, 1970).
Die "gesogte Berg" kan ook verband hou met Olimpus, die woonplek van die Griekse
gode, waarvan die simboolwaardes intelligensie, suiwerheid, kreatiwiteit en kunssinnigheid
is (Cirlot, 1982: 220). Die implikasie is dat De la Guerre selfs nie eers oor genoeg
geestelike krag en ondernemingsgees beskik om die voorheuwels van die hoë
geïdealiseerde berg te verower nie. Die verwagtinge wat daar ten opsigte van sy tog
bestaan het, het op niks uitgeloop nie. Hierdie berg baar ?n muis, soos die spreekwoord te
kenne gee.
Hy wat ?n apolliniese held moes wees, kan met niks spog nie; hy voel "hoe sak ?n
oorverhitte droom, hoe / sterf ?n ryk". Omdat hy nie die verlangde edelgesteentes,
minerale en goud kon vind nie, is sy enigste opsie en behoud om klippe as "[g]etuienis" op
te tel ? "?n spatsel van gesmelte rots, stollings bloed en steen ? / vir die Kaapse kaggel ?n
kuriositeit" of gespreksonderwerp, ?n bewys van die geslote en klipharde aard van Afrika;
kortom: van die ruwe werklikheid, die feitelikheid van Afrika. Al wat dus vir hom oorbly
(en by implikasie vir die digter), is om pynlik en met oortuiging te vertel van hierdie "plat
hel", hierdie "eenders(e)" wêreld wat geskroei word deur die pyle van die god Apollo
(simbolies van die noodlot of die strale van die son of die pyle van die Sonkwas).

Die Oranjerivier kan miskien nog bereik word, maar omdat die droomrivier Vigiti Magna
onbereikbaar bly, is die enigste manier om die teleurstelling te bowe te kom, om te getuig
van die "ewige boodskap"van die mite. Deur die fiktiewe kan die teleurstelling te bowe
gekom word. Om hierdie skrikwekkende werklikheid om jou te tem en te transformeer, is
die legende en die mite nodig, suggereer die slot. Fiksie en feit kom teenoor mekaar te
staan; fiksie kan feit verlos van sy feitelikheid.
Die verbandlegging met Apollo en Olimpus in hierdie strukturalistiese interpretasie sou
beteken dat die opgaan in die mite ?n oplossing bied vir die onverstaanbaarhede en
kompleksiteite van die werklikheid. Dit word versterk deurdat die verteller De la Guerre in
die vierde strofe ondersteun ná die aanvanklike "aanklag" en "beskuldiging". Hy keur
instemmend die versamelaar se handeling goed ("Getuienis, ja:"), verwys ietwat afwysend
na sy konkurrent, Van Meerhoff ("ou Van Meerhoff") en praat hom moed in deur te
sinspeel op sy vermoëns ("kan jy seer seker wys"). Die implikasie van hierdie
verbandlegging (wat veral deur binêre opposisies bewerkstellig word) is dat die gode
ingryp en afreken met die pestelike indringers (die koloniste kan as ?n plaag "veldmuise"
beskou word). Dit is dus in elk geval nie moontlik om die "gesogte Berg" te bereik nie. Die
mites van monsters en gode bevestig die bestaan van ?n andersoortige werklikheid wat nie
vir die mens beskore is nie. Daar is dus ?n goddelike of metafisiese rede vir De la Guerre
se "mislukking" en hierdie insig bied vertroosting vir die teleurstelling en ?n
ontsnappingsroete uit ?n haglike situasie. Mite, verdigsel en droom het ?n helende
potensiaal en kan die vreemde en ongenaakbare werklikheid besweer. Sodoende kan die
uitverkore enkeling die aardse problematiek transendeer. Binne ?n modernistiese
leeskader sou selfs beweer kon word dat De la Guerre as "uitverkorene" ten spyte van sy
ontnugtering en die totnietgaan van die droomryk ("hoe sterf / ?n ryk" ? laaste strofe, reëls
8-9) verlei word om aan te hou droom aangesien die begeerte na een of ander simboliese
Vigiti Magna rigtinggewend is op die lewensreis ("dit wat daardie reis moes rig" in reël 7
van die tweede strofe sou dan beskou kon word as van simboliese waarde vir ander
reise).
Net soos Van Meerhoff voorheen kon berig oor ?n "monster met drie koppe in ?n
veelbelowende rivier", net soos wat hy "monsters in ?n systroom [kon] teel" (kon laat
toeneem, vermeerder, vermenigvuldig), net so kan De la Guerre die Suider-Afrikaanse
werklikheid ontvlug deur sy toevlug te neem tot die wêreld van die Griekse mite en dus die
wêreld van fiksie. Die gedigtitel beklemtoon immers die metafisiese ideaal waarna gestreef
word: Apollo, seun van Zeus en boodskapper van die gode; Apollo, glansryke songod
(dikwels geïdentifiseer met Helios) en beskermheer van die boogskietkuns; Apollo, god
van die helende kuns en die skone kunste, in die besonder die musiek, die poësie en die
profesie; en Apollo, god van die jeug en veral van lig (Cirlot, 1982: 14 en 31 en Paglia,
1991: 72 e.v.).
Afhangend dus van die binêre opposisies wat in die gees van die leser bestaan, en
spesifiek die hiërargiese verhouding tussen die elemente, kan tot ?n bepaalde interpretasie
gekom word. In hierdie geval: dat die mite en die droom kan triomfeer oor die
teleurstelling; dat fiksie (die mite of mythos ? en by uitbreiding die gedig) kan seëvier oor
feit (die joernaal of logos). Die basiese of primêre opposisie van triomf/teleurstelling ("op
hul bliksem speel" versus "stel meer as al die voriges teleur") lei daartoe dat die leser
verskillende kodes kan verken, soos dié van die historiese (waarheid/verdigsel), die
psigologiese (ontstyging/ondergang) en die kreatiewe

(skeppingskrag/verbeeldingloosheid). Sodanige kodes kan in enige diskoers
vermenigvuldig word sodat ander, of selfs minder voor die hand liggende aspekte betrek
kan word (Culler, 1980: 52), soos in die geval van "Apollo Smintheus" die metapoëtiese
kode (Bekker/De la Guerre). Om die teenwoordigheid van enigeen van hierdie items te
verduidelik, bewys dat dit deel is van ?n binêre opponering waarvan die funksie is om ?n
onderliggende tematiese kontras uit te druk; binêre begrensinge beheer dus laasgenoemde
kontraste en sodoende die proses van tematiese konstruksie (Culler, 1980: 43, 94 en
126). Elemente van ?n teks verkry gevolglik betekenis op grond van die opposisies waarin
verskillende ervaringsareas georganiseer is en wat, sodra hulle herken word deur ?n leser
wat die relevante kodes geassimileer het, gekorreleer kan word met ander, meer abstrakte
opposisies. Die proses van binêre strukturering en tematiese kontrastering binne ?n
strukturalistiese raamwerk hoef nie slegs tot ?n enkele interpretasie te lei nie, aangesien
kodes vermenigvuldig kan word, soos wat Culler (1980: 52) tereg te kenne gee. Elders
skryf hy (Culler, 1980: 127):
The claim is not that competent readers would agree on an interpretation but
only that certain expectations about poetry and ways of reading guide the
interpretive process and impose severe limitations on the set of acceptable or
plausible readings.
Hierdie strukturalistiese standpunt word in die poststrukturalisme en in die postmodernisme
aan bevraagtekening onderwerp.

3. Desentrering
Die bestaan en werking van binêre opposisies in die Westerse denkwyse word nie net
deur die strukturalisme erken nie, maar ook deur die poststrukturalisme. Die verskil is
egter dat laasgenoemde nie slegs poneer nie, maar ook problematiseer. Waar die beginsel
van binêre opponering as strukturalistiese leesstrategie aangewend word ten einde
byvoorbeeld tot ?n koherente interpretasie van ?n spesifieke gedig te kom, word dit deur
poststrukturaliste benut met die doel om die aandag te vestig op die onstabiliteit van die
hiërargiese verhoudinge, op die onbepaaldheid van betekenis en op die rigiede
voorveronderstellinge wat die Westerse metafisika ten grondslag lê.
In sy baanbrekende essay "Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human
Sciences" beweer Jacques Derrida dat die hele geskiedenis van die Westerse metafisika
vanaf Plato tot die huidige gegrond is op ?n klassieke, fundamentele fout: die verlange en
soeke na ?n transendentale betekende, dit wil sê 'n eksterne verwysingspunt waarop ?n
bepaalde konsep of filosofie gebaseer kan word. In Derrida (1988: 110) se woorde is dit
"the central signified, the original or transcendental signified". Dié soeke na absolute
waarheid noem Derrida logosentrisme: " the belief that there is an ultimate reality or center
of truth that can serve as the basis for all our thoughts and actions" (Bressler, 1994: 76 en
173).
Die Westerse metafisika is gebaseer op ?n sisteem van binêre of konseptuele opposisies
wat bestaan uit terme waarvan die een die ander opponeer (gode/mense;
waarheid/verdigsel; feit/fiksie; inhoud/vorm; joernaal/mite; betekende/betekenaar). In elk

van hierdie gevalle van twee opponerende terme is een konsep belangriker as die ander;
dit definieer sigself deur die opposisiestelling met die mindere term. Gode beklee ?n hoë
posisie as gewone sterflike mense; die konsep waarheid kan begryp word omdat daar ?n
konsep verdigsel is; feit kan verstaan word omdat daar fiksie is. Volgens hierdie logika is
taal ook ondergeskik aan betekenis (Jefferson, 1989: 113).
Teen die skep van sodanige hiërargieë het Derrida beswaar omdat die verhouding van die
lede altyd onstabiel en problematies is. Dit is nie Derrida se doel om al die Westerse
binêre opposisiestelle bloot om te keer nie, maar eerder om ons bewus te maak van die
breekbare basis van die totstandkom van sulke hiërargieë en die moontlikheid van die
ontseteling van hierdie hiërargieë om nuwe insigte te verkry in die taal en in die lewe.
Derrida (1988: 119) gebruik die term supplement (in die sin van sowel aanvulling as
plaasvervanging) om te verwys na die onstabiele verhouding tussen die elemente in ?n
binêre opposisie:
One cannot determine the center and exhaust totalization because the sign
which replaces the center, which supplements it, taking the center?s place in
its absence ? this sign is added, occurs as a surplus, as a supplement.
In die waarheid/verdigsel-hiërargie beklee eersgenoemde die bevoorregte posisie en vervul
verdigsel "bloot" ?n supplementêre rol. So ?n logosentriese manier van dink handhaaf die
suiwerheid van die konsep waarheid bo die konsep verdigsel. Wanneer egter grondig
ondersoek ingestel word, is daar ten minste een of ander stukkie waarheid in enige brok
verdigsel. En wie kan sê, vra Derrida (vergelyk Bressler, 1994: 78), wanneer die waarheid
nou eintlik gekonsipieer, uitgespreek of bereik is? Die suiwerheid van waarheid mag
waarskynlik glad nie bestaan nie. In alle menslike aktiwiteite is daar dus supplementariteit
aan die werk.
Op die oppervlak lyk "Apollo Smintheus" na ?n histories akkurate gedig met ?n sterk
kohesie en struktuur en ?n line? verhaallyn, en met as een van die temas die vermoë van
die gekwelde enkeling om uit te styg bo sy omstandighede en hom te wend tot die helende
en beswerende potensiaal van die mite. In Derridiaanse terme sou beweer kon word dat
Pirow Bekker die hiërargieë van waarheid/verdigsel en feit/fiksie omkeer en aan die mite
van Apollo (die mythos) voorrang verleen bo die feitelike van die argivale dokumente (die
logos).
Wanneer omkering van die rangorde of verplasing van die oorheersende item in die
opposisiestel of desentrering van die sentrum toegepas word, kan aftakeling van die binêre
opposisies plaasvind en kan die leser bewus word van die onstabiele basis van die
verhouding tussen die elemente. Nou kan differance intree (Derrida, 1988: 122).
Differance is die neologisme wat Derrida munt vir die konsep wat hy in opposisie met die
konsep logosentrisme wil plaas; dit sinspeel op beide die werkwoorde to differ (verskil) en
to defer (vertraag). Vir Derrida is differance die krag agter of in taal; dit produseer die
effek van die verskille waaruit taal bestaan. Die logosentriese voorstelling van taal as ?n
struktuur met ?n sentrum wat daarbuite bestaan (dit wil sê 'n oorsprong of
teenwoordigheid), word dus omvergewerp deur die Derridiaanse konsep van differance;
die strukturalistiese teorie kan nou met die poststrukturalistiese teorie vervang word.
Aangesien differance geheel niehiërargies is, word daar weggedoen met die onderskeid
tussen betekende en betekenaar. Die konsep van ?n geslote struktuur van tekens word
vervang met die konsep van ?n ketting van betekening waarin die een betekenaar binne

tyd en ruimte oneindig verskil van en tog uitwys na ?n ander een (Jefferson, 1989: 115).
Betekening is vir Derrida (1988: 118) nimmereindige aktiwiteit en spel. Vir hierdie proses
gebruik Bressler (1994: 81) die metafoor van ossillasie:
Such oscillating between interpretations, levels, or meanings allows us to see
the impossibility of ever choosing a correct interpretation, for meaning is an
ongoing activity that is always in progress, always based upon differance. By
asking what will happen if we reverse the hierarchies that frame our
preconceived ways of thinking, we open ourselves to a never-ending process
of interpretation that decrees that no hierarchy or binary operation is right and
no other is wrong.
Afhangend van die leesraam en leesstrategie kan dus tot verskillende lesings van die
representasie van die geskiedenis in "Apollo Smintheus" gekom word. Die voorstel dat De
la Guerre hom tot die mite van die "gesogte Berg" moet wend om die geskiedenis te
transendeer en oor die feitelike te triomfeer, is ?n modernistiese praktyk, nie in
ooreenstemming met postmodernistiese opvattinge nie. Die gevaar van sodanige binêre
opposisiestellings is die verabsolutering of totalisering van een aspek van die binêre stel,
selfs wanneer desentrering plaasvind (Derrida, 1988: 118). In die postmodernistiese era
het daar egter veel meer kompleksiteite na vore begin tree ? Hutcheon (1988: 20) betoog:
[T]he binary oppositions that are usually set up in the writing on
postmodernism ? between past and present, modern and postmodern, and
so on ? should probably be called into question, if only because, like the
rhetoric of rupture (discontinuity, decentering, and so on), postmodernism
literally names and constitutes its own paradoxical identity, and does so in an
uneasy contradictory relationship of constant slippage.
Die paradoksale teenstellings wat die postmodernisme kenmerk, verwerp enige netjiese
opposisie wat ?n geheime hiërargie herberg of verbloem (Hutcheon, 1988: 12, 43 en 61).
Dit erken voorts die eie aandadigheid en gee toe dat kontradiksie eintlik kompromie
impliseer (Hutcheon, 1988: 46). Op grond hiervan wil dit voorkom asof die
postmodernisme nie ?n logika van óf.. óf voorstaan nie, maar eerder een van én...
én(Hutcheon, 1988: 46, 49 en 50).
Die modernistiese konsep van ?n enkele en vervreemdende andersheid word uitgedaag
deur die postmodernistiese bevraagtekening van die binêre pare wat in der waarheid
hiêrargieë verbloem. Om egter sodanige hiërargieë te laat ineenstort, beteken nog nie dat
die onderskeidinge self in duie stort nie (Hutcheon, 1988: 61). In plaas daarvan om die
aandag bloot te vestig op die ander, vreemde, supplementêre helfte van die binêre
opposisie, word daar eerder in die postmodernisme van die proses van desentrering
gebruik gemaak, omdat die sentrum die spil is waarom die binêre opposisies draai. Sodra
die sentrum gesien word as ?n konstruksie, ?n fiksie, nie as ?n vaste en onveranderlike
werklikheid nie, dan begin die ou logika van óf.. óf en nóg.. nóg verval en ontstaan daar ?n
houding van sowel ... as waarin pluraliteit en verskil nuwe moontlikhede open in die plek
van eksklusiwiteit en uitsluiting (Hutcheon, 1988: 62). Die postmodernistiese nosie van
verskil is altyd meervoudig en voorlopig van aard (Hutcheon, 1988: 65). Om te
desentreer, beteken egter nie om te ontken nie (Hutcheon, 1988: 159). Sodoende kan die
sentrum nie bloot tot die randgebied uitgeskuif en die marginale nie weer tot ?n nuwe

middelpunt gemaak word nie. Deur ?n paradoksaal verdubbelde posisionering kan die
sentrum dus van sowel binne as buite af bekyk en bekritiseer word (Hutcheon, 1988: 69).
Waar dit wil voorkom asof ?n strukturalistiese benadering tot "Apollo Smintheus" ?n
modernistiese ontsnaproete tot die mite voorstaan, kan ?n poststrukturalistiese benadering
só 'n lesing eerbiedig én verwerp: deur desentrering word die logos van die feitelike
geskiedskrywing afgewys ter wille van die mythos, maar sodra differance intree, kan die
mythos self weer geproblematiseer word, ten einde totalisering daarvan af te weer. Nou
kan die afleiding moontlik gemaak word dat die mite slegs ?n toegangsroete is om die
"werklikheid" van Afrika mee te bewys.
Hoewel die "gode" verhinder het dat die reisigers hul doel kon bereik, die mitiese stad
Vigiti Magna, kan De la Guerre getuig van die "werklikheid" van ?n ontmitologiseerde
Afrika, van die feitelikhede van die hitte en dorheid van die land, terwyl Van Meerhoff se
histories geboekstaafde "suksesse" eintlik fiksioneel aandoen. As Van Meerhoff dan
"monsters in ?n systroom" kan teel, kan De la Guerre hom "seer seker" troef deur te wys
op die geslotenheid en ongenaakbaarheid van Afrika. Die klipharde aard van Afrika kan
op die "Kaapse kaggel" uitgestal word as "[g]etuienis, ja." Maar "getuienis" wat
paradoksaal genoeg met die ompad van mite en fiksie gelewer word.

4. Historiografiese metapoësie as getuienis
Hoewel die gedigteks nie uitsluitsel gee oor die getuieniswaarde van die klippe wat opgetel
word nie, word wel gesuggereer dat De la Guerre selfversekerd as held uit die stryd kan
tree deur te "wys" en te getuig ("[g]etuienis"), byvoorbeeld om te wys hoe die land deur die
elemente gevorm is, hoe die son die land treiter, hoe oud, primitief, wild en gewelddadig
Afrika is, hoe sonder genade; ander moontlikhede is om te getuig van die een of ander
skermutseling met die inheemse bevolking, ?n kwansuise heldedaad, ?n versinde
oorwinning (of nederlaag); of selfs om bewys te lewer van rare en verwerkbare of
halfverwerkte gesteentes. Hoe dit ook al sy: die klippe bly ten slotte blote rariteite met
beperkte uitstallingswaarde, "vir die Kaapse kaggel ?n kuriositeit". Die tasbare optelgoed
("'n spatsel van gesmelte rots, stollings bloed en steen" ? klippe van die sogenaamde
marmerberg by Nuwerus?) staan in ?n binêre opposisie teenoor die skatte
("edelgesteentes", "minerale" en "suiwer goud") wat De la Guerre veronderstel was om
terug te bring na die Fort. Die laaste twee reëls van die tweede strofe skep die indruk dat
die Europe? gedink het dat ?n mens in Afrika sommer goud van die grond af kon optel of
uit ?n pan kon skraap. (Volgens die HAT van Odendal et al. [1985] beteken raap haastig
optel, bymekaarmaak, versamel; minder algemeen beteken dit om sout te skraap uit ?n
soutpan.) Die landsreisiger het egter nie die land Monomotapa en die "gesogte Berg" met
al die rykdomme gevind nie. (9) Hoewel De la Guerre skynbaar die soeke na die "suiwer
goud" van Afrika opgee, begin hy "tog naderhand weer om klippe op te tel": gesteentes
wat hul geheime in hulself beslote hou en potensieel koper- of gouddraend is. Die optel
van die klippe dien nie slegs om op rasionele manier bewyse te soek wat die redes vir die
mislukking van die tog kan opklaar en verhelder nie, maar ook om die moontlikheid van
minerale en metafisiese vondste te suggereer en die beswerende krag van die
tersaaklikheid en waarheid van ?n Griekse mite te illustreer. Hierdie soeke na

stawingsmateriaal kan enersyds geskakel word met die positivistiese
wetenskapsbeoefening ná die Verligting en die premie wat in die historiografie geplaas
word op klinkklare, onweerlegbare feite. Andersyds kan die soeke na transendering
verbind word met die modernistiese benutting van die beeldkorrelaat (De la Guerre as
objective correlative van die bedremmelde digter) en die geloof in die sublimasiepotensiaal
van die kunswerk.
Dat die optelklippe nie noukeurig beskryf of pertinent omskryf word nie, is van belang in
die interpretasieproses. Die leser sou miskien die gevolgtrekking kon maak dat die
"stollings bloed en steen" na onderskeidelik stollingsgesteente en bloedsteen of heliotroop
(10) verwys. Eersgenoemde is ?n gesteente wat ontstaan deur afkoeling van magma (lawa)
wat uit vulkane stroom (HAT ? Odendal et al., 1985). Laasgenoemde is ?n (blou-)
groenerige variëteit van chalcedoon met druppelvormige kolletjies van rooi jaspis wat die
indruk van bloeddrupppels gee (HAT, Van Dale en WAT ? onderskeidelik Odendal et al.,
1985; Kruyskamp, 1982; en Schoonees, 1970). Met verwysing na die uitdrukking "op hul
bliksem speel" in die laaste reël sou die afleiding ook gemaak kon word dat dit om
bliksemsteen gaan, ?n klein, gladde, niervormige, donker gekleurde vuursteen wat volgens
volksgeloof ontstaan het deur die inslaan van die bliksem, ook genoem dondersteen of
swareweersteen (WAT). Die gedig gee egter nie uitsluitsel oor hierdie gesteentes nie. Die
vaagheid van die aanduidings het myns insiens juis ten doel om die ideaal van keiharde "
[g]etuienis" te ondermyn. Waarvan die gesteentes die "[g]etuienis" moet wees, is ook nie
duidelik nie; die leser kan maar net spekuleer.
Die vae, ongespesifiseerde bewysmateriaal vir ?n vae, ongespesifiseerde gegewe (dit wil
sê 'n gegewe, gebeure of gebeurtenis wat nog nie tot feit gemaak is nie) trek die netjiese
verhouding tussen betekenaar en betekende in twyfel. Hutcheon (1988: 89 en 122) se
onderskeid tussen gebeurtenis (event) en feit (fact) is hier ter sake: die bestaan van die
verlede en van spesifieke gebeurtenisse in die verlede word nie in die postmodernistiese
diskoers ontken nie, maar daardie verlede kan slegs semioties geken word. Bekker se
historiografiese metagedig wil moontlik beklemtoon dat gebeurtenisse nie op sigself
betekenisdraend is nie. Die implikasie sou dus kon wees dat die postmodernistiese teks
slegs van onbepaaldhede kan getuig (die klippe roep dit as't ware uit!); dit kan nie die volle
waarheid representeer nie, juis omdat daar nie ?n enkele geldende waarheid bestaan nie.
Die landskap waar die klippe verspreid rondlê word op hoogs subjektiewe wyse
voorgestel as "te eenders om jou verder bloot te stel". Dit is asof al die verskillende beelde
van die ongerepte en ongekaarte gebied (of die perspektiewe daarop) nie van mekaar
onderskei kon word nie en so deurmekaarvloei dat dit té eenselwig begin lyk het vir die
Normandiër Jonas de la Guerre, wie se oog gekondisioneer is deur die welige Europese
landskap. Die werklikheid openbaar Afrika as "dié plat hel". Die klippe lewer bewys van ?
n geologiese voorgeskiedenis van ?n enorme omvang ? vergelyk die woordkeuses
"spatsel", "gesmelte" en "stollings". Sou die verwysing na die klippe ook betrekking kon hê
op die "primitiewe" werktuie van die inheemse bevolking of op die klippunte van hul pyle
(vergelyk Böeseken, 1966: 23)? Blootstelling aan Afrika beteken nie net uitlewering aan
die natuurelemente soos die warm weer, dor winde en olifante nie, maar ook aan die
inheemse bevolking (op degraderende wyse as "mensetrop" benoem) wat die reisigers
oorval, (11) hul kruit steel en hul waens aan die brand steek.
Teenoor die "wrede werklikheid" is die tradisionele, romantiese voorstelling van Afrika dié

van ?n magiese, swart vasteland ? vergelyk in strofe 3 die opstapeling van stereotiepe
beelde: "duister seë "?n swarter kus", "koel spelonke", "?n land van Ofir-vloed" en "?n
kontinent wat glim soos ebbehout". Die droomvoorstelling van Afrika verteenwoordig die
afwesige, die ander en gevolglik die begerenswaardige; die werklikheidsvoorstelling
verteenwoordig die teenswoordige, maar steeds die ander, wat paradoksaal genoeg
gehaat én begeer word. Teen dié agtergrond gelees, sou beweer kon word dat De la
Guerre as simbool beskou kan word van die verlangens van nie slegs die koloniste en die
Here Sewentien in die jaar 1663 nie, maar ook van die vele lands- en seereisigers wat oor
die jare heen die gerugte (die feite?) oor die goue skatte en priester Jan se Ryk versprei
het. Meer nog: die misterieuse, ongeïdentifiseerde land word gedefinieer in terme van die
afwesige, naamlik die Bybelse Ofir. Volgens die Bybelse ensiklopedie van Gispen en
Oossterhoff et al.(1975) is Ofir die land waarvandaan die skepe van Salomo groot
hoeveelhede goud gebring het (1 Kon. 9: 26-28, 10: 11 en 22). Net soos wat daar nie
vandag met sekerheid vasgestel kan word waar Ofir geleë was nie, net so is priester Jan se
Ryk in misterie gehul. En tog kan die bestaan van Ofir nie as blote versinsel afgemaak
word nie. Volgens die Bybelse ensiklopedie van Gispen en Oossterhoff et al.(1975) is ?n
skerf met die inskripsie "Goud van Ofir vir Bet-Heron" byvoorbeeld gevind in Tell Qasileh,
wat die handelsbetrekkinge tussen Israel en Ofir bevestig ("Getuienis, ja"!). Die
verbandlegging met Ofir in Bekker se gedig is myns insiens ook nie toevallig nie. Een van
Da Gama se toggenote, Tomé Lopez, het Monomotapa naamlik geïdentifiseer as die
Bybelse Ofir (in die Kaapse dagregister word ook na Ofir verwys ? vergelyk Böeseken,
1969: 40 en Huigen, 1996: 44). Ofir, priester Jan se Ryk, Monomotapa en Vigiti Magna
funksioneer dus as aanduidings van die onbereikbare. In modernistiese sin skuif hulle oor
mekaar heen op die vertikale of paradigmatiese as wat deel uitmaak van die hiërargiese
sisteem van die teks. In ?n postmodernistiese opset kan gesê word dat hulle mekaar
telkens verplaas as betekenaars in ?n proses van oneindige semiosis. Hierdeur kan die
leser bewus word van die poststrukturalistiese opvatting van die
betekeningsgewingsproses, waarby tekens slegs teenwoordig is in hul afwesigheid.
Daarom is die leesaksie vir Eagleton (1983: 128) "more like tracing this process of
constant flickering than it is like counting the beads on a necklace".
Na afloop van die sesde reis het die Kommandeur die streek wat die geselskap besoek
het, beskryf as ?n land wat net "velle en klippe" oplewer (Böeseken, 1966: 24). Die klippe
as supplemente van die skatte van donker Afrika dien as tasbare, feitelike aanvulling tot
die fiksies van vele "[v]aarders". Waarvan hierdie gesteentes veronderstel is om "
[g]etuienis" te wees, is egter nie seker nie. Moontlik dat alles fiksie is, ook die feitelike?
Die historiografiese metapoësie lewer getuienis daarvan dat die konsep getuienis nie op
ewigheidswaardes berus nie, maar gekonstrueer word ten einde bepaalde persoonlike,
politieke of literêre agendas te dien. Hierdie agendas kan slegs deur interpretasies
agterhaal word ? vergelyk Ankersmit (1989: 145-146):
For the modernist, within the scientific world-picture, within the view of
history we all initially accept, evidence is in essence the evidence that
something happened in the past. The modernist historian follows a line of
reasoning from his sources and evidence to an historical reality hidden behind
the sources. On the other hand, in the postmodernist view, evidence does not
point towards the past but to other interpretations of the past; for that is what
we in fact use evidence for.

Wat die metapoëtiese kode betref, is die voorstelling van die digter egter hier nie die "mite"
van die modernistiese uitverkore enkeling wat die engel uit die verborgene van die klip
moet verlos nie (vergelyk Opperman se bundel Engel uit die klip van 1950), maar dié van
die opteller van nuttelose klippe wat verspreid op die grondoppervlak rondlê. Binne die
postmodernisme is die digter nie ?n goddelike skepper wat die optelklip kan transformeer
tot toorklip van die woord of ?n alchemis wat onedele materiaal probeer omskep tot
kosbare filosowesteen nie, maar ?n blote bondelsmous of venter ("marskramer") met ?n
mandjie op die rug. (12)
In die historiografiese metapoësie is die re-presentasie van figure soos De la Guerre en die
digter enersyds dié van subjekte wat nie met enige vertroue hul eie plek in die geskiedenis
kan vasstel nie en wie se subjektiwiteit sodoende in die geskiedenis geïnskribeer word as
problematies. Andersyds word hulle voorgestel (of stel hulle hulself voor) as selfrefleksief,
bevraagtekenend, parodiërend en ironiserend. Dit beteken dat hulle nie hulself oorgee aan
algehele dekonstruksie en nihilisme nie, maar dat hulle wel rekonstruktief kan optree.
Die mandjie of grabbelsak van die historiografiese metapoësie is nie net vol
onnuuswaardighede, treurmares en oorverhitte drome nie, maar vol optelgoed, brokke
getuienis, mites en nonsensstories; kortom: ?n gebliksemspelery.

5. Die mite as monster
Dat Van Meerhoff volgens Bekker se gedig "kon kom opgee" oor "?n vreemde dier",
beteken dat dit vir hóm vreemd was en dat hy dit daarom moes bekend maak; die
moontlikheid van verifikasie word oopgehou. Maar die woordkeuse "opgee" beteken naas
bekend maak ook roem op (HAT ? Odendal et al., 1985): Van Meerhoff het ietwat te
koop geloop met sy monster, is die implikasie. Die geskiedenis van die voorkoms van
monsters in die letterkunde en veral die etimologiese betekenis van die woord monster is
hier van belang: die woord is afkomstig van die Latynse soortnaam monstrum, wat onder
meer voorteken beteken, afgelei van monére, om te herinner of te waarsku (Gove, 1966 ?
vergelyk Foster, 1987: 162 en 179). Was die monster of monsters vir die reisigers ?n
teken van dreigende onheil? Sou die verwysings na Van Meerhoff se monster(s) ?n
bedekte waarskuwing wees vir die leser van "Apollo Smintheus"? Sou die implikasie wees
dat skyn ? werklikheid kan bedrieg?
Daar is in my artikel in die vorige uitgawe van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans
betoog dat die monster of monsters van Van Meerhoff moontlik ?n voorbeeld van
fabulering is, of ?n voorbeeld van foutiewe benoeming op grond van ?n gebrekkige
dierkundige kennis (Foster, 2004: 20-40). Was dit miskien spelerige otters? Dat "ou Van
Meerhoff monsters in ?n systroom teel", kan in ?n negatiewe lig beoordeel word as
grootpraat, oordrywing of oneerlikheid. Presies waarvan die monsters as tekens
funksioneer, is nie duidelik nie. As voorbeelde van waarskuwings-, herinnerings- en
voorspellingstekens (vergelyk die etimologie van die woord monster) kan die monsters
beskou word as betekenaars sonder vaste betekendes. ?n Eerste moontlikheid is dat net
soos wat die monster met die drie koppe die veelbelowende rivier bewaak teen indringing
en as voorteken van onheil optree, net so duld die gode nie die opdringing van die
pestelike landsreisigers nie en word hul oorwinningspoging reeds by die voorgebergtes

gedwarsboom; "elkeen wat ?n land soek", soos wat strofe 2 lui, sal gestuit word. Moontlik
staan die teel van monsters in ?n systroom ook in verband met die fabrisering van ?n
verhaal, die skep van ?n mite of die konstruering van ?n gedig. Poststrukturalisties
gesproke, sou gesê kon word dat die teel van die monsters ?n vermenigvuldigingsproses
signifieer, waarin die een betekenaar ad infinitum uitbrei tot ander. Binne ?n
postmodernistiese raamwerk beteken dit dat die fiksies wat sodoende ontstaan, die
aandag vestig op figure of sake wat nie deel is van die hoofstroom nie (vergelyk die
verwysing na "?n systroom"), maar wat monsters, voorbeelde of eksemplare is van die
monsteragtige, die supplementê, die ander, die vreemde, die wonderbaarlike, die
afwykende en die persoonlike of kollektiewe onbewuste.
As die historiograaf Pieter van Meerhoff in sy feitelike joernaal hom "skuldig" kon maak
aan fabulering, dan kan De la Guerre (en by uitbreiding die digter) op soortgelyke wyse
feit en fiksie vermeng en van allerlei soorte intertekste gebruik maak, suggereer die gedig
"Apollo Smintheus". Hoewel gesê kan word dat hul genres verskil, verskil die werkwyses
van historiograaf en digter nie in wese nie: albei tas die werklikheid aan deurdat hulle net in
staat is om fragmente of brokstukke daarvan te representeer. Onder die intertekste wat
sowel digter as historiograaf kan benut, tel die mite: die antieke mite van Apollo en die
nuutgeskape een van die monsters (Hutcheon [1988: 16] verwys na "the myth- or
illusionmaking tendencies of historiography"). Dit waarvan die mite binne ?n modernistiese
raamwerk veronderstel is om te getuig, naamlik van die bestaan van ?n transendentale of
universele gegewe buite die individu, word in "Apollo Smintheus" afgewys omdat sowel die
gedig as die oorgelewerde geskiedenis nie onomwonde te kenne gee hoe De la Guerre die
mite(s) van sy tyd geïnterpreteer en gehanteer het nie. Omdat die slot van die gedig
besonder oop is, word die leser tot medewerking uitgelok deur te spekuleer en self ?n slot
te konstrueer. Ook is die temporele hantering in die gedig insiggewend: die (self-)gesprek
vind in die teenwoordige tyd plaas, blykbaar op ?n punt nadat die groep reisigers by hul
uitgebrande wa aangekom het, maar voordat die terugtog te voet aangepak of voordat die
Fort bereik word ? vergelyk die reëls "Na drie maande staan jy voor ?n dowwe hang", "Jy
sien hoe jy gewoon as marskramer, en bang, / na die Fort toe terugkruip oor dié plat hel"
en "jy voel hoe sak ?n oorverhitte droom, hoe sterf / ?n ryk; begin tog naderhand weer om
klippe op te tel ? ". Daar sou beweer kon word dat die gebeure van die laaste strofe in De
la Guerre se geestesoog plaasvind en dat dit ?n toekomsmoontlikheid is. Tog word die
presens steeds gehandhaaf: "Jy sien hoe jy gewoon [...] na die Fort toe terugkruip",
ensovoorts.
Deurdat die gedig op aleatoriese wyse ?n hipotetiese alternatief in die slot voorhou van hoe
die gebeure geïnterpreteer sou kon word en die geskiedenis gevolglik anders geboekstaaf
sou kon wees, word kommentaar gelewer op die mediëringsproses tussen gebeurtenis en
feit en die mitologisering wat in die historiografiese praktyk intree. Indien verder aanvaar
word dat die aanklag teen De la Guerre eintlik ?n selfgesprek is, of dat hier sprake is van ?
n vermenigvuldigende vertelmodus, is die moontlikheid van die ironisering en parodiëring
van die mite (en uiteraard van die joernaal) nie uitgesluit nie. Die historiografiese metagedig
"Apollo Smintheus" parodieer dus sowel die "algemene" as die literêre geskiedenis.
Wat die gedig "gerieflikheidshalwe" nie te kenne gee nie, is dat Van Meerhoff meegedoen
het aan die sogenaamde mislukte sesde reis, en wel met die spesifieke opdrag om joernaal
te hou ? vergelyk Godée Molsbergen (1916: 115, met gebruikmaking van die argivale
dokumente):

Pieter van Meerhoff "als die wel ter pen en oock eenighsints in de
teyckenkunst ervaren is" moest "behoorlijck daghregister ... houden, gelijck
deselve oock alle dagen eer ghij uytgaet en des avonts eer ghij uw tot rust
begeeft in alder tegenwoordigheyt de gewoone morgen en avontgebeden tot
Godt sal hebben te doen, op dat ghij op al uw wegen desselfs Goddelijcke
bijstandt erlangen en behouden meught."
Die "amptelike" weergawe van die geskiedenis van die sesde landsreis is dus dié van Pieter
van Meerhoff; sý weergawe is tot enigste waarheid gemaak. Hoewel Jonas de la Guerre
die leier van die tog was, was die gewoonlik suksesvolle Van Meerhoff deel van ?n
"teleurstellende" sending. Ook hý kon nie sake beredder en die gebeure beïnvloed of
anders laat verloop nie. Deurdat die meesternarratief wat daar ontstaan het rondom die
landsreisiger Van Meerhoff ? asook sy historiografiese praktyk ? bevraagteken en selfs
gedemistifiseer word in die gedig, word die voorstelling van De la Guerre as swakkeling
gerelativeer. Wat betref die "konkurrensie" tussen die twee figure kan gevra word of die
moontlikheid nie bestaan dat Van Meerhoff homself deur sy skryfaanleg en flambojante
persoonlikheid opsigteliker kon profileer en bemark as De la Guerre nie. Het hy nie
meegewerk aan die mitologisering van sy eie identiteit nie? De la Guerre word egter nie in
die herskrewe en alternatiewe geskiedenis van die gedigteks tot held opgehemel nie, maar
die leser word bewus gemaak van die problematiek van die modernistiese opsie wat aan
sogenaamde verloorders voorgehou word, naamlik die transenderings- en
sublimasiepotensiaal van die droom en die mite.

6. Apollo Smintheus: Die muisegod
Die elitistiese siening van die digter as uitverkore kunstenaar, profeet of godheid word
ondermyn deurdat Apollo, god van die poësie, in Bekker se gedig as Apollo Smintheus
voorgestel word: die muisegod.
Dat Apollo ook die god van die muise was, is waarskynlik nie algemeen bekend nie ?
volume 2 van die Encyclopaedia Britannica (Preece, 1967: 121), byvoorbeeld, noem die
epiteton Smintheus net vlugtig. (13) Om meer omtrent Apollo-as-muisegod uit te vind,
moet die toevlug geneem word tot Homerus. In die eerste deel van Homerus se heldedig
Die Ilias word vertel van Apollo Smintheus se mag oor die muise of die plaag. (14) Daar
word verhaal hoe die priester Chryses tot Apollo Smintheus bid (vanaf reël 43) om die
Danaërs met sy pyle te straf omdat hulle sy dogter, Chryseis, gevange geneem en aan
koning Agamemnon gegee het. Apollo verhoor die smeekbede. Die god van die Silwer
Boog verlaat Olimpus en skiet sy pyle nege dae lank op die kamp af ? ?n metafoor vir die
loslaat van die pes (muise). (15) Nadat Chryseis aan haar vader terugbesorg is, het
laasgenoemde tot Apollo gebid om die muisplaag af te weer. Die stuur van die plaag was
ook ?n omkoopgebaar om Achilles te dwing om tot die stryd toe te tree. (Die Griekse
beleg van Troje was reeds in sy tiende jaar; Achilles en sy krygsmanne wou nie tot die
oorlog toetree en aan die kant van Agamemnon veg nie.) As draer van die plaag
(Homerus, 1991: 678) kon Apollo Smintheus dus sowel peste veroorsaak as afweer; hy is
die beskermer "die verdelger van muise. Dié anomalie hou volgens Pauw (1998) verband
met die meervoudige, ambivalente en hibridiese aard van die gode (wat aan die hibridiese

"aard" van die postmodernisme herinner!).
Deur die historiese gegewe van die landsreisigers te lees naas die interteks van die
Trojaanse Oorlog, kan daar ? metapoëties gesproke ? "monsters in ?n systroom" geteel
word, dit wil sê kan daar toegelaat word dat ?n vermeerderingsproses van betekenaars en
interpretasies aan die gang gesit word wat nie sou kon plaasvind indien die
hoofstroomdenke of ?n eng tekssentriese benadering gehandhaaf sou word nie. Deur
bevraagtekening van die konsep van die transendentale betekende en met behulp van so ?
n sydelingse (intertekstuele) benadering wil ek waag om te beweer dat die historiografiese
metagedig "Apollo Smintheus" nie net handel oor die kolonisering van Afrika en die
kolonisering van die mite nie, maar oor die magsverhoudinge in ?n manlik gedomineerde
samelewing. Die geskiedenis wat die joernale en die gedig vertel, is die geskiedenis van die
wit, manlike koloniste ? nie dié van vroue of die sogenaamde inheemse bevolking nie.
Dit is ?n geskiedenis van landsreise, van roetes wat skoongehou moes word, van
nuuswaardigheid en van sogenaamd welmenende handel (strofes 1 en 2). Dat dit bedryf
word in die gees van "skimpend eintlik op uitvra, oënskynlik sonder erg" (strofe 2, reël 6),
verraai die versteekte agendas van ontginning en uitbuiting; die binêre opposisies herberg
"verbloem die geheime hiërargie (Hutcheon, 1988: 12, 43 en 61). Die gedig "Apollo
Smintheus" representeer (én re-presenteer) nie net die geskiedenis van die verkenning en
kolonisasie van die Suid-Afrikaanse binneland in die sewentiende eeu nie, maar ook die
geskiedenis van wit, manlike oorheersing en die geskiedenis van oorlog, stryd en
kompetisie tot in die twintigste eeu. Die eienaam "De la Guerre" is immers simbolies gelaai
? in Frans beteken dit [van] die oorlog. Die historiografiese metapoësie stel nie soseer
belang in wat die geskiedenis vertel nie, maar wie se geskiedenis vertel word. Deurdat die
leser bewus word van die gender-spesifisiteit van die gedig, kan vrae geaktiveer word oor
die geskiedenis van vroue en swartmense. Deur op ?n problematiserende, ironiserende en
parodiërende manier met die (inter-)tekste om te gaan, kan die afwesige, versweë,
geraseerde figure moontlik aanwesig gemaak word: die gemarginaliseerde, periferale
subjekte. In samehang met die ander kwaliteite van Apollo is dit ironies dat die god van
die poësie en die profesie terselfdertyd die god van die muise is. In kombinasie met die
woorde "seer seker" (strofe 4, reël 13) sou die uitdrukking "op hul bliksem speel" die
voorstel versterk dat die gedig as parodie gelees kan word. Dat die god van die Silwer
Boog die "veldmuise op hul bliksem speel" [my kursivering], in plaas van gee, kontrasteer
met die beklemtoning van die god se woede in die heldedig ? vergelyk enkele aanhalings
uit reëls 50-53: "Met woede in sy hart het Hy van Olimpus se kruine afgedaal [...]. Toe het
die pyle teen sy skouers gekletter in sy woede" (Homerus, 1952: 2); "Phoebus Apollo [...]
came down in fury [...] the arrows clanged on the shoulder of the angry god" (Homerus,
1982: 24); "Down he strode from Olympus" peaks, storming at heart [...] the god quaked
with rage? (Homerus, 1991: 79). Ook die feit dat Apollo die laer nege dae lank met pyle
bestook het, laat sy woede blyk. Die verandering van die idiomatiese uitdrukking "op hul
bliksem gee" na "op hul bliksem speel" in die slotreël van die gedig skep die indruk dat
Apollo op gemaklike en selfs lughartige wyse afreken met die indringers; hy speel op
karnavaleske wyse klaar met die "pes". Die kragwoord "bliksem" hou ook andersyds
verband met die uitspreek van die banvloek (vergelyk die uitdrukking die bliksem van die
Vatikaan wat ekskommunikasie beteken ? WAT en Van Dale; onderskeidelik Schoonees,
1970 en Kruyskamp, 1982). Dat die god by wyse van spreke die muise verban, sou met
betrekking tot die landsreisigers kon beteken dat Afrika afwysend is teenoor die koloniste,
die Europese indringers wat net wil approprieer en inpalm. Die ironie is egter dat daar in

die demaskeringsproses van ?n Griekse verwysingsraamwerk gebruik gemaak word.
Afrika word in terme van die Europese mite voorgestel.
Die teruggryp na dié antieke Westerse intertekstuele gegewe lewer enersyds "[g]etuienis"
van ?n Eurosentriese ingesteldheid by die verteller; andersyds word die mite ontmasker as
totaliserende meesternarratief. Die geskiedenis van Suider-Afrika is in ?n groot mate die
geskiedenis van die manlike koloniserende Westerling, wil die teks moontlik te kenne gee.
Hierdie standpunt word bevestig deurdat die pyl van Apollo ook assosiasies besit met die
oog en met die fallus (Paglia, 1991: 31, 32, 80, 101 en 104 en Cirlot, 1982: 19-20), in die
besonder as verowerings- en transenderingsmiddel.
Voortvloeiend uit die antieke Griekse mites en heldedigte is daar ook ander mites wat
steeds werksaam in die Weste is, byvoorbeeld die mite van die Apolliniese beginsel as een
van ewewigtigheid en beheerstheid (Van Dale ? Kruyskamp, 1982). Die term word sedert
Nietzsche gebruik ter aanduiding van die element van klassieke rus en harmonie in
wêreldbeskouing en lewensleer, in teenstelling met die felbewoë, demoniese of Dionisiese
element (WAT ? Schoonees, 1970) (Dionusos was die god van vegetasie en wyn, en
gevolglik van permissiwiteit). In ?n binêre opposisiestelling onderskei Paglia (1991: 96)
(16) as volg tussen die Apolliniese en die Dionisiese:
Dionysus is identification, Apollo objectification. Dionysus is the empathic,
the sympathetic emotion transporting us into other people, other places, other
times. Apollo is the hard, cold separatism of western personality and
categorical thought. Dionysus is energy, ecstasy, hysteria, promiscuity,
emotionalism ? heedless indiscriminateness of idea or practice. Apollo is
obsessiveness, voyeurism, idolatry, fascism ? frigidity and aggression of the
eye, petrification of objects.
Laasgenoemde Apolliniese verstarring van voorwerpe en konsepte word in die Bekkergedig gesuggereer deur die omskrywing van die klippe wat De la Guerre naderhand begin
optel het. Sy voorkeur gaan duidelik uit na die versteende, gestolde elemente van die
Afrika-landskap: "?n spatsel van gesmelte rots, stollings bloed en steen"; die deur my
gekursiveerde woorde doen enkele fases of stadia in die petrifikasieproses aan die hand.
Die tradisionele simboolwaardes van klip en rots is ook hier van belang, byvoorbeeld dié
van permanensie, soliditeit, eenheid, krag en integriteit; van kohesie en harmonieuse
versoening met die Self (Cirlot, 1982: 274 en 313). In sy heel vorm is klip die antitese van
biologiese dinge wat onderworpe is aan die wette van verandering, verwording en dood
(Cirlot, 1982: 121 313). Hierdie simboolwaardes skakel in belangrike opsigte met die
Apolliniese eienskappe van koudheid, hardheid en stabiliteit. Objektifikasie, vormgewing,
stasis, begrensing, ordening, kategorisering en konseptualisering kenmerk die Apolliniese
(vgl. Paglia, 1991: 30, 105, 107, 115, 117 en 215), wat meestal met manlikheid in
verband gebring word. Hierteenoor omvat die Dionisiese (vroulike) beginsel aspekte soos
vloeibaarheid, vormloosheid, vryheid en dekadensie (Paglia, 1991: 30 en 91): "Apollo?s
great opponent Dionysus is ruler of the chthonian whose law is procreative femaleness.
[...] [T]he Dionysian is liquid nature, a miasmic swamp whose prototype is the still pond of
the womb" (Paglia, 1991: 12). In die gedig "Apollo Smintheus" kan die veelbelowende
rivier met die driekoppige monster daarin dus moontlik beskou word as ?n aanduiding van
die dinamiese potensiaal en aktiwiteit van die Dionisiese, vroulike beginsel. Van Meerhoff
se betrokkenheid by die teel van monsters in ?n systroom gee miskien te kenne dat selfs

die ywerigste najaers van die Apolliniese ideaal nie kan ontkom aan die invloed van die
chtoniese nie.
Waar Paglia die konsepte van die Apolliniese en die Dionisiese op strukturalistiese wyse
teenoor mekaar opstel, kan haar definiëring en hantering van die konsepte herlei word tot
?n binêre katalogus, wat sterk herinner aan kenmerke van onderskeidelik die modernisme
en die postmodernisme. Enersyds is daar die kenmerke soos rigiditeit, ingeslotenheid,
geordendheid, berekendheid, individualiteit, eenheid en enkelheid; andersyds is daar
pluraliteit, meervoudigheid, verskeidenheid, vormloosheid, transformasie, vloeibaarheid,
speelsheid, ekstase, vitaliteit en demoniese energie. Die aktiwiteite van die berekende optel
van spesifieke mineraalsoorte (soos geënumereer in die reël "?n spatsel van gesmelte rots,
stollings bloed en steen") en die spontane teel van monsters illustreer hierdie uiteenlopende
instellings; tussen (op)tel en teel is daar groot verskille.
Binariteitsmodelle soos di?n die vorige paragraaf kan egter bevraagteken woord, juis
omdat die postmodernistiese poësie dikwels nie ?n óf.. óf ?ngesteldheid toon nie, maar
eerder ?n dubbelgekodeerdheid. So handhaaf "Apollo Smintheus" myns insiens die
Apolliniese beginsel van die voorrang van die lig van die rede ten einde dit te subverteer.
Daar kan immers nie kategories beweer word dat Apollo in hierdie geval die monster
oorwin nie ? die draak, die raaiselagtige, geassosieer met die vrou en met water (vergelyk
Cirlot, 1982: 86 en 88). Hoogstens kan gesê word dat hy die veldmuise ? die klein
monstertjies, die "kleine luyden" van die "groote Compagnie" (Conradie, 1934: 3) ? op hul
bliksem speel. Dit kom dus voor as ?n skynoorwinning; ?n geïroniseerde, geparodieerde
sege. Ondanks ól Apollo Smintheus (en Jonas de la Guerre) se pogings teel die
raaiselagtige monsters steeds voort in ?n onbekende systroom, en dit deur toedoen van
opponent Van Meerhoff. Die rede kan skynbaar nie die raaisel ongedaan maak nie. Die
leser van "Apollo Smintheus" word dus bewus gemaak van die mag van die mite: die mite
(in Barthesiaanse sin) van die mite. Enersyds funksioneer die Apolliniese mite as
monsteragtige metanarratief (ook in die gedaante wat Paglia dit aanbied!): andersyds dien
dit as monster of eksemplaar van mites wat steeds geskep en bestendig word, óók in die
postmoderniteit. In albei kategorieë waarsku die mite as monster teen ?n blindelingse
aanvaarding van bepaalde stereotipe opvattings, byvoorbeeld die "natuurlike" hiërargieë
wat verbloem word deur binêre opposisies soos dié van logos en mythos, feit en fiksie,
rasionaliteit en irrasionaliteit, welslae en mislukking, manlikheid en vroulikheid, en ? les bes
? die Apolliniese en die Dionisiese.

7. Ten slotte
Elke representasie van die werklikheid het spesifiseerbare ideologiese implikasies, beweer
Hayden White (1982: 69). Die gedig "Apollo Smintheus" banaliseer nie die historiese en
die feitelike van die sesde landsreis nie, maar politiseer hierdie aspekte deur ?n
metafiksionele herbesinning van die epistemologiese en ontologiese verbande tussen
geskiedenis en fiksie. In hierdie opsig is die gedig nie werklik radikaal of werklik
opposisioneel nie. Dit is egter nie kritiekloos ten opsigte van die posisie van
gemarginaliseerde figure in politieke en maatskaplike kontekste nie; ook nie ten opsigte
van die profitering deur middel van ekonomiese en ander vorme van eksploitasie nie. Die

ideologie van die postmodernisme is paradoksaal en dubbelgekodeerd: dit bestry juis
daardie aspekte waaraan dit krag ontleen.
"Apollo Smintheus" lewer nie getuienis van ?n selfversekerde subjek, ?n selfgenoegsame
narratief, ?n waarheidsgetroue representasie en ?n ideologiese onskuld nie. Ten opsigte
van postmodernistiese fenomene soos desentrering, dekonstruering, demaskering,
onbepaaldheid en ?n ossillasie tussen betekenisse is dit egter ?n paradoksale geval van:
"Getuienis, ja".
Universiteit van Stellenbosch
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(1) Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (2004: 20-40).
(2) Hierdie artikel is ?n verkorting van hoofstuk 7 van my doktorale proefskrif, getitel
Postmodernisme en poësie, met spesifieke verwysing na die historiografiese metagedig Die
heengaanrefrein van Wilma Stockenstrom (Foster, 2000: 206-264). Die promotor was
prof. Louise Viljoen. Die titel van die betrokke hoofstuk is: "Historiografie en poësie:
"Apollo Smintheus" van Pirow Bekker as historiografiese metagedig".
(3) Barthes se teoretisering word elders in meer besonderhede bespreek (Foster, 2000:
246-249).
(4) Gewoonlik word die hiërargies belangrikste lid van die opposisiepaar telkens eerste
geplaas. Uiteraard word hierdie rangorde bepaal deur die betrokke leesraam en -strategie.
(5) Onder die opskrif "Die kontingente vertelwyse" bespreek ek in my proefskrif (Foster,
2000: 233-239) die kompleksiteit van die vertelprosedure van hierdie gedig.

(6) Dalene Matthee se Pieternella van die Kaap (2000) handel oor ?n dogter van Krotoa
en Van Meerhoff. Ook Dan Sleigh se Eilande (2002) betrek hierdie stuk geskiedenis.
(7) Van Meerhoff is op 27 Februarie 1668 (1667 in die Standard Encyclopaedia of
Southern Africa, vol. 2 ) oorlede in Antongilbaai, Madagaskar. Biografiese gegewens oor
hom verskyn in onder meer Mossop (1931: 17), SESA (Potgieter, 1975: 153) en die
Suid- Afrikaanse biografiese woordeboek (De Kock en Krüger, 1986: 812). Hierdie
bronne bevat ook inligting oor De la Guerre, maar ná die sesde landsreis is daar niks oor
hom bekend nie.
(8) In die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek (De Kock en Krüger, 1986: 125)
word wel deur A.J. Böeseken erkenning aan De la Guerre gegee: "Ofskoon daar na dié
sending geen verdere verwysing na De la G. in die Kaapse dokumente voorkom nie,
verdien hy vermelding vir die aandeel wat hy gehad het aan die verkenning van die
binneland wat die latere uitbreiding van die Blanke nedersetting aan die Kaap moontlik
gemaak het."
(9) Jare hierna sou Simon van der Stel die roem kry vir sý kopervondste (Godée
Molsbergen, 1916: 180 e.v.).
(10) Die naam heliotroop hou myns insiens moontlik verband met Helios, die Griekse
songod, met wie Apollo dikwels geassosieer word. Van Dale (Kruyskamp, 1982)
vermeld ook dat die berg wat aan Apollo en die muses gewy is, die sangberg of Helikon
genoem is.
(11) Dit was nie De la Guerre se groep wat deur ?n "mensetrop oorval" is nie (reël 9),
maar die vyfde groep reisigers, naamlik dié van Cruythoff in 1662-63 (Böeseken, 1966:
23 en Godée Molsbergen, 1916: 99-100). Hier is ?n voorbeeld van ?n
"inkonsekwentheid" tussen gedig en historiese dokumente, waardeur die "amptelike"
geskiedskrywing aangetas en ondermyn word.
(12) Die woord marskramer is afkomstig van mars, wat mandjie of rugmandjie beteken
(Afrikaanse etimologieë, Van Dale en WAT ? onderskeidelik Boshoff en Nienaber, 1967;
Kruyskamp, 1982; en Schoonees, 1970).
(13)Die epiteton Smintheus is volgens Pauw (1998) ?n pre-Griekse vorm ? eintlik ?n
Indo- Germaanse woord wat Grieks klink. Dit het tweeduisend jaar vantevore uit die
Noord-Ooste na die Pelasgiane oorgekom. Volgens Bernard Knox se inleiding tot die
vertaling van Robert Fagles (Homerus, 1991: 621) is daar in die antieke bronne nie
uitsluitsel oor die betekenis van die epiteton nie. Sommige kommentators meen dat dit
afgelei is van Sminthe, ?n naburige stad; ander van die nie-Griekse woord sminthos, wat
muis beteken. Dit is voorts bekend dat daar ?n fees in Rhodos was wat bekend gestaan
het as Smintheia, ter ere van Apollo en Dionisus omdat hulle blykbaar die muise
doodgemaak het wat ?n plaag in die wingerde was.
(14) Drie vertalings van Die Ilias word hier benut: dié van Van Rensburg (Homerus,
1952), Rieu (Homerus, 1982) en Fagles (Homerus, 1991).
(15) Die Homerus-vertalings verwys onderskeidelik na "god van die plaag", "die plaag" en
"die skandelike verwoesting" (1952: 1, 2 en 11); "Smintheus", "the plague" en "their

dreadful scourge" (1982: 24, 24 en 35); en "Smintheus, god of the plague", "plague" en
"this killing plague" (1991: 78, 79 en 93). In Van Rensburg se vertaling (Homerus, 1952:
1) is daar ?n verwysing na 1 Sam. 6: 4: "Die Filistyne vra hulle toe: "Watter geskenk moet
ons daarmee saamstuur?" en hulle antwoord: "Goue afbeeldings van vyf pesswere en van
vyf muise, volgens die getal Filistynse regeerders, want die plaag was een en dieselfde vir
almal, ook vir die regeerders."" Vers 5 lui: "Maak afbeeldings van julle swere en van die
muise wat die land verniel het, en gee eer aan die God van Israel; miskien sal sy hand dan
nie langer swaar op julle lê nie, ook nie op julle gode en op julle land nie."
(16) Paglia (1991) se teoretisering word elders in meer besonderhede bespreek (Foster,
2000: 252-254).
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'n Prys om te betaal? Die belang van historiese
taalnavorsing in 'n etnies verdeelde samelewing
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Abstract
Since 1994 Afrikaans shares its status as official language not only with English but also
with nine indigenous languages. However, this democratic multi-lingualism does not seem
to function in practice. English seems to be usurping more and more of the official and high
language functions to the detriment of the other indigenous languages, Afrikaans included.
According to Gerwel (2004: 5) the vitality of Afrikaans is an important index of
reconciliation and the building of a new nation. In this article the position of Afrikaans is
briefly discussed. The article concludes with a section in which certain suggestions are
made as to how departments of Afrikaans and Dutch should position themselves in the
light of the present stigmatisation of Afrikaans. It is suggested that the cross-cultural and
interracial nature of the history of Standard Afrikaans should be extensively researched.

1. Inleiding
Suid-Afrika is ?n multi-etniese land. Om hieraan uitdrukking te gee, en dit te bevestig, is
die Taaltaakgroep (LANTAG) in 1995 deur die Minister van Kuns, Kultuur, Wetenskap
en Tegnologie in die lewe geroep. In die voorwoord van die Nasionale
Taalbeplanningsraamwerk merk die toenmalige minister op dat taal ?n wesensbesitting is
waarmee iedereen sy belewenis van die samelewing en die wette wat dit rig, konstrueer.
Deur, en slegs deur my taal het ek dus deel aan, en help ek skep aan ?n gemeenskaplike
belewenis van die werklikheid. In hierdie verband maak Calhoun (1994: 9-10) die
volgende insiggewende opmerking:
We know of no people without names, no language or culture in which some
manner of distinction between self and other, we and they, are not made [?].
Self-knowledge ? always a construction no matter how much it feels like
discovery ? is never altogether separable from claims to be known in specific
ways by others ?

Deur middel van die moedertaal/eerste taal verwerf elkeen sy menslikheid. In ?n ideale
samelewing is dit ook die kanaal waardeur ?n eie identiteit gekonstrueer word en deur
middel waarvan die enkeling ingebind word in ?n groter samelewing, volk en nasionaliteit.
Volgens Gerwel (2004: 5) is nasionale versoening en nasiebou sleutelkenmerke van die
Suid-Afrikaanse nasionale prestasie en strewe.
Die gesondheid van die Afrikaanse taal is vir hom ?n belangrike indeks van die interne
versoendheid van die Suid-Afrikaanse nasie. Ondanks die erkenning van die demokratiese
beginsel van veeltaligheid, dui die feite daarop dat die land steeds meer en meer na
eentaligheid neig met Engels se hegemonie prakties veilig verskans!
Vervolgens sal aangetoon word dat alhoewel Afrikaans demografies en funksioneel goed
gevestig is, dit sinds 1994 vanweë verskeie redes teruggedring word. Een belangrike rede
hiervoor is die persepsie dat Afrikaans ?n beliggaming van Afrikanermag verteenwoordig
en as sodanig vir die politieke smet van Apartheid moet betaal. Vanuit taalhistoriese redes
sal daarop gewys word dat hierdie veronderstelde verband tussen Afrikaans en die
Afrikaner linguisties nie houdbaar is nie.

2. Die posisie van Afrikaans
Op grond van die jongste sensusgegewens (2001) kan die volgende waarnemings oor die
posisie van Afrikaans gemaak word:
Afrikaans is op grond van sy getal eerstetaalsprekers die derde grootste taal in die
land en raak aan die 6 miljoen sprekers of 13.3% van die bykans 45 miljoen
inwoners.
Afrikaans het steeds ?n aansienlike getal tweedetaalsprekers; 16.3 miljoen T1- en
T2-sprekers teenoor 17.7 miljoen vir Engels.
Afrikaans is die taal wat geografies (ten opsigte van sy getal eerstetaalsprekers) die
wydste verspreiding vertoon met in twee provinsies die grootste en in vier provinsies
die tweede grootste aantal eerstetaalsprekers.
Afrikaans strek oor etniese grense heen en is in twee groepe goed verteenwoordig;
79.5% van alle bruin mense het aangedui dat Afrikaans hul eerste taal is en 59.1%
van alle blankes.
Voorts is Afrikaans tegnies goed ontwikkeld om aan die eise van ?n moderne tegnologiese
samelewing te voldoen wat betref terminologiese en leksikografiese eise en dit beskik oor
?n breë reikwydte van registers en ?n gevestigde en groeiende letterkunde.

3. Die stigmatisering van Afrikaans
Sinds 1994 deel Afrikaans sy ampstaalstatus nie meer net met Engels nie, maar met al elf

amptelike tale. In die daaglikse gang van sake blyk dit egter dat die regering se nuwe
elftalige ampstaalbeleid tot op hede nie slaag nie. In die praktyk word toenemend na
Engelseentaligheid beweeg. Ongeag die Nasionale Taal- raamwerk word daar byna
daagliks in die media verslag gedoen van nog weer ?n aanslag op die hoër amptelike
funksies van Afrikaans. Hoewel die verband tussen taal en kultuur, in die breedste sin van
die betekenis daarvan, kompleks is, meen ek dat veilig, en sonder teenspraak, beweer kan
word dat Afrikaans en trouens ook die ander inheemse tale hulle in die noute bevind. Een
van die belangrikste redes hiervoor het waarskynlik met persepsies te make van wat ?n
taal simboliseer.
Vanweë die toenemende hegemonie van Engels in die owerheidsektor, die sakewêreld,
televisie en die onderwys ? selfs die nietersiêre onderwys ? word die rol en funksie wat
Afrikaans (én ander inheemse tale) buite die huislike en kerklike kring vervul, steeds
onbelangriker. Selfs voorheen magtige Afrikaanse instellings in die openbare en
onderwyssektor word toenemend onder druk geplaas om ten koste van Afrikaans na
Engels oor te skakel; of dra reeds sélf subtiel die boodskap uit dat die las te swaar word
om Afrikaans te bly gebruik. As sprekers van ?n minderheidstaal behoort
Afrikaanssprekendes hiermee verlief te neem, word dan gesê. Selfs aan die Universiteit
van Pretoria word Engelsééntaligheid stilswyend gekondoneer.
Die verskraalde posisie van Afrikaans word treffend belig deur heel vlugtig na die posisie
van Afrikaanstalige skole te verwys. Uit ?n totaal van 2 800 Afrikaansmediumskole het
daar volgens Steyn (2000: 9) reeds meer as 800 sedert 1994 na parallel-, dubbel- of selfs
Engelsmedium omgeskakel. Sedertdien het hierdie syfer waarskynlik minder gunstig vir
Afrikaans geword. Steyn (op. cit.) wys ook daarop dat hoewel net agt persent van alle
leerlinge in die land Afrikaanstalig is en die agt persent Afrikaansmediumskole in die land
dus hiermee strook, daar nogtans uit verskeie oorde druk op hierdie skole geplaas word
asof hulle oorverteenwoordig is. Steyn vermeld dat Blade Nzimande van die
Kommunistiese Party beweer het dat die strewe van Afrikaanse skole om Afrikaans te bly
van ?n volkstaatmentaliteit getuig.
Hieruit behoort duidelik te blyk dat Afrikaans te kampe het met ernstige negatiewe
taalhoudinge en erg gepolitiseer is. Hierdie stigmatisering van Afrikaans as ?n taal besmet
deur aspekte van die politieke verlede moet noodwendig ook Afrikaanstaliges se selfbeeld
en integrasie in die nuwe Suid-Afrika nadelig raak, asook hoe hulle en hul taal deur
landgenote beoordeel word.
Sonder om indringend psigologies hierop in te gaan, werp onlangse navorsing deur Louise
Strydom (2002) in Atteridgeville en Mamelodi, twee swart woonbuurte van Pretoria, lig
op wat aan 't gebeure is. Ek is my terdeë daarvan bewus dat die uitkoms van soortgelyke
houdingstudies moontlik heel anders sal uitval as dieselfde vrae byvoorbeeld aan ander
sosio-ekonomiese groeperinge gestel sou word. Dit beklemtoon egter die belang van
soortgelyke houdingstudies vir al die tale van die land oor verskillende etniese, politieke en
rasseverdelinge heen.
Met behulp van ?n vraelysondersoek (Strydom, 2002) is die volgende kwessies
ondersoek:

Tabel 4: Taal wat die President moet gebruik as hy die nasie

toespreek as %, in Atteridgeville and Mamelodi Eng Pedi Tswa
Sso Zulu Xhos Atteridgeville Mamelodi

Eng

Pe di

Tswa

Sso

Zulu

Xhos

Atte ridge ville

86.7

3.3

0.67

0.67

1.3

1.3

Mame lodi

66.7

4.7

2.0

0.0

4.7

0.67

Nde b

Afr.

Swaz

Tson

Ve n

Alle

Atte ridge ville

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.67

Mame lodi

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

4.7

Tabel 5: Gemiddelde waarde toegeken aan die belang daarvan dat
?n taal op skool bestudeer word (1 = Belangrik; 2 = Onseker; 3 =
Onbelangrik)

Enge ls

Pe di

Atte ridge ville

1.0

Mame lodi

1.0

Tswana

Afrikaans

Zulu

1.14 1.28

1.6

1.46 1.84

1.5

1.64

1.82 2.35

1.92

Xhosa

Tabel 6: Voorkeurtaal as alle tydskrifte, boek en koerante net in

EEN taal uitgegee kan word as %

Eng

Pe di

Zulu

Tsw

Afr

Nde b

Swaz

Tson

MT

Atte ridge ville

79.7 5.4

1.4

1.4 1.53 1.4

0.7

1.0

5.7

Mame lodi

67.3 4.7

8.0

2.7 0.7

0.0

0.0

14.6

1.3

Tabel 7: Gemiddelde waarde van die belang van taal in die
afdwing van respek (1 = waardevol, 3 = waardeloos)

Enge ls

Pe di

Twana

Zulu

Afrikaans

Atte ridge ville

1.07

1.17

1.22

1.42

1.58

Mame lodi

1.34

1.57

1.9

1.85

2.0

Opvallend is die lae sosiale waarde wat deur swart mense aan hul eie tale en Afrikaans
toegeken word. As Afrikaans in sy stryd om handhawing binne ?n veeltalige demokrasie
die aftog teen Engels moet blaas, voorspel dit ook niks goeds vir die ander inheemse tale
en die ontwikkeling van ?n vrye, demokratiese bestel in Suid-Afrika nie. Gerwel (2004: 5)
beweer in hierdie verband:
Volgehoue groei en lewenskragtigheid in Afrikaans is ?n uiters belangrike
komponent in die stukrag agter veeltaligheid, wat een van die
grondvoorwaardes in ons grondwetlike en samelewingsvisie is. Misluk
Afrikaans en gaan die taal agteruit, word die taaldimensie van sosiale
verskeidenheid ernstig ondermyn; en terugskram oor enige aspek van ons
diversiteitstrewe is ongesond vir die soort demokrasie en samelewing wat ons
hier probeer vestig.

4. Hoe moet Departemente Afrikaans hierop
reageer?

?n Vraag wat sig onmiddellik opdring is: Hoe moet Departemente Afrikaans hierop
reageer? Dit is uiteraard ?n hoogs kontroversiële kwessie en gewis te kompleks om
somaar so te beantwoord. Tog waag ek my aan ? enkele aspek van die probleem.
Die rol en plek wat die maatskappy aan ?n bepaalde taal toegeken, berus o.a. op die
persepsies oor, en die waarde wat aan daardie taal toegedeel word. In die geval van
Afrikaans, en meer bepaald Standaardafrikaans, bestaan daar baie wanpersepsies oor die
ontstaan en groei daarvan, asook oor die nut vir die gemeenskap as ?n geheel. In hierdie
verband is dit insiggewend om kennis te neem van die onlangse doktorale proefskrif van
Jordaan (2004). Sy wys daarop dat veral twee teenoorstaande mites rondom Afrikaans
histories hul beslag gekry het en steeds tot die dag van vandag gestalte gee aan die belang
daarvan vir verskillende gemeenskappe.
Tussen Afrikaans en die Afrikaner bestaan daar ?n "natuurlike" liefdesband en as
sodanig is dit in pand van die Afrikaner. (2)
Afrikaans is die taal van die verdrukker.
Die ontstaan en funksionering van hierdie mites word uitvoerig in die onderhawige
proefskrif onder die loep geneem. Jordaan (2004: 144 e.v.) gaan uitgebreid in op die
negatiewe werking van bogenoemde mites in die bruin gemeenskap en die ambivalente
aard van die verhouding tussen bruin sprekers van Afrikaans en hul moedertaal. Met
betrekking tot die laasgenoemde mite beweer Jordaan (2004: 216) as sy dit het oor die
miteskeppende rol van getuienis voor die Waarheids- en Versoeningskommissie (WVK):
"Die slotsom is dus dat die waarheid nie, soos in Bybelse terme die geval is, in hierdie
geval volkome "vry maak" nie. Inteendeel, wat swart miteskepping rondom Afrikaans in
die lig van die WVK-narratiewe betref, lyk dit eerder asof daar die moontlikheid bestaan
dat Afrikaans die prys sal wees wat die Afrikaner vir apartheid sal moet betaal." Krog
(1998: 99) stel dit onomwonde in haar boek Country of my skull waarin sy verslag doen
oor haar betrokkenheid by die WVK: "It has been stated openly that Afrikaans is the price
that Afrikaners will have to pay for Apartheid."
So ?n uitspraak berus op die voorveronderstelling dat Afrikaans die "natuurlike"
eiendomlike besit van die blanke Afrikaanssprekende is om na eie goeddunke as
vereffening vir sy sondes van die verlede in te boet. Op grond van die historiese gegewens
kan aangetoon word dat hierdie mites op persepsies berus wat nie steek hou nie. Dit mag
wel so wees dat die vorige politieke bedeling o.a. ook Afrik?s aangewend het om andere
te onderdruk, maar redelikerwys maak dit die Afrikaner by implikasie nog nie die
alleeneienaar van Afrikaans nie. Afrikaans het vir hom ?n plek in hierdie land verdien wat
in geen oorsaaklike verband staan tot die sosiale en politieke geskiedenis van slegs die
sogenaamde Afrikanergemeenskap nie. Jan Rabie het op ?n keer opgemerk dat Afrikaans
die enigste waarlike produk van geslaagde veelrassige samewerking in Suid-Afrika
verteenwoordig.
Aan hierdie verreikende siening kán gestalte gegee word deur die geskiedenis van
Afrikaans histories dieper na te vors en wyd bekend te maak. Belangrike, onlangse werk
oor die ontwikkeling van Afrikaans werp meer lig op wat Afrikaans, en dan meer spesifiek
Standaardafrikaans, presies is en hoe dit in alle waarskynlikheid tot stand gekom het. Met
hierdie inligting ter hand, kan vele van hierdie "negatiewe mites" oor wat Afrikaans sou
wees en vergestalt hopelik teengewerk word. Hier lyk dit my is ?n vrugbare terrein vir

navorsers binne Departemente Afrikaans om aktief mee te werk aan die bekamping van
die impak van wanpersepsies op Afrikaans.
?n Onlangs verskene werk oor die standaardisering van Afrikaans (Deumert, 2004) laat
sien dat die standaardisering van Afrikaans op grond van "linguistiese fokusserings" onder
sprekers van uiteenlopende sosiale en etniese herkoms relatief geslaagd was en hoe dit as
voorbeeld kan dien ten einde die probleme rondom die standaardvariëteite van die ander
inheemse Suid-Afrikaanse tale op te los.
Vervolgens bespreek ek heel kortliks twee gevallestudies oor die standaardisering van
Afrikaans aan die hand waarvan ek sal aantoon dat moderne Standaardafrikaans in suiwer
linguistiese terme allermins as die taal van die Afrikaner en die onderdrukker
gekarakteriseer kan word.

5. Standaardafrikaans die produk van konsensus
In ?n artikel deur Hans den Besten, getiteld "From Khoekhoe Foreigntalk via Hottentot
Dutch to Afrikaans: the Creation of a Novel Grammar" (Pütz Dirven, 1989) gee Den
Besten ?n geïntegreerde oorsig van die ontstaan van Afrikaans. Sy hooftese is dat die
ontstaan van ?n aparte Afrikaanse grammatikale sisteem alleen verklaar kan word indien
die linguistiese gedrag van die Koikoin daarby betrek word. Volgens hom is
Standaardafrikaans gebaseer op ?n algemeen Afrikaanse koine wat die resultaat was van ?
n versmeltingproses wat sig teen ongeveer 1850 voltrek het. (Vergelyk in hierdie verband
ook Roberge, 1994; 1995 & 2002.)
Hierdie proses het ingehou dat Proto-Afrikaans 2 wat teen ongeveer 1775 voortgekom
het uit die Kaaps-Hollands van die Kaapse Burgerbevolking, versmelt het met ProtoAfrikaans 1 wat veel vroeër in die mond van die Kaapse Koikoin en die slawe onstaan
het. ?n Onlangs werk van Deumert (2004) werp meer lig op die wyse waarvolgens hierdie
versmelting hom voltrek het op grond van ?n indringende linguistiese analise van ?n korpus
Kaapse tekste uit die einde van die negentiende en begin van die twintigste eeu.

5.1 ?n Afrikaanse koine
Op enkele kenmerke van Den Besten se algemeen Afrikaanse koine word nou nader
ingegaan ten einde lig te werp op hoe Standaardafrikaans tot stand gekom het en wat
presies dit ook in sosiaal etniese terme is (vergelyk Grebe, 1997 & 2004). Die dagboek
van Johanna Duminy (1797) verteenwoordig ?n punt op die tydskaal van Afrikaans se
genealogie net voordat die twee strome versmelt het. Uit die dagboek (Franken, 1938)
blyk dit dat haar taal anders as moderne Afrikaans gekenmerk word deur onder andere:
die behoud van die imperfectum met meegaande ablaut by sterk werkwoorde
(weliswaar met verlies van persoonsfleksie);
die infinitiefvorm van die werkwoord wat intak bewaar gebly het; en
ook die onderskeid tussen hebben en zijn by perfecta.

Kenmerkend vir hedendaagse Afrikaans is juis die afwesigheid van dié drie bogenoemde
kenmerke. Die feit dat hierdie kenmerke in moderne Afrikaans ontbreek, kan alleen
verklaar word as daar in die genealogie van Afrikaans rekening gehou word met die
enorme aandeel wat uitgegaan het van die Nederlandse/ Afrikaanse aanleerdersvariëteit
van die Koikoi in die ontstaan van ?n nuwe grammatikale sisteem. Den Besten (1989:
215) merk op as hy dit het oor die late verdwyning van die imperfectum en ablaut in
Afrikaans: "[w]hy did it take so long for ablaut to disappear" And why did it have to
disappear at all?" Hierop en op nog twee kenmerke van ?n algemene Afrikaanse koine
wat tydens die standaardiseringsproses die onderspit teen die gelykmakende kragte van
Proto- Afrikaans 1 moet gedelf het, gaan ek vervolgens kortliks in.
Uit veldwerk wat ek gedurende 1987 in die omgewing van Swellendam gedoen het, val dit
op dat die infinitiefvorm van sekere werkwoorde en die onderskeid tussen hebben en zijn
by perfecta (het en is in Afrikaans) ook kenmerkend is van die Swellendamse data. (3)
(Om redes wat in Grebe [2004] beredeneer word, is hierdie Swellendamse data
verteenwoordigend van wat Den Besten ?n algemeen Afrikaanse koine noem; dit wil sê
verteenwoordigend van ?n algemene Omgangsafrikaans nadat die twee protovorme teen
ongeveer 1850 versmelt het .)

5.1.1 Die infinitief by die kategorie gaan, staan, slaan, sien
In die Swellendamse veldwerk (Grebe, 1997: 252 e.v.) het dit duidelik geblyk dat gaan en
ga(a)t; staan en staat; slaan en slaat; en sien en siet in komplement? distribusie voorkom en
dat die wisseling dus sistematies is. Die vorm op -n is wesenlik die infinitiewe teenhanger
van die vorm op ?t.
Die Swellendamse data laat dus sien dat soos in die geval van die Standaardafrikaanse
werkwoorde het en is met hul supplementêre infinitiefvorme hê en wees, die Afrikaanse
koine wat volgens Den Besten teen ongeveer 1850 weens die versmelting tussen ProtoAfrikaans 1 en Proto-Afrikaans 2 ontstaan het, die infinitief by nog een subkategorie
werkwoorde (i.e. gaan, staan, slaan en sien) moet bewaar het. Die gelykmakende
aanleerderskragte was kennelik nie heeltemal daartoe in staat om die oorhand te kry op
die infinitief wat by Johanna Duminy nog springlewendig was nie.

5.1.2 Perfecta: hebben (het)/zijn (is)
Ook wat betref die onderskeid tussen werkwoorde wat hebben en wat zijn in die
perfectum het, volg die Swellendamse Afrikaans die patroon van onderskeid soos uit die
Dagboek geblyk het.
Toe ek enkele jare gelede die Swellendamse opnames beluister het, was dit opvallend dat
bepaalde werkwoorde steeds die Afrikaanse refleks van zijn, i.e. is in die perfectum bo
Standaardafrikaanse het verkies. (4) Ek het toe reeds gemeen dat is allig nie somaar
lukraak met het in vrye variasie sou verkeer nie. Uit ?n klein verkenningsondersoek wat
sedertdien uitgevoer is (vergelyk Grebe, 2004: 123- 137) het dit inderdaad geblyk nie die
geval te wees nie: die sistematiese onderskeid tussen hebben (Afr. het) en zijn (Afr. is) het
in Swellendams vrywel intak bewaar gebly.

5.1.3 Bewuste stereotipering

Den Besten verklaar die afwesigheid van ablaut in Afrikaans, wat by Duminy nog volop
teenwoordig was, deurdat hy Standaardafrikaans beskou as die resultaat van ?n
versmeltingsproses tussen Proto-Afrikaans 1 en Proto-Afrikaans 2, waardeur kenmerke
wat inherent vreemd was aan die reëmatige sisteem van Proto-Afrikaans I in die slag gebly
het. Die afwesigheid in Standaardafrikaans van die subkategorie infintiefwerkwoorde en
die onderskeid tussen perfecta wat sistematies onderskei tussen het en is wat nog
springlewendig is in die Swellendamse data, ondersteun hierdie siening van Den Besten.
Eerder as om Standaardafrikaans dus te beskou as diskontinu met werklike patrone van
taalgebruik (soos gemanifesteer in die Swellendamse data), is dit waarskynlik die resultaat
van ?n doelbewuste poging tot die oorveralgemeen van stereotipiese kenmerke tiperend
van sprekers van Proto-Afrikaans 1. Tydens die standaardiseringsproses is taalvorme
geselekteer wat juis nié te tiperend was van die taal van ?n hoofsaaklik blanke elite nie.
Sodanige seleksie van vorme (bv. nie-2; objektiewe vir; X-hulle) teenstrydig met
heersende elitevorme, is ongewoon in die geskiedenis van tale (Deumert, 2004: 203).
Hierdie vorme het weinig "overte"prestige gehad en slegs afwisselend voorgekom in die
mesolektiese en akrolektiese variëteite. Maar juis die sosiale en stilistiese markering van
hierdie vorme het meegewerk in die selektering daarvan in die nuwe opkomende
standaardtaal. Die sosiolinguistiese eiesoortigheid van die nuwe koloniale standaard
teenoor die Nederlandse norm is juis bewerkstellig deur die opvallende volksaard
daarvan. So kon Afrikaans simbolies beklee word as die taal van die volk; Afrikaans was
dus gelyk te stel met "Boere/Volks- Afrikaans".
Dat hierdie interpretasie waarskynlik is, word bevestig deur die Swellendamse data. Dit
het meteens in die oog gespring dat in die geval van twee van die proefpersone daar wat
betref die behoud van infinitiefvorme en die onderskeid tussen het en is by die perfectum,
van die tipies Swellendamse patroon afgewyk is en dat hul taal dus in hoë mate die
toestand van moderne Standaardafrikaans weerspieël. Eén respondent was ?n hoog
opgevoede professionele blanke vrou en het vroeër lank buite die Swellendamse taalkring
gewerk. Sy is geselekteer ten einde as kontrole te dien van opvoedingspeil en beïnvloeding
via die standaardtaal. ?n Ander respondent is geselekteer ten einde die invloed van ?n
afkoms via die lyn van Proto-Afrikaans I te reflekteer.
Die opvallende ooreenkoms tussen die taal van hierdie twee respondente ten opsigte van
die genoemde verskynsels kan geïnterpreteer word as onafhanklike bevestiging van Den
Besten se versmeltingshipotese. Tydens standaardisering is die versmelting verder gevoer
vanweë die heersende linguistiese ideologie (vergelyk Deumert, 2004: 243) waarvolgens
elke gewaande invloed van Nederlands as kunsmatig en oneg gebrandmerk is. Die
begeerte was om ?n hoogs reëlmatige nuwe standaardtaal met ?n eie integriteit tot stand te
bring. Eienskappe wat reeds van oudsher kenmerkend was van die mesolek of soos Den
Besten verkies om dit te noem, Proto-Afrikaans 1, het dus gewoon die oorhand gekry op
tipies onreëlmatige vorme van Proto-Afrikaans 2 wat tot in die bodialektiese Afrikaanse
koine stand gehou het en in verband te bring was met die Nederlandse grammatiese
sisteem.

5.2 Die standaardisering van Afrikaans
By hierdie siening van wat Standaardafrikaans wesenlik is, sluit Deumert haar aan.

Deumert (2004: 53-54) wys daarop dat Afrikaans nie ?n direkte, histories betroubare
voortsetting is van die "destydse omgangstaal" soos Raid (1968: 117) en Lätti (1978)
gemeen het nie. Volgens haar verteenwoordig die tradisie van geskrewe tekste in die
vernakulêr aan die Kaap van die einde van die negentiende eeu ?n komplekse proses van
sosiale bemiddeling waarin daar gestrewe is om ?n voorstelling/stereotipering te bevestig
van hoe die vernakulêr skriftelik neerslag behoort te vind. Sy (2003: 51) beweer
byvoorbeeld: "That is, the people who decided to try their hand at this new genre had a
model in earlier attempts, and in turn their efforts constituted a model for later attempts."
In aansluiting by haar siening oor die verloop van die standaardiseringsproses van
Afrikaans, maan sy tot versigtigheid oor die soms "natuurlike" verband wat dikwels
veronderstel word tussen die standaardisering van ?n taal en die konteks van nasionalisme
waarbinne dit sig dikwels voltrek: Sy verwys na Gal (1989: 349) wat daarop wys dat dit
noodsaaklik is om met die grootste omsigtigheid te maneuvreer tussen "radical distrust of
language as a conspiratorial distortion and a relative confidence in its neutrality."
Deumert (op.cit.: 73-74) wys daarop dat die simboliese verband tussen ?n taal en ?n
bepaalde groep afhanklik is van die onhoudbare oortuiging dat groeperinge en bepaalde
taalvorme as afsonderlike, duidelik omgrensde entiteite bestaan, en tog word die
definiëringsproses en die afbakening van grense juis vertroebel deur die nasionalistiese
diskoers wat die natuurlikheid van sodanige groeperinge verkondig. Só wys sy daarop dat
die normoordele van die matrileksprekers van die Kaaps-Hollandse vernakulêr nie uniform
was nie en gevarieer het op grond van sosiale faktore soos klas en etnisiteit (Deumert,
2004: 67). Hierby sou ?n mens ook die opponerende paar stedelik/landelik kan voeg.
Op grond van ?n ondersoek na die linguistiese eienskappe (5) van ?n korpus tekste
(Korpus Kaaps-Hollandse Korrespondensie) kom sy tot die volgende insiggewende
gevolgtrekkinge oor wat Standaardafrikaans is.
Teen ongeveer 1900 (dus nog voor die aanvang van die taalaksies deur die
Akademie) het Afrikaans ontwikkel in ?n relatief gefokusseerde geskrewe variëreit
in weerwil daarvan dat die gesproke taal nog betreklik variabel was.
Hierdie toestand is voorafgegaan deur ?n komplekse variasiekontinuum van ?n
akrolektiese variëreit aan die een uiterste tot ?n mesolektiese variëreit aan die ander
kant. Die akrolektiese variëreit kan grootliks beskou word as ?n ekstraterritoriale
dialek van die matrilek (+Nederlands in patria), terwyl die mesolek gekenmerk is
deur ?n gebrek aan interne sintaktiese identiteit en gevolglike, veelvuldige interne
variasie. (Hierdie kontinuum kan versoen word met Den Besten se siening van twee
protovorme as hierdie vorme as uiterstes op die kontinuum geïnterpreteer word.)
Uit hierdie gesproke variasiekontinuum het die eerste grammatikas wat sedert 1876
gepubliseer is, ?n betreklik invariabele sisteem tot stand gebring deur die
bewustelike oorveralgemening van onpatroonmatige ("scattered") morfo-sintaktiese
variasie. Alhoewel hierdie proses aktief gerig is deur ?n hoogs opgevoede, wit
professionele klas, het hulle bewustelik sogenaamde "tipiese" kenmerke van die
mesolek geselekteer ten einde ?n nuwe norm tot stand te bring wat opvallend met
die akrolek en Nederlandse norm sou kontrasteer.
Uit die enkele opmerkinge van Deumert behoort dit duidelik te blyk dat die

standaardiseringsproses van Afrikaans nie los te lees is van die politieke konteks
waarbinne dit plaasgevind het nie. Maar sy (Deumert, 2004: 48) maan dat die naam
Afrikaans "which located the vernacular firmly in the colonial society and emphasized its
independence from metropolitan Dutch, occurred only sporadically in the first half of the
nineteenth century. Up until the 1870s this variety was referred to as Kaaps(ch)
Hollands(ch)?".
Aanvanklik was die bedoeling met die aanwending van hierdie Kaaps(sh) Hollands(ch)
gewoon die vestiging van prototipiese koloniale karakters. Die meeste karakters kan wel
op grond van die skuilnaam getipeer word as kleindorpse Europese koloniste, maar
stereotipiese bruin karakters soos Hendrik Kok en Kaatjie Kekkelbek was ook populêre
Teen die tweede helfte van die negentiende eeu vorm hierdie dialoë 'n integrerende deel
van die Kaapse populêre kultuur en dien dit as oriëntasiepunt in die geleidelike fokussering
van ?n eie Afrikaanse standaard.
Die skrywers van hierdie tekste in die "volkstaal" was meestal lede van ?n opgevoede
middelklas en die intelligentsia en alhoewel hulle die Nederlandse norm volkome kon
beheer, het hulle ?n bewuste keuse gemaak. Die vroeë vernakulêre tekste het mettertyd
aanleiding gegee tot die vestiging van ?n gestileerde linguistiese en sosiale prototipe van die
eenvoudige, maar eerlike Afrikaanse boer as teenvoeter vir die Engels gedomineerde
stedelike koloniale maatskappy en die Nederlands gedomineerde Hoog-Hollandse kultuur
van die opvoedkundige en kerklike instellings. Soos die politieke afstand tussen Jan
Alleman en die koloniale maatskappy al groter geword het, neem die frekwensie van die
"Afrikaanser" vorme toe ten koste van die Hoog-Hollandse wendinge.
Dit is veelseggend dat die gewildheid van die volkstekste nie tot die Europese koloniale
gemeenskap beperk was nie. Hiervan is die vernakulêre tradisie binne die Kaapse
Moslem- en die Moraviese sendinggemeenskap getuie.
Al hierdie tekste het dit gemeen dat hulle wat linguistiese kenmerke betref, intern konsistent
is en ekstern ook te rym is met die sosiale konteks van die taal. Máár dit moet beklemtoon
word dat die volkstaaltradisie gesien moet word as ?n komplekse, sosiaal bemiddelde
representásie van die algemene volkstaal as ?n kulturele stereotipe eerder as ?n refleksie
van die gesproke werklikheid. Dit is hierdie linguistiese representasie van die eenvoudige
boer ?die bruin arbeidersklas wat die basis vorm van wat later Standaardafrikaans sou
word en as sodanig binne ?n postkoloniale konteks sover dit die blanke maatskappy
betref, weer ?n werktuig van onderdrukking sou word binne ?n nuwe "koloniale" bestel.

6. Ten besluite
Uit beide die historiese ondersoeke waarna hierbo verwys is (die aard van die
Swellendamse koine en die standaardiseringsondersoek op basis van die Korpus KaapsHollandse Korrespondensie), het geblyk dat Standaardafrikaans geen direkte voorsetting
van die taal van die hoofsaaklik blanke burgerbevolking verteenwoordig nie.
Standaardafrikaans reflekteer dikwels eienskappe wat eerder beskou moet word as
voortkomend uit die aanleerdersvariëteit (Proto-Afrikaans 1) van die slawe en
geakkultureerde Koikoin as uit voortgesette Kaaps-Hollands (Proto-Afrikaans 2).

Die historiese werklikheid bewys dus gewoon dat die natuurlike eiendomlike verband
tussen die Afrikaner en Standaardafrikaans op ?n fiktiewe verbeelde verlede berus. Die
standaardiseringsverlede van Afrikaans toon juis aan in hoe ?n belangrike mate
Standaardafrikaans die produk is van ?n linguistiese demokratiseringsproses waarvolgens
doelbewus geprobeer is om die verskillende pole van ?n variasiekontinuum wat deur o.a.
sosiale, etniese en rasseverskille bepaal is, met mekaar te versoen. Jan Rabie had dit reeds
lankal in die gate. Hierdie belangrike aspek van Afrikaans se wording behoort duideliker
linguisties in kaart gebring te word.
Historiese taalkundiges kan geen beter diens aan Afrikaans lewer as om op hierdie
konsekwensies van die "Wonder van Afrikaans" te wys en dit dieper te ondersoek nie.
Departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria
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(1) Hierdie artikel is gebaseer op ?n lesing gelewer tydens die gesamentlike SAVN/ALVkongres van 21-25 September 2004 op Potchefstroom. Na afloop van die kongres het
Elsbeth Etty, ?n bekende in Nederlandse literêre kringe en uitgenodigde gasspreker by die
kongres, ?n artikel in die NRC Handelsblad van 8 Oktober 2004 onder die titel
"Afrikaans in doodsstrijd" gepubliseer. Hierin verwys sy onder andere na Afrikaans wat
"als taal van de apartheid wordt verketterd." Verder haal sy ook Helize van Vuuren aan
wat beweer: "Studenten kiezen dat vak (Lees: Afrikaans & Nederlands ? H.P.G.) niet
meer, omdat ze vinden dat het Afrikaans een stigma heeft en de Afrikaans-sprekenden
onder hen hebben dat stigma geïnternaliseerd. Ze schamen zich voor hun taal."
(2) Vergelyk die bekende uitspraak van Langenhoven dat Afrikaans "ons kostelikste roem
[is], ons hoogste besitting: die één enigste witmanstaal wat in Suid-Afrika gemaak is?"
Selfs al beweer Steyn (1980: 276) dat Langenhoven dit sou gesê het as reaksie op die
siening van Afrikaans as "Hotnotstaal", bly dit ?n krasse uitspraak.
(3) In hierdie verband is dit interessant dat ouer Afrikaanse grammatikas die behoud van
infinitiefvorme van die werkwoord bevestig. Vergelyk byvoorbeeld Malherbe (1917: 5456). Selfs by wisselvorme soos klaag/kla(e) was die vorme op -g ongebruiklik in die
infinitief. Ook die werkwoord word had vroeër die infinitiefvorm worde (ibid.: 55, opm.1).

(4) Die voortbestaan van die wisseling tussen het en is word ook in ouer grammatikas
vermeld. Vergelyk in hierdie verband Malherbe (1917: 56) & Le Roux (1921: 51 e.v.).
(5) Vergelyk in hierdie verband Deumert op.cit.: hoofstuk 5.
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Abstract
This article analyzes the ethnographical discourse in John Barrow?s An account of Travels
in Southern Africa, volumes 1 and 2 (1801, 1804), which had a strong impact on the
representation of Afrikaners during the nineteenth century. While Barrow gives a relatively
favourable description of the indigenous population of South Africa, he describes Dutch
colonialism and the Dutch colonists in South Africa in the bleakest terms, emphasizing
instances of cruel behaviour, and suggesting that more humane conditions are provided
under English colonial rule. In this, his argument resembles the Black Legend, la Leyanda
Negra, the tale of Spanish cruelties in America, which was popular amongst Spain?s
colonial competitors. Similarly, Barrow?s humanitarian indignation serves as a justification
of English colonial claims to the Cape Colony.

Inleiding
Aan het einde van de achttiende eeuw ontstond bij geleerde, Europese reizigers respect en
zelfs bewondering voor inheemse mensen in Zuid-Afrika. Over het algemeen kreeg men
meer sympathie voor de Khoikhoi (Hottentotten) en een mate van begrip voor de San
(Bosjesmannen). (1) Francois le Vaillant ging hierin het verste. Hij stileert de Gonaqua?s in
de Oostkaap volgens het patroon van de edele wilde en maakt de Hottentotvrouw
aantrekkelijk. De in zijn Voyage (1790: 334, 340) beschreven en afgebeelde Narina is
volgens hem zelfs de mooiste vrouw die men zich kan voorstellen.
Het beeld van de Nederlandse kolonist in Zuid-Afrika, vooral de trekboer/ veeboer in het
binnenland, ontwikkelde zich daarentegen in negatieve richting. De Zweed Sparrman dacht
dat de luie kolonisten de Bosjesmannen tot slaven wilden maken (Sparrman, 1977: 131,
200). Le Vaillant meende dat de kolonisten schuldig waren aan de conflicten die ze met de
inheemse bevolking hadden en de vernietiging van de gelukkige, niet door decadente
beschaving aangeraakte samenlevingen die in het binnenland bestonden (Le Vaillant, 1790:
146, 245, 331; 1795/6, II: 206). Zowel Sparrman als Le Vaillant zagen de bedreiging die

van het koloniale systeem uitging in een groter verband. Sparrman had kritiek op het
Nederlandse koloniale systeem in de Kaapkolonie (Sparrman, 1977: 112) met zijn
onnodig wrede strafrechtspleging (Sparrman, 1977: 49, 86). Le Vaillant beschouwde de
koloniale misstanden in Zuid-Afrika als inherent aan de destructieve invloed van het
Europese kolonialisme op inheemse samenlevingen. Er liep voor hem een lijn van de
plunderingen die de Spanjaarden in de zestiende eeuw in Amerika uitvoerden naar de
misstanden in de Kaapkolonie aan het einde van de achttiende eeuw (Le Vaillant, 1790:
257).
Deze aanklachten bereikten rond 1800 hun hoogtepunt in de Travels (twee delen, 1801 en
1804) van de Engelse koloniale ambtenaar John Barrow (1764- 1848) die tijdens de jaren
van het Engelse tussenbewind (1795-1803) aan de Kaap verbleef. Ook hij betuigde zijn
sympathie voor de inheemse bevolking en toonde zijn afkeer van de Nederlandse
kolonisten. In tegenstelling tot de Zweed en de Fransman, die afkomstig waren uit landen
die geen aanspraak maakten op de Kaapkolonie, hebben Barrows observaties echter ook
een directe politieke betekenis. Ze zijn niet alleen uitingen van een nieuwe, humanitaire
gevoeligheid die zich het lot van onderdrukten aantrekt, zoals bij de andere reizigers aan
het eind van de achttiende eeuw. Ze zijn eveneens bedoeld om het Engelse koloniale
beleid te beïnvloeden en een pleidooi voor handhaving en later, wanneer de Kaapkolonie
na 1803 weer Nederlands wordt, voor herstel van Brits koloniaal gezag over de
Kaapkolonie. Barrow baseert zijn betoog op een achttiende-eeuws humanitair discours en
op natuurrechtsargumenten met betrekking tot het gebruik van land in gekoloniseerde
gebieden.
In retorisch opzicht leidt Barrows kritische beschrijving van de kolonisten tot een
veroordeling van de Boer (de "Dutch colonist" of "Boor", in Barrows termen). In het eerste
deel van zijn Travels, dat in 1801 verscheen, deed Barrow dit in de vorm van reisschetsen
("sketches") waarmee hij een geschakeerd beeld van de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid
wilde geven. In het tweede deel van de Travels uit 1804 spitste hij zijn argumentatie over
de verwerpelijkheid van de Boeren echter toe om haar naast militair-strategische en
economische argumenten te kunnen gebruiken in een pleidooi voor de herovering van de
Kaapkolonie. Het negatieve beeld van de "Nederlandse" kolonist in Zuid-Afrika, de Boer,
is zeer invloedrijk gebleken. Zeker gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw
waren schrijvers voor of tegen de mening van Barrow over de Boeren (Streak, 1974).
Zelfs aan het einde van de negentiende eeuw werden de opinies van Barrow nog
kritiekloos herhaald (Van Wyk Smith, 2003).
In dit artikel wil ik onderzoeken hoe Barrow zijn representatie van de Boer construeert en
daarbij het ermee contrasterende beeld van de inheemse bevolking betrekken. De
voorstellingen van Boer en inboorling sluiten op elkaar aan; waar sommige inboorlingen in
Barrows etnografische discours de hoogste trappen van ontwikkeling bereikten die
mogelijk waren voor barbaarse volken, bevonden de Boeren zich op de laagste trap van
Europese beschaving. Degeneratie stond tegenover de belofte van ontwikkeling.
Daarnaast wil ik onderzoeken hoe Barrow de representatie van de Nederlandse
kolonisten en het Nederlandse koloniale bewind verweeft met een pleidooi voor
handhaving, dan wel herstel van Brits koloniaal gezag over de Kaapkolonie.

Loopbaan en werkwijze van Barrow
Opmerkelijk is dat Barrow niet alleen het beeld van zuidelijk Afrika diepgaand beïnvloed
heeft. Zijn Travels in China, dat in 1804 kort na zijn Zuid-Afrikaboeken verscheen, was
uiterst belangrijk voor het Europese beeld van China in de negentiende eeuw. Barrow was
de uitvinder van de stagnatie-these ten aanzien van China. Volgens deze these zou China
eeuwen lang een hoogstontwikkelde beschaving hebben gehad, waarna de ontwikkeling
ergens in de vijftiende eeuw stagneerde. Tegen het einde van de achttiende eeuw was het
land daardoor ver achter geraakt bij het technologisch vooruitstrevende West-Europa.
Deze these was de belangrijkste vooronderstelling in het werk van China-experts in de
negentiende eeuw (Adas, 1989: 177-198).
Gezien zijn eenvoudige afkomst is het opmerkelijk dat Barrow zo invloedrijk kon worden.
John Barrow werd in 1764 nabij Ulverston in Lancashire geboren als de zoon van een
kleine boer. Zijn schoolopleiding bleef beperkt tot een aantal jaren op plaatselijke
Grammar Schools, waar hij tot zijn dertiende jaar vooral op literair gebied een grondige
scholing kreeg, onder andere in de werken van Homerus, Xenophon, Livius, Horatius,
Vergilius en Shakespeare (Barrow, 1847: 6). De sporen hiervan zijn terug te vinden in zijn
geschriften. In de Zuid-Afrikaboeken citeert hij bijvoorbeeld geregeld uit de Engelse en
Latijnse literatuur. In zijn vrije tijd leerde hij wiskunde, navigatiekunst en landmeetkunde
bij. Na zijn schooljaren deed Barrow administratief werk bij een ijzergieterij in Liverpool.
Vervolgens voer hij op een walvisvaarder naar Groenland, met als gevolg een levenslange
belangstelling voor het Noordpoolgebied. Na zijn terugkeer werd hij aangesteld als docent
wiskunde aan een zeevaartacademie in Greenwich. Hier gaf hij les aan de zoon van de
invloedrijke George Staunton die Barrow in contact bracht met George Macartney, een
voormalige hoogwaardigheidsbekleder van de East India Company. Vanaf dit moment
genoot Barrow de protectie van invloedrijke Tory-potentaten, zoals George Macartney.
In 1792 vergezelde hij Macartney tijdens een twee jaar durende gezantschapsreis naar
China. Tijdens de terugreis liep Barrow honderden kilometers door het land, waarbij hij
een beetje Chinees leerde en informatie over China verzamelde die Staunton later
gebruikte in zijn Authentic account of an embassy from the king of Great Britain to China
(1797). Toen Macartney aangesteld werd als gouverneur van de Kaapkolonie, ging
Barrow als secretaris met hem mee. Van 1797 tot 1803 verbleef hij aan de Kaap, waar hij
in 1799 trouwde met Anna Maria Truter, de dochter van een Nederlandse ambtenaar.
Terug in Engeland werd hij in 1804 benoemd tot tweede secretaris van de admiraliteit, een
ambt dat hij bijna veertig jaar zou bekleden. Barrow ontwikkelde zich hier tot een
invloedrijke figuur. Hij publiceerde in 1804 het tweede deel van zijn boek over ZuidAfrika, gevolgd door Travels in China (1804) en A voyage to Cochinchina (1806) over
zijn bezoek aan Viëtnam. Door Barrows invloed konden in het tweede en derde
decennium van de negentiende eeuw expedities naar het noordpoolgebied ondernomen
worden en werd in Canada en Alaska een aantal locaties naar hem vernoemd: Point
Barrow, Cape Barrow, Barrow?s Strait en Barrow Bay. Barrow publiceerde een boek
over de poolreizen, A chronological history of voyages into the Arctic region (1818) en
over de muiterij op de Bounty (The eventful history of the mutiny [?] of H.M.S. Bounty
[1831]). In 1830 was hij een van de oprichters van de Royal Geographical Society. In
1847 verscheen zijn Autobiographical memoir, een beschrijving van zijn loopbaan
(Barrow, 1847; Lloyd, 1970). Na zijn dood werd hij in 1850 vereerd met een

gedenktoren op een heuvel nabij Ulverston. Deze toren heeft Barrows roem niet kunnen
vasthouden. De filmgeschiedenis heeft hem ingehaald, want volgens een toeristische
website is de in Ulverston geboren Stan Laurel de bekendste zoon van dit stadje. (2)
Tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika ondernam Barrow drie binnenlandse reizen. De eerste
reis van juli 1797 tot januari 1798 was in opdracht van gouverneur Macartney. Tijdens
deze reis bezocht hij Graaff-Reinet, Algoabaai en de Winterhoekbergen, en had hij een
gesprek met de Xhosa-hoofdman Gaika (Ngqika). Zijn opdracht was om zich tijdens deze
reis een beeld te vormen van de politieke situatie en het economisch potentieel van het
binnenland, en cartografische informatie te verzamelen. Voor het overige liet Macartney
hem vrij, vertrouwend op Barrows nieuwsgierigheid (Theal, 1898: 110-1).(3) Van april tot
mei 1798 maakte hij een tweede, korte reis naar Saldanhabaai en het Roggeveld en van 8
maart tot 8 juni 1799 vergezelde hij een detachement militairen naar opstandige boeren in
Outeniqualand en het gebied rond Mosselbaai. De beide eerste reizen zijn beschreven in
het eerste deel van zijn Zuid-Afrika-boeken, An account of travels into the interior of
Southern Africa, in the years 1797 and 1798 (Barrow, 1801). De beschrijving van de
derde reis verscheen in hoofdstuk 2 van het tweede deel, An account of travels into the
interior of Southern Africa [?] Volume the second (Barrow, 1804).
Barrow beschikte over een beperkte wetenschappelijke uitrusting tijdens zijn reizen. Hij
had landmeetinstrumenten ? een kompas, sextant, meetketting en chronometer voor
cartografische metingen ? en een thermometer bij zich (Barrow, 1804: 22-3). Voor het
determineren van planten en dieren beschikte hij over het Systema Naturae van Linnaeus
(waarnaar hij herhaaldelijk verwijst in zijn boeken) en Hortus Kewensis van William Aiton
uit 1789 (Barrow, 1847: 143). In zijn autobiografie vermeldt hij dat hij aanvankelijk
slechts "little Dutch" praatte (Barrow, 1847: 157), wat de communicatie met tolken,
kolonisten en de inheemse bevolking bemoeilijkte en consequenties had voor zijn
etnografische beschrijvingen, zoals nog zal blijken. Na zijn huwelijk met de Nederlandse
Anna Truter in 1799 moet zijn kennis van het Nederlands wel iets beter zijn geworden,
maar toen had hij zijn belangrijkste reizen al gemaakt.
Barrow verzamelde informatie op een breed terrein. Alles interesseerde hem: de drie
"koninkrijken der natuur" evengoed als de mensen die hij in het binnenland ontmoette. Zijn
tijdgenoten vonden deze allesomvattende wetenschappelijke nieuwsgierigheid ("curiosity")
opvallend. (4) Gouverneur Macartney schreef naar aanleiding van Barrows reis naar de
Oostkaap aan generaal Dundas: "I have sent [?] Mr Barrow, a Gentleman of my family,
who is well qualified to observe, to judge, and to act, and whose journey, as he is known
to be fond of natural history, passes for a tour, not of business, but of curiosity, science
and botanical research" (Theal, 1898: 113). De Kaapse society-dame Anne Barnard
beschrijft Barrow als volgt in haar brieven: "just one of the pleasantest, bestinformed and
most eager-minded young men in the world about everything curious or worth attention."
Overal vond hij "novelties and amusements", "darted at plants and fossils" en "wherever we
saw a questionable stone or ore, Mr Barrow attacked it with a hammer" (geciteerd naar
Forbes, 1965: 146). Barrow bezat de alles omvattende begeerte naar kennis die
verzamelaars in de vroegmoderne tijd kenmerkte (Pomian, 1990: 43-60).
Barrow vergeleek de informatie die hij verzamelde, vóór de publicatie ervan, met de
bestaande literatuur. Barrow had de belangrijkste boeken over Zuid- Afrika gelezen. De
oudste schrijvers ? Tachard, Mercklin, Valentyn en Kolb ? waren volgens hem niet

competent omdat ze het binnenland nooit bezocht hadden. Van de eigentijdse schrijvers
had Sparrman goede natuurbeschrijvingen, maar hij geloofde te gemakkelijk in de onzin
van Kolb. Thunbergs boek was "a collection of incomplete and unconnected paragraphs"
en Paterson schreef "a mere journal of occurences." De reisjournalen van VOC-reizigers,
zoals dat van de reis van Hendrik Hop uit 1761, deugden evenmin. Le Vaillants boeken
bevatten waardevolle inlichting, maar hij mengde er fictie door. Welk nut had de mensheid
immers van Le Vaillants vermakelijke beschrijvingen van zijn huisaap Kees? Het was erg
irritant dat "Monsieur" Le Vaillant steeds de held was in zijn eigen verhaal (Barrow, 1804:
14-21). De bestaande literatuur voldeed dus niet. De Nederlanders hadden als koloniale
gezagsdragers ook nagelaten de zuidpunt van Afrika behoorlijk te beschrijven en karteren
(Barrow, 1801: 8; 1804: 13). Genoeg reden dus om met eigen boeken voor den dag te
komen.
Barrow toetste zijn eigen bevindingen en hypotheses vaak aan wat er in de
wetenschappelijke, vooral natuurhistorische literatuur over een onderwerp geschreven
was. Hij was een kritische waarnemer die bestaande kennis vergeleek met wat hij zelf
gezien had en op grond daarvan soms verregaande hypotheses durfde op te stellen. Een
voorbeeld hiervan zijn opmerkingen over de gnoes die hij tijdens zijn reis naar de
oostgrens van de Kaapkolonie zag. Volgens het Systema naturae behoorden deze dieren
tot de antilopen, wat Barrow vreemd vond, aangezien de gnoe volgens hem eigenschappen
deelde met het paard, de wilde os, het hert en de antiloop. Dit bracht hem op de gedachte
dat er misschien behoefte was aan de introductie van "intermediate genera" binnen de
taxonomie van Linnaeus, dit wil zeggen dieren die tot meer dan een soort behoren. Dit zou
meteen aantonen dat de Grote Keten van de Schepping uit fijnere schakels bestond dan
tot nu toe werd aangenomen (Barrow, 1801: 259-260). Anders dan bijvoorbeeld de
Nederlandse reiziger Gordon (Huigen, 2003), nam hij geen genoegen met de rol van
nederige verzamelaar van data, maar verstoutte hij zich voorstellen te doen om de
wetenschappelijke theorie beter te laten aansluiten bij de empirie.
Behalve reisbeschrijvingen heeft Barrow in 1801 ook de eerste betrouwbare kaart van de
Kaapkolonie gepubliceerd. Zijn boeken en kaart kregen in de negentiende eeuw dezelfde
betekenis als Peter Kolbs Capvt Bonae Spei Hodiernvm (1719) voor de achttiende eeuw
had vervuld: dat van een naslagwerk en vergelijkingspunt voor eigen waarnemingen. Je
kon in de negentiende eeuw niet om Barrowheen, al kon je met hem van mening
verschillen.

Barrows imperialistische ogen
Dankzij Mary Louise Pratt geniet Barrow in de postkoloniale kritiek momenteel een
twijfelachtige faam. Bij twee gelegenheden heeft Pratt Barrow aangevallen als exponent
van koloniale wetenschapsbeoefening. In 1986 verscheen "Scratches on the face of the
Country; or, What Mr Barrow Saw in the Land of the Bushmen" (Pratt, 1986). Dit opstel
is in enigszins gewijzigde vorm later opgenomen in haar invloedrijke boek over koloniale
reisbeschrijvingen, Imperial Eyes (Pratt, 1992: 58- 68). Pratt geeft hierin een gechargeerd
beeld van het eerste deel van Barrows Travels (Barrow, 1801). Ze verwijt hem onder
andere zijn grote belangstelling voor Natuurlijke Historie wat ze opvat als een

kwaadwillige poging "to minimize the human presence" (Pratt, 1992: 59). Menselijke
aanwezigheid wordt volgens Pratt door Barrow zoveel mogelijk verzwegen. Barrows
"rondreizende oog" produceert "lege" landschappen waarvan het economische potentieel
beoordeeld wordt. Voorzover de inwoners, inclusief de kolonisten, ter sprake komen, is
het alleen om aan te geven in hoeverre ze niet voldoen aan Barrows maatstaven. Hij
beschrijft generaliserend en objectiverend hun zeden en gewoonten, vooral die van de San
die zijn "chief ethnographic interest" zouden vormen (Pratt, 1992: 57-67).
Deze karakteristiek van Barrows werk is eenzijdig en in veel opzichten foutief. Barrow
heeft wel degelijk iets te melden over de bevolking van Zuid-Afrika en bovendien zijn de
San niet zijn belangrijkste etnografische onderwerp. Hij heeft meer te zeggen over de
Xhosa?s en de Nederlandse kolonisten. Barrows beschrijving van de verschillende
bevolkingsgroepen is ook veel gecompliceerder dan op te maken valt uit Pratts gratuite
bespreking waarin ze stukken uit Barrows werk opgenomen heeft om haar opvattingen
over wetenschappelijke reizigers aan het einde van de achttiende eeuw te illustreren. Haar
hoofdthese is dat dit soort reizigers hoofdzakelijk geïnteresseerd is in landschaps- en
natuurbeschrijving, en dat de beschrijving van de inheemse bevolking ? indien ze al ter
sprake komt ? beperkt blijft tot hun lichamelijke eigenschappen, die dan meestal ongunstig
worden voorgesteld.
Grote delen van Barrows boeken handelen inderdaad over de Zuid-Afrikaanse natuur, die
door Barrow als "traveling eye" (Pratt, 1992: 59) beschreven wordt of waarover hij voor
de vuist weg wetenschappelijke hypotheses opstelt. Deze natuurhistorische belangstelling
moet echter gezien worden tegen de achtergrond van wetenschapsopvattingen uit de
achttiende eeuw. Barrow schreef in een tijd dat er nog geen specialisering bestond in de
wetenschappelijke beschrijving van de niet-Europese wereld. Zoals zijn voorgangers
probeert hij alles wat hem opvalt of waarvan hij vermoedt dat het zijn lezers interesseert, te
beschrijven: de Paarl-rots of de gnoe evengoed als de zeden en gewoonten van de
kolonisten en inheemse volken. Als hij mensen beschrijft, zal hij dat in veel gevallen in
generaliserende termen doen, want dat was in de vroegmoderne tijd de gewoonte, ook als
er geschreven werd over Europese volken (Stanzel, 1999; Koolhaas-Grosfeld, 2003:
210). Generaliseringen waren dus niet noodzakelijkerwijs verbonden met kolonialisme.
Het was eerder in retorisch opzicht economisch, omdat je zodoende in een beknopte
uitweiding een breed overzicht kon geven. Omdat specialisering ontbrak, bestond er ook
geen duidelijke hiërarchie in de onderwerpen die in reisbeschrijvingen aan bod komen.
Alle aspecten van de vreemde werkelijkheid waren evenzeer de aandacht waard, al is het
wel zo dat Barrow veel meer bladzijden besteedt aan de zeden en gewoonten van een
bepaalde bevolkingsgroep dan aan de habitat van specifieke planten en dieren of
geologische verschijnselen. Etnografie speelt bij Barrow dus wel degelijk een belangrijke
rol. In zijn etnografische beschrijvingen neemt Barrow een Engels-koloniaal, "verlicht"
standpunt in waarbij hij de inheemse bevolking gunstig voorstelt of minstens in bescherming
neemt tegen kritiek, terwijl hij een erg negatief beeld schetst van de Nederlandse
kolonisten en het Nederlandse koloniale bewind. Voorzover er in de Travels sprake is van
zich distantiëren van vreemde mensen ("othering") is het hoofdzakelijk gericht tegen
Europeanen.
Achtereenvolgens kwam Barrow tijdens zijn drie reizen met de Hottentotten, Kaffers,
Bosjesmannen en Namaqua?s in aanraking. Bovendien was hij voortdurend in contact met
de Nederlandse kolonisten. Dit contact leidt in de twee boeken tot beschrijvingen van

deze vijf groepen, waarbij Barrow het minste te zeggen heeft over de (Kleine) Namaqua?s
in het noordwesten van Zuid-Afrika omdat er van deze groep in zijn tijd weinig van hun
oorspronkelijke levensvormen bewaard was gebleven. Hetzelfde gold voor de meeste
Hottentotten in de oostelijke delen van de Kaapkolonie waarvan weinig meer over waren.
Barrow merkt bijvoorbeeld op dat er nog maar nauwelijks Hottentotten gevonden worden
die hun cultuur ongeschonden bewaard hadden (Barrow, 1801: 144). De zwijgzaamheid
van de reiziger over een bepaalde inheemse bevolkingsgroep kon daarom het gevolg zijn
van hun verdwijning door acculturatie, iets wat Pratt ontgaat. (5)
Barrow neemt de inheemse groepen juist in bescherming tegen critici: de Hottentotten zijn
er weliswaar miserabel aan toe, maar het is volgens hem onrechtvaardig ze eenzijdig en
negatief te beoordelen omdat ze door de kolonisten van hun bestaansmiddelen beroofd
zijn (Barrow, 1801: 156); de Bosjesmannen mogen dan wel woeste wilden zijn, maar ze
zijn zo geworden doordat de kolonisten hun vrouwen en kinderen gestolen hebben
(Barrow, 1801: 285); en de slechtheid van de Kaffers (Xhosa?s) is een kwaadaardig
verzinsel van de kolonisten (Barrow, 1801: 176). Hij probeert juist de goede
eigenschappen van inheemse bevolkingsgroepen te benadrukken, vooral van de Kaffers
die hij tijdens zijn eerste reis naar de oostgrens van de Kaapkolonie had bezocht. De
Kaffers krijgen bij Barrow trouwens de meeste aandacht en niet de Bosjesmannen zoals
Pratt (1992: 63) beweert. Alleen al Barrows mededelingen over hen hadden grote
nieuwswaarde, omdat er nog maar weinig gepubliceerd was over de Kaffers in
tegenstelling tot de Bosjesmannen en Hottentotten (Le Vaillant, 1790; 1795/6). Dit is
wellicht de reden waarom Barrow meer aandacht besteedt aan etnografie dan aan
landschapsbeschrijving in het gedeelte van zijn boek dat handelt over zijn bezoek aan het
gebied aan de overzijde van de Visrivier, het woongebied van de Kaffers. Van de 35
bladzijden (Barrow, 1801: 190-225), zijn 29 gewijd aan de Kaffers (Barrow, 1801: 193221). (6) Etnografie is, anders dan Pratt het doet voorkomen, geen ondergeschikt
onderwerp in de Travels. (7)
Barrow begint dit gedeelte met de beschrijving van zijn ontmoeting met "koning" Gaika
(Ngqika), met wie hij onderhandelingen voert die moeten leiden tot de beëindiging van de
vijandigheden tussen de Kaffers en de kolonisten. In de beschrijving die volgt, gebruikt
Barrow weliswaar het discriminerende onderscheid tussen geciviliseerde en
ongeciviliseerde volken, maar geeft hij niettemin een bewonderende beschrijving van de
Kaffers in het algemeen en zijn gespreksgenoot Gaika in het bijzonder: hij noemt Gaika?s
uiterlijke schoonheid en intelligentie verbazingwekkend voor iemand van zijn leeftijd en
"voor een Kaffer". De Kaffers vallen op grond van hun relatief laag ontwikkelde
technologie in de categorie "ongeciviliseerd". Hun wapens zijn bijvoorbeeld onhandig, hun
ambachtelijke vaardigheden beperkt en ze hebben zich nooit gewaagd aan zeevaart. Bij
dat laatste haalt hij een paar verzen van Horatius aan (Oden I, 3, strofe 3), waarin zeevaart
overigens een vorm van overmoed wordt genoemd. (8)
Technologisch waren de vermogens van de Kaffers dus beperkt, maar het ontbreekt ze
niet aan intelligentie en andere voortreffelijke, vooral lichamelijke kwaliteiten. Die nadruk
op lichamelijke en meer specifiek op fysiognomische eigenschappen is geen persoonlijke
hebbelijkheid van Barrow en ook niet bedoeld om de Kaffers tot natuurverschijnsel te
degraderen, maar komt voort uit achttiende-eeuwse discoursen op grond waarvan aan
lichamen ook psychologische betekenissen kunnen worden afgelezen (Magli, 1989). De
Kaffers vertoonden anatomische en fysiognomische perfectie. Anatomisch leken sommige

mannen op het summum van mannelijke schoonheid, de Hercules Farnese (Barrow, 1801:
169), waar Addison naar refereert als ? van de vier mooiste figuren die bestaan (Haskell
en Penny, 1981: 229). Het sterke lichaam van de Kaffer was een gevolg van een gezonde,
eenvoudige levenswijze, omdat hij niet was blootgesteld aan de verzwakkende invloeden
van de beschaving, een redenering die een primitivistische indruk maakt. Fysiognomisch
bekleedden de Kaffers de hoogste plaats in de "great chain of being", de hiërarchische
keten van levensverschijnselen met de Europeaan aan de top:
Though black, or very nearly so, they have not one line of the African negro
in the composition of their persons. The comparative anatomist might be a
little perplexed in placing the skull of a kaffer in the chain, so ingeniously put
together by him, comprehending all the links from the most perfect European
to the Ourang-Outang, and thence all the monkey-tribe. The head of the
Kaffer is not elongated and the occiputal bones form nearly a semicircle; and
a line from the forehead to the chin drawn over the nose is convex like that of
most Europeans. In short had not nature bestowed upon him the darkcoloring principle that anatomists have discovered to be owing to a certain
gelatinous fluid lying between the epidermis and the cuticle, he might have
ranked among the first Europeans (Barrow, 1801: 205).
Zoals gezegd vond deze aandacht voor het lichamelijke zijn oorsprong in het achttiendeeeuwse fysiognomische discours, op grond waarvan men mocht aannemen dat het lichaam
iets kon vertellen over de ziel. Barrow wilde de Kaffers niet alleen leren kennen uit het
weinige wat Gaika hem via een Hottentottolk kon vertellen. Het gesprek over godsdienst
stokte bijvoorbeeld door vertaalproblemen (Barrow, 1801: 214), zodat andere
semiotische middelen gebruikt moesten worden om tot de geest van de Kaffers door te
dringen. Hij probeerde daarom hun lichamen te lezen door middel van de aan het eind van
de achttiende eeuw gangbare anatomische semiotiek en fysiognomie. In de hierboven
geciteerde passage doet hij dit door toepassing van de "gelaatshoek" (linea facialis; facial
angle) van de Nederlandse anatoom Petrus Camper. (9) De gelaatshoek maakte het
mogelijk mensentypes aan elkaar te relateren. De gelaatshoek werd berekend door een
lijn te trekken van het uitstekende deel van het voorhoofd naar de boventanden. Deze lijn
sneed een horizontale lijn van de onderkant van de neus naar de oorholte. Beide lijnen
produceerden een hoek die voor verschillende mensentypen en apensoorten anders was.
De orang-oetang had een gelaatshoek van 58 graden, de Angolees en Kalmuk 70 graden
en de Europeaan 80 graden (vgl. Meijer, 1999: 108). Hoe groter de hoek, hoe hoger de
soort zich in de hiërarchische keten van levensverschijnselen bevond. Romeinse en Griekse
standbeelden bereikten zelfs hoeken van 90 en 100 graden respectievelijk. De gelaatshoek
van de Kaffer moest volgens Barrow rond de 80 graden gelegen hebben, gelijk aan die
van de Europeaan. In het citaat lijkt Barrow de donkere huidskleur als een
schoonheidsfoutje op te vatten. Elders zegt hij dat de negatieve beoordeling van een
donkere huidskleur alleen berust op vooroordeel ("the prejudice of color" [Barrow, 1801:
168]), een standpunt dat overigens ook door Camper werd gehuldigd (Meijer, 1999:
181). Toepassing van de gelaatshoek en bewustzijn van kleurvooroordeel waren op het
moment dat Barrow hierover schreef nog nieuw (Meijer, 1999: 167).
Fysiognomie en anatomie gaven niet alleen algemene indicaties omtrent de plaats van de
Kaffer in de keten van levensverschijnselen, maar wezen ook op intellectuele kwaliteiten
waarvoor in de materiële cultuur van de Kaffers slechts beperkte aanwijzingen te vinden

waren: "The ancients were of the opinion that the face was always the index of the mind.
Modern physiognomists have gone a step further" (Barrow, 1801: 207-8). Volgens de
fysiognomie betekende uiterlijk schoon inwendige goedheid en intelligentie (vgl. Tytler,
1982; Magli, 1989; Tytler, 1995). Het gezicht van de Kaffer bewees zijn vermogen tot
hogere cultuur. Hij was volgens Barrow daarom gemakkelijk civiliseerbaar.

De Nederlandse kolonisten
Heel anders was Barrows opinie over de kolonisten. In het voorgaande schemerde
Barrows opinie over hen al door waar hij de kolonisten verantwoordelijk stelde voor de
negatieve beeldvorming van de inheemse bevolkingsgroepen. Barrows typering van de
kolonisten is over het algemeen uiterst neerhalend. Zijn karakteristiek van hen geeft de
indruk dat je beter aan de top in de keten van de ongeciviliseerde volken kunt staan, met
de mogelijkheid om tot de geciviliseerde groep toe te treden, zoals de Kaffers, dan zoals
de Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika, de "Boors", om allerlei redenen onder aan de
geciviliseerde groep te bungelen. Ze kennen maar ? deugd, gastvrijheid (Barrow, 1801:
83). Voor het overige heeft Barrow alleen kritiek.
In het eerste deel van zijn Travels schetst hij terloops een beeld van de kolonisten.
Systematische uitweidingen zijn slechts kort (Barrow, 1801: 76-84). De aanval wordt in
het tweede deel van de Travels ingezet als onderdeel van een pleidooi voor het heroveren
van de Kaapkolonie die op dat moment (1804) weer in Nederlandse handen is. De
verdorvenheid van de Nederlandse kolonisten wordt dan een stelling die in de volgende
bladzijden bewezen moet worden:
In the mean time I shall just observe, as a position to be proved hereafter,
that the Dutch peasantry of the Cape are better fet, more indolent, more
ignorant, and more brutal, than any set of men, bearing the reputation of
being civilized, upon the face of the earth (Barrow, 1804: 79).
Mikpunt van kritiek blijkt echter vooral één subcategorie van de kolonisten te zijn, de
veeboeren, of zoals ze nu in de geschiedschrijving bekend staan, de trekboeren (met name
Barrow, 1804: 93-111, 401-410). Barrow heeft ook kritiek op de bewoners van
Kaapstad ? ze zijn volgens hem domme, vadsige zuiplappen en slavenhouders die geen
boeken lezen ? maar het zijn de veeboeren in het binnenland die de zwaarste kritiek te
verduren krijgen. Dat ze goed gevoed zijn, zoals hij in het citaat zegt, is een eufemisme.
Veel kolonisten zijn overvet. Mannen hebben door hun hangbuiken moeite om van een
paard af te stijgen (Barrow, 1804: 37-8) en hij zag onder hen de dikste vrouw die hij ooit
gezien had (Barrow, 1801: 123-4). Deze vetzucht hangt samen met de tweede eigenschap
uit het citaat, de luiheid van de kolonisten. Hij komt hier geregeld op terug. Luiheid had
economische en morele consequenties. Ze leidt onder andere tot een slecht gebruik van de
natuurlijke hulpbronnen in Zuid-Afrika. De Nederlandse boeren zijn niet geïnteresseerd in
de verbetering van landbouwmethodes (Barrow, 1801: 67, 89) en hebben niet geprobeerd
quagga?s (Barrow, 1801: 93) en buffels (Barrow, 1801: 130) te domesticeren. Barrow
denkt hier zelfs met een algemeen heersende kwaal bij Nederlandse kolonisten te maken
te hebben. Ook in Batavia zijn de Nederlanders lui en laten ze al het werk doen door
Chinezen (Barrow, 1804: 29-30).

Het verwijt van luiheid is binnen een koloniale context zwaarwegender dan het op het
eerste gezicht lijkt. Luiheid van de Boeren betekent niet alleen dat ze niet voldoen aan de
nieuwe normen van vlijt die in de industriële samenleving golden (vgl. Coetzee, 1988: 2831). Het slechte gebruik van natuurlijke hulpbronnen neemt ook de rechtvaardiging weg
voor koloniale verovering. In het natuurrechtsdenken vanaf de zeventiende eeuw, zoals dat
geformulereerd is door Bacon, Hugo de Groot, John Locke en Emeric de Vattel, was
beter gebruik van grond het belangrijkste argument om grond waarop nomaden woonden
in bezit te kunnen nemen. De nomaden deden immers niets met de grond en dus was deze
grond terra nullius, eigendom van niemand. Maar dan rustte ook de plicht op de nieuwe
eigenaar om hier optimaal gebruik van te maken (vgl. Muthu, 1999: 974; Tuck, 2001:
232-3, 183; Pagden, 2003: 182-4). Hieraan voldeden de Nederlandse kolonisten volgens
Barrow niet, zeker niet de nomadische trekboeren. Meer was er volgens Barrow in dit
opzicht onder een Engels regime te verwachten (Barrow, 1801: 8, 67): "the spirit of
improvement that has always actuated the minds of the English in all their possessions
abroad, will no doubt shew itself at this place" (Barrow, 1801: 17).
Het natuurrechtsargument wordt door Barrow dus aangewend tegen de Nederlandse
koloniale concurrent. Nederlanders voldoen niet aan de geldende normen voor koloniale
inbezitname; Engelsen koloniseren beter dan luie Nederlanders. Het natuurrechtsdenken
legde aan kolonisten ook de plicht op om de inheemse bevolking goed te behandelen
(Pagden, 2003: 191). Dit voorschrift werd in Engeland aan het einde van de achttiende
eeuw nog sterker benadrukt binnen een nieuw "humanitair" discours. Binnen dit discours
werd de "man of feeling" geprezen als iemand die gevoelig was voor het leed van anderen
en daarmee blijk gaf van een deugdzame natuur. Humanitaire gevoelens richtten zich op
een steeds groter aantal gemarginaliseerde groeperingen, zoals misdadigers, slaven en
waanzinnigen, en leidden tot kritiek op vormen van wreedheid die voorheen acceptabel
waren (Spierenburg, 1984: 183-199; Laqueur, 1989: 176-204; Halttunen, 1995: 303-4).
Opgeleide Engelsen aan het einde van de achttiende eeuw verzetten zich ook tegen
dierenmishandeling (Turner, 1980: 14). Medelijden en weerzin tegen nodeloze wreedheid
werden betiteld als gecivilizeerde emoties, terwijl wreedheid een teken van barbaarsheid
was. Dit humanitaire discours ontwikkelde zich in de negentiende eeuw zelfs tot een
speciale variant van het Engelse koloniale discours. Volgens dit humanitair getinte koloniale
discours moest een Engels koloniaal bewind zorgen voor humanitaire omstandigheden. Het
publiek moest zich gaan identificeren met het leed van de onderdrukte Ander, terwijl
wrede kolonisten vaak het doelwit van kritiek werden (Lambert en Lester, 2004). Verzet
tegen slavernij en medelijden met de mishandelde Ander werden voorgesteld als een
speciale kwaliteit van het Britse volk (Lester, 2001: 25). Barrow lijkt een voortrekkersrol
te hebben vervuld in de ontwikkeling van dit discours dat pas na zijn Zuid-Afrikaanse
publicaties in de negentiende eeuw tot bloei kwam.
Het verwijt van wreedheid tegen de inheemse bevolking (en dieren) speelt een belangrijke
rol in Barrows aanklacht tegen de Nederlandse kolonisten. Steeds vindt hij aanleiding
voorbeelden te geven van wreed optreden door kolonisten tegen de inheemse bevolking.
De kolonisten zijn volgens hem schuldig aan alle conflicten met de inheemse bevolking
(Barrow, 1801: 111, 165, 285) en hij vermeldt een groot aantal gevallen van mishandeling
of moord door kolonisten (Barrow, 1801: 85, 145, 354; Barrow, 1804: 53, 96-7, 99100, 133-134, 406-7). "Inhumanity" is volgens hem de ergste eigenschap van de
kolonisten (Barrow, 1804: 406-7). Een van zijn voorbeelden is berucht geworden:
afranseling van Hottentotten waarvan de duur wordt vastgesteld op grond van het aantal

pijpen dat de bestraffende boer rookt ("flogging by pipes", Barrow, 1801: 146). (10)
Barrow leidt zijn beschrijving van dit onderwerp in met de opmerking dat je in de
Kaapkolonie alle wrede straffen vindt die gangbaar zijn in de West-Indische
slavenkolonies, maar het ergste vindt hij de gevoelloosheid waarmee straf wordt
toegediend. De Nederlandse boer is het tegenovergestelde van een "man of feeling":
In offences of too small moment to stir up the phlegm of a Dutch peasant, the
coolness and tranquility displayed at the punishment of his slave or Hottentot
is highly rediculous, and at the same time indicative of a savage disposition to
unfeeling cruelty lurking in his heart. He flogs them, not by any given number
of lashes, but by time; and as they have no clocks nor substitutes for them
capable of marking the smaller divisions of time, he has invented an excuse
for the indulgence of one of his most favorite sensualities, by flogging them till
he has smoked as many pipes of tobacco as he may judge the magnitude of
the crime to deserve (Barrow, 1801: 145-6).
Barrow geeft niet alleen voorbeelden van wreedheid tegen mensen maar ook tegen dieren.
Over het afbeulen van ossen zegt hij: "an instance of brutality and cruelty that will scarcely
be supposed to exist in a civilized country" (Barrow, 1801: 182, ook Barrow, 1804: 401).
Barrow schetst een erg donker beeld van de Boeren. Als we de meest gebruikte loci a
persona langsgaan, zoals die door Cicero, de Rhetorica ad Herennium en bij Quintilianus
gegeven worden, dan krijgen ze op alle punten een slechte kwalificatie. (11) Wat betreft
hun lichaam zijn de Boeren te dik en te lomp; hun karakter is lui, wreed en gevoelloos;
natuurlijke hulpbronnen worden als gevolg van luiheid niet goed benut. Quintilianus noemt
bovendien afstamming als element van de persoonsbeschrijving (Quintilianus, 1958: 4689). Ook hier kregen de Boeren een slechte kwalificatie. Hun luiheid wijst erop dat ze niet
afstamden van de vlijtige Nederlanders (Barrow, 1804: 138). Eerder waren ze
afstammelingen van Duitse huursoldaten die zelf ook aan mishandeling gewend waren
(Barrow, 1804: 101), wat de wreedheid van de Boeren verklaart. Het resultaat is een
vituperatio (scherpe afkeuring) van de Nederlandse kolonisten, waaraan alleen de
kolonisten van het Sneeuwberggebied ontkomen omdat ze het Engelse bewind
gehoorzamen (Barrow, 1801: 251). In sommige gevallen gaat deze vituperatio over in
kritiek op het Nederlandse koloniale bewind dat verantwoordelijk wordt gesteld voor de
slappe regering, verwaarlozing van kennisvergaring over de kolonie en een wreed
strafrechtstelsel (Barrow, 1801: 8, 17, 44-5). Op twee plaatsen trekt Barrow zelfs
parallellen met andere Nederlandse koloniale vestigingen. Luie kolonisten worden ook in
Batavia gevonden (Barrow, 1804: 29-30) en "flogging by pipes" werd volgens hem ook
toegepast in de Nederlandse kolonie Malacca (Barrow, 1801: 147).
De remedie voor deze misstanden is een streng maar rechtvaardig Engels koloniaal
bewind. Het Nederlandse bewind van voor 1795 had de kolonie verwaarloosd. Als de
Engelsen niet waren gekomen, was de kolonie overgeleverd geweest aan "Jacobinism"
(Barrow, 1801: 52), een benaming voor radicaal- democratische politiek die geïnspireerd
was door de Franse revolutie (Philp, 1998) en die in de Kaap vooral aanhang vond onder
de opstandige veeboeren van Graaff-Reinet, dezelfde groep die het grootste deel van
Barrows gram te verdragen kreeg. Zolang de Engelsen het gezag uitoefenden aan de
Kaap, kreeg Jacobinisme geen kans. Het Engelse bewind had gezorgd voor humanisering

van het strafrecht (Barrow, 1801: 44-5) en moest zorgen voor bestraffing van wreedheden
die door Boeren tegen de inheemse bevolking begaan waren (Barrow, 1804: 133). Ook
het slechte gebruik van de grond kon onder Engels gezag verbeterd worden (Barrow,
1801: 17, 67).
Hoe goed bestuur het wrede optreden van de Boeren kon helpen voorkomen, liet Barrow
met een eigenaardig voorbeeld zien (Barrow, 1801: 268-275). Tijdens zijn verblijf aan de
oostgrens van de Kaapkolonie organiseerde hij een expeditie ("commando"), die bestond
uit gewapende Boeren, naar de Bosjesmannen. Het verhaal over dit commando valt uit de
toon in Barrows neutraal geformuleerde observaties in zijn reisverhaal (Barrow, 1801),
omdat het vanuit een persoonlijke beleving met aandacht voor detail verteld wordt (de
retorische figuur enargeia/demonstratio). Deze expeditie had twee doelstellingen. Voor
Barrow zelf was het doel om te zien hoe de Boeren optraden tegen Bosjesmannen ("be
eyewitness of the manner in which the farmers conducted their expeditions against these
miserable set of beings" [Barrow, 1801: 269]). Hij verdacht de Boeren namelijk van
onnodig geweld tegen Bosjesmannen. Tegen de Boeren die hem vergezelden, zei hij echter
iets anders. Hij gaf ze bevel om alleen uit zelfverdediging geweld te gebruiken, aangezien
het enige doel ("the sole object") was om een gesprek te hebben met de hoofden van de
Bosjesmannen (Barrow, 1801: 269). De dubbele doelstelling maakt deze passage moreel
ambigu. Zijn beschrijving wekt de indruk dat hij enerzijds een experiment wilde doen om
waar te nemen hoe Boeren Bosjesmannen mishandelen, waarbij de deelnemers aan het
experiment zich niet bewust mogen zijn van hun rol, terwijl hij anderzijds niet medeplichtig
kon zijn aan het soort misdaden dat hij zo verafschuwt. Vandaar het bevel alleen geweld te
gebruiken voor zelfverdediging.
Als de Bosjesmannen gelokaliseerd zijn in de buurt van de "Tower-berg", overvalt de
expeditie de volgende ochtend vroeg hun kamp en wordt er ook geschoten. Als Barrow
aan de leider van het commando vraagt waarom hij toch heeft geschoten, antwoordt deze:
"Good God! [...] have you not seen a shower of arrows falling among us?" (Barrow, 1801:
272). Barrow zag echter geen pijlen en hij moedigt de Boeren aan afgeschoten pijlen als
bewijs te zoeken met de bedoeling de Bosjesmannen zodoende gelegenheid te geven om
te ontkomen, daarmee blijk gevend van humanitair optreden. Het experiment is echter
voldoende om te zien dat schieten op Bosjesmannen voor de Boeren een sport is: "like
true sportsmen when game was sprung, they could not withhold their fire" (Barrow, 1801:
272). Dat de Bosjesmannen inderdaad pijlen hadden afgeschoten, hoort de lezer pas een
paar bladzijden verder (Barrow, 1801: 274), nadat Barrow beschreven heeft hoe de
Bosjesmannen dichterbij durven te komen en geschenken krijgen, na de schrik van de
overval. De Boeren hadden dus wel degelijk uit zelfverdediging geschoten en niet alleen
voor hun plezier.
De passage heeft iets onoprechts. De dubbele doelstelling, het tijdelijk verzwijgen van de
rechtvaardiging voor het schieten door de Boeren, en Barrow die dirigeert, wekken de
indruk dat hij zijn belevingen manipuleert. De passage lijkt bedoeld te zijn als een
demonstratie van het succes van de door Barrow bepleite humanitaire, koloniale politiek.
De kolonisten stonden onder zijn gezag en geweld werd daardoor tot een minimum
beperkt en vervangen door overreding, zoals blijkt uit het gedeelte waar de Bosjesmannen
met geschenken worden overgehaald om hun strooptochten te staken. Deze strooptochten
zijn een reactie op de vergrijpen van de kolonisten, die de Bosjesmannen van hun grond
verdreven en hun kinderen als slaven weggevoerd hadden. (12) De Bosjesmannen zelf

kregen bij Barrow overigens een lagere plaats in de volkerenhiërarchie dan de atletische
Kaffers. Ze zijn een "disgusting" "pigmy race" (Barrow, 1801: 279), een opinie die volgt
op de bestudering van het beruchte "Hottentot-schortje" bij de vrouwen.

Een Nederlandse "Zwarte Legende"
Binnen het geheel van Barrows pleidooi voor behoud (voor 1803), c.q. herovering (na
1803) van de Kaapkolonie, is zijn vertoog over de handelswijze van de Nederlandse
kolonisten maar ? van vele argumenten die pleiten voor een Engels bewind over de Kaap.
De economische en vooral militair-strategische argumenten die in het tweede deel van de
Travels uiteengezet worden, wogen vermoedelijk zwaarder. Wie de Kaap bezat, bestreek
de zeeroute naar Azië. Om de Kaap in Nederlandse handen te laten was gevaarlijk, want
in de Bataafse tijd (1803-6) was de Kaap volgens Barrow in de greep van Franse agenten
(Barrow, 1804: 139-140). Desalniettemin is het negatieve beeld van de Nederlandse
kolonist in Zuid-Afrika, de Boer, zeer invloedrijk gebleken.
Door het negatieve beeld van de Boeren hielp Barrow een Nederlandse "Zwarte Legende"
te fabriceren, een afkeurend discours over Nederlandse kolonisten en het Nederlandse
kolonialisme, dat natuurlijk wel degelijk raakpunten had met de realiteit (zie bijvoorbeeld
Newton-King, 1999: 105, 112, 116-149). Dat was overigens ook het geval met de
oervorm van de Zwarte Legende, la Leyanda Negra, de door protestants Europa
gecultiveerde afkeer van de wreedheden die de Spanjaarden begaan hadden tegen de
Indianen in Zuid-Amerika. De belangrijkste bron hiervoor was het dikwijls herdrukte en
vertaalde Brevísima relación de la destrucción de las Indias ("Zeer kort relaas van de
vernietiging van de Indiës" [1552]) van Bartolomé de las Casas (Maltby, 1971; Shaskan
Bumas, 2000). In Engeland werd deze Zwarte Legende (Black Legend) in de zeventiende
eeuw gebruikt om het eigen kolonialisme in vergelijking met het Spaanse als moreel
superieur voor te stellen (Shaskan Bumas, 2000: 108). Aangezien beschuldigingen van
wreedheid en aanspraken op morele superioriteit van het Britse kolonialisme beide
prominent bij Barrow aanwezig zijn en opmerkelijke parallellen vertoont met de Zwarte
Legende over Spaans kolonialisme in Zuid- Amerika, zou men hier kunnen spreken van
een Zwarte Legende over Nederlands Zuid-Afrika.
Bij hem niet alleen. In 1804 verscheen An account of the Cape of Good Hope van de
Engelse legerofficier Robert Percival. Percival had in 1796 en in 1801 een paar maanden
aan de Kaap doorgebracht en in het binnenland gereisd. In alle opzichten was Percival de
mindere van Barrow. Zijn boek herhaalt voor een groot deel Barrows aanklacht tegen de
kolonisten en, nadrukkelijker dan bij Barrow, tegen het Nederlandse koloniale bewind. De
Nederlandse kolonisten behandelen de inheemse bevolking wreed (Percival, 1804: 92,
96), ze zijn vuil (204), te dik (205), lui (205, 212-3, 220, 255), dom en onwetend (206,
230, 280), slechtgemanierd (206, 277) en maken geen goed gebruik van de natuurlijke
hulpbronnen (211, 231). Qua afkomst zijn de kolonisten een mengsel van avonturiers van
allerlei slag, "low and profligate wretches" (gemene en losbandige schoften; 4, 241-2). Het
Nederlandse bewind worden de wrede executies van slaven en zwarte misdadigers
aangewreven. De degeneratie van de kolonisten ziet Percival als een gevolg van het verval
van de Nederlandse macht. Nederland is volgens hem ten onder gegaan aan politieke

factiegevechten. Het is daardoor een schim van wat het ooit geweest is:
The picture which Holland presents to all states of Europe, should be an
awful, and will, I hope, prove an useful lesson to them. The degeneracy of the
Dutch colonists ought indeed to surprise us less, when we observe the sad
changes which have taken place in the spririt of the mother country, situated
as it is in the midst of Europe, and of civilization. When we observe the
present inhabitants of Holland, we can scarcely believe them to be the same
people who formerly were so zealous in the cause of freedom (232).
De Nederlanders zijn volgens Percival een vadsig volkje geworden, egoïstisch, niet in staat
tot intellectuele inspanningen, "indolent and sluggish in their habits", zonder vaderlandsliefde
en, wat het ergste is, ze hebben hun prins verraden en de kant gekozen van de Fransen en
behandelen hun goede vrienden, de Engelsen, als vijanden. Je zou ze dus collectief
"Jacobines" kunnen noemen, om Barrows term te gebruiken. Als gevolg van deze
belabberde instelling hebben ze hun kolonies verwaarloosd (233-238, 244).
De oplossing voor de gedegenereerde toestand van de Kaapkolonie is, evenals bij
Barrow, Engels koloniaal gezag. Het is immers een feit dat Engeland nooit nalaat
beschaving, overvloed en nijverheid naar haar kolonies te brengen (Perceval, 1804: 4). De
Engelsen zouden de inheemse bevolking kunnen opheffen uit haar achtergebleven toestand,
zoals blijkt uit het succes dat ze hadden met het detachement Hottentottensoldaten
gedurende het Engelse tussenbewind (93). (13) Vandaar dat de inheemse bevolking de
voorkeur geeft aan een Engels koloniaal gezag (250). De kolonie zal onder Engels gezag
een glorieuze toekomst tegemoet gaan door het wijze bestuur van de Engelse regering, de
inspanningen van Engelse kolonisten en doordat de inheemse bevolking door een
welwillende politiek de "luiheid zal afschudden." Slavernij zal afgeschaft worden in de
Kaapkolonie omdat Engelsen daar nu eenmaal weerzin tegen voelen, hoewel het ? niet
geheel consequent ? nog wel een noodzakelijk kwaad blijft in de Engelse, West- Indische
kolonies (246-7).
In het werk van Barrow en Perceval is niet de inheemse bevolking van Zuid- Afrika, maar
het in hun ogen perverse Nederlandse kolonialisme doelwit van kritiek. Door het optreden
van de Nederlandse concurrent en zijn plaatselijke vertegenwoordigers, de kolonisten, in
een slecht licht te stellen, wordt het Engelse kolonialisme gerechtvaardigd, zoals dat in de
zestiende en zeventiende eeuw al gedaan was door het exploiteren van de Zwarte Legende
over Spaanse vergrijpen in Zuid-Amerika. De postkoloniale kritiek (zoals Pratt) ziet deze
vormen van "othering" gemakkelijk over het hoofd omdat ze behept is met de voorstelling
van een coherent Europees koloniaal discours ? een of andere vorm van "orientalisme"
(Said, 1991) ? dat het uitsluitend voorzien heeft op de niet-westerse mens. Op de
concurrentie wordt echter vaak ook met scheve, imperialistische ogen neergezien.
Het door Barrow (en Perceval) gecreëerde beeld van de Boeren had langdurige gevolgen.
Voor veel negentiende-eeuwse Engelsen stond vast dat de Boeren "a backward, indolent
and cruel race of men" waren (Streak, 1974: 121). Men kon, zoals Thomas Buxton, de
leider van de abolitionisten, in het Engelse parlement in 1834 op gezag van "Mr Barrow of
the Admiralty" beweringen doen over het optreden van de Boeren tegenover de inheemse
bevolking (Streak, 1974: 7). Eigentijdse waarnemers zagen echter dat veel misstanden
onder het Engelse koloniale bewind bleven voortduren. De Schotse zendeling John Philip
schreef bijvoorbeeld dat hij bij zijn komst naar Zuid-Afrika in 1819 aanvankelijk op gezag

van Barrow had gedacht dat de misstanden uitsluitend voor rekening kwamen van het
Nederlandse koloniale bewind, maar dat hij tot zijn teleurstelling moest vaststellen dat het
nieuwe bewind het niet veel beter deed (Philip, 1828 [I]: xvi).
Universiteit van Stellenbosch
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(1) In het vervolg zullen de contemporaine, Europese etnoniemen voor Zuid-Afrikaanse
bevolkingsgroepen gebruikt worden, omdat in dit artikel een onderzoek wordt gedaan
naar achttiende-eeuwse representaties.
(2) www.lhdepot.com/Digest/Story.
(3) Barrow schreef in 1798 een verslag van zijn bevindigen, "General Description", dat de
basis vormde van zijn Travels (1801 en 1804) (Boucher en Penn, 1992: 91).
(4) Zie Daston en Park (1998: 303-328) voor een uiteenzetting over wetenschappelijke
nieuwsgierigheid in de achttiende eeuw.
(5) Guelke en Guelke (2004: 26-7) maken ook deze aanmerking op Pratt.
(6) In het tweede deel van zijn Travels heeft Barrow een kortere beschrijving van een paar
bladzijden opgenomen, naar aanleiding van zijn derde reis (1804: 166-7).
(7) Volgens Pratt bestaat het reisverslag van Barrow "overwhelmingly of landscape and
nature description" (Pratt, 1992: 59). Om dit te illustreren citeert ze een korte
landschapsbeschrijving van het gebied bij de Visrivier, wanneer Barrow in "Kafferland"
aankomt. Wat Pratt echter niet vermeldt, is dat na deze korte landschapsbeschrijving een
lange etnografische beschrijving volgt.
(8) "Illi robur et aes triplex/ Circa pectus erat, qui fragilem truci/ Commisit pelago ratem/
Primus" (Hij moet wel een hart hebben gehad, dat door een eikenhouten schild en een
drievoudig koperen harnas beschermd wordt, die voor het eerst zijn broze schip aan de
woeste zee toevertrouwde?) (Barrow, 1801: 211).
(9) Het meest invloedrijke geschrift van Petrus Camper was zijn Verhandeling over het
natuurlijk verschil der wezenstrekken in menschen van onderscheiden landaart en
ouderdom [...], 1791, Utrecht: Wild en Altheer (met dank aan Miriam Meijer voor het
opsturen van een kopie).
(10) Percival (1804: 292-3) beschrijft deze straf zoals die op slaven werd toegepast.
(11) Voor de loci a persona zie: Lausberg (1960: 131-4), Cicero (1949: 343-5), Ad
Herennium (175-183).
(12) Voor een andere lezing van deze passage, zie Pratt (1992: 66-7). Mijn interpretatie is
retorisch (hoe wil Barrow de lezer overreden), terwijl die van Pratt psychologiserend is
(vgl. "The venture seems to have been a traumatic one for him [Barrow] [...] outburst of
emotion [...] Barrow?s loss of innocence"). Ook Pratt merkt de morele dubbelzinnigheid
van deze passage op.
(13) Reeds ten tijde van de VOC bestond er een detachement met Khoisan-soldaten.
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Abstract
In Jacob van Maerlant?s bestiary Der naturen bloeme readers are informed of the
existence of a variety of strange people, animals, plants, wells en stones. Although most
readers of today would experience these tales as a curious mixture of fact and fiction,
writers and readers of the Middle Ages accepted the empirical existence of these animals
as a fact. The question that this article tries to answer is why the writers and readers from
the Middle Ages could in fact believe in the empirical existence of these mythical animals
and in the factuality of the fictive attributes assigned to some of the well-known natural
categories.

Inleiding
In Jacob van Maerlant se bestiarium Der naturen bloeme (afgekort tot: DNB) (voltooi
ongeveer 1270) word die Middeleeuse Nederlandse lesers ingelig oor die bestaan van ?n
reeks vreemde volkere, diere, plante, bronne en stene.
DNB vertel onder meer van allerlei vreemde volkere met seldsame liggaamlike afwykings
of vreemde gedragspatrone, van mense met dierlike attribute en diere met menslike
attribute (bv. die sater, sentaur, seemonnik en die meermin) en van hibridiese diere wat ?n
kombinasie is van die morfologiese kenmerke van twee of meer ander diere. Van die
griffioen, byvoorbeeld, meld DNB dat hulle voëls is met vier pote, met die vlerke en kop
van ?n arend, maar wat van agter lyk soos ?n leeu.
Oor die bekender (en bestaande) diere kry die Middeleeuse leser verder allerlei
verbasingwekkende "feite" te wete, soos byvoorbeeld dat die berin haar kleintjies tot lewe

lek, dat die pelikaan haar kleintjies met haar eie bloed voed en dat die bewer sy eie
testikels afbyt en vir sy jagters gooi om as prooi aan hulle te kan ontkom.
Vanuit ?n hedendaagse perspektief gesien, getuig DNB van ?n verwonderingswaardige
mengeling van wetenskap en fiksie, waar die ervaring van die verwonderingswaardige oor
die hele linie strek van "curieus, via spectaculair tot knettergek" (Van Oostrom, 1996:
196). Met al die insig wat daar na die Middeleeue gekom het oor wat in feite in die wêreld
bestaan en waarvoor ons empiriese getuienis het, word die bestaan van hierdie vreemde
skepsels van DNB en die vreemde en verbasingwekkende kenmerke van bekende
entiteite vandag natuurlik ook nie meer as "feite" oor die natuur aanvaar nie. Terme soos
fabel, mite, bakersprookje en versinsel word algemeen gebruik om aan te dui dat hierdie
entiteite of die uitsonderlike kenmerke van bekende entiteite niks meer was nie as
aannames of oortuigings wat alleen maar die produkte was van die menslike verbeelding.
In die Middeleeue was dit natuurlik anders. Die meeste Middeleeuers het sonder empiriese
waarneming of bewysvoering vir die bestaan van hierdie denkbeeldige kategorieë en
eienskappe aan hulle bestaan of werklikheid geglo en die skrywers van dié tyd het
(meestal) sonder nadenke of kritiek by hulle voorgangers oorgeneem wat "op eerste
gezicht waarschijnlijke mededelingen en volmaakt fantastische beweringen pêle-mêle
bijeengeplaast zijn" (Naar de Letter 4, 1970: 60).
By terugskoue is die vraag natuurlik: Hoe kon die Middeleeuers aan die bestaan van
hierdie wesens en in die feitelikheid van hierdie kenmerke geglo het sonder dat daar
wesentlike empiriese bewyse hiervoor was?

Doelstelling
Vandag word hierdie vraag meestal beantwoord deur dié verskynsel toe te skryf aan die
Middeleeuse skolastiese benadering tot kennis en kennisverwerwing (sien byvoorbeeld
Naar de Letter 4, 1970 en Vanderjagt, 1994), in die besonder aan die gebrek aan (en
status van) empiriese waarneming en empiriese verifiëring as vorm van kennisverwerwing
in hierdie tradisie.
Die doel van hierdie artikel is om die antwoorde op hierdie vraag oor die geloof in die
bestaan van "nie-bestaande" entiteite (soos bo gedefinieer) in die rigting van die aard en
funksie van kennisverwerwing en kennisrepresentasie verder uit te bou. Vir hierdie doel
word daar veral gelet op die kognitiewe prosesse (en hulle produkte) waarvolgens die
mededelings oor hierdie entiteite as mentale representasies in die Middeleeuse denke
veranker geraak het en hoe hulle dan as gevestigde en geïntegreerde mentale representasie
na inhoud, struktuur en funksie die geloof in die bestaan of feitelikheid van hierdie entiteite
en hulle kenmerke ondersteun het.
Soos hieronder geargumenteer word, het hierdie mentale representasies hulle ontstaan
gehad in verskeie bronne van inligting oor die monsterrasse en wonderbaarlike diere. In
die ontleding word daar egter veral gekonsentreer op hoe hierdie kategorieë en een bron
aan bod kom, naamlik Jacob van Maerlant se natuurensiklopedie/bestiarium DNB. DNB
is ?n vertaling en verwerking van Thomas van Cantimpré se natuurensiklopedie Liber de

natura rerum (afgekort: LNR), wat self ?n toonbeeld is van hoe natuurkennis in die
Middeleeue met ?n hoofsaaklik kennisversamelings- en didaktiese oogmerk byeengebring
is (sien Nischik, 1986: 28-36).
DNB verskil in verskeie opsigte van die bronteks waarop dit geskoei is, gegee die
verskille in die gehoor waarop DNB en LNR onderskeidelik gerig was en die doelstellings
wat die twee outeurs met hulle natuurensiklopedieë/bestiaria nagestreef het. LNR het as
teikengroep geestelikes, DNB leke; LNR is geskryf in Latynse prosa, maar DNB in die
Middelnederlandse volkstaal in gepaarde rym. Verder het Van Maerlant uit die veel
omvattender LNR slegs dit inhoudelik geselekteer wat hy vir sy teikengroep as belangrik,
wetenswaardig, vermaaklik of ter lering beskou het. (Sien verder die bespreking van
Verwijs 1878 en Nischik 1986, oor die verskille tussen die twee tekste.)
Soos met die meeste verwerkings en vertalings van ?n bronteks, doen allerlei
interpretasieprobleme hulle ook in die geval van DNB voor. Een van die kernprobleme
met die interpretasie van DNB is die outeurskap van bepaalde uitsprake in die
eerstepersoonsvorm. Die vraag is dan telkens of Van Maerlant self aan die woord is in
sulke fragmente (dus: of ons met bepaalde sienings van Van Maerlant te make het) en of
hy in sulke gevalle eenvoudig sy bron direk navolg, in welke geval die outeurskap van die
sienings aan Thomas toegeskryf moet word (sien in hierdie verband Nischik, 1986: 124138).
Die outeurskap van sulke uitsprake is egter nie die hooffokus van hierdie artikel nie, wel
die algemene denke of opvattings van die Middeleeuers soos verteenwoordig in DNB. Dat
Van Maerlant wel getwyfel het aan die geldigheid al dan nie oor wat as natuurfeite in sy
brontekste aangebied is, is reeds goed beargumenteer deur Van Oostrom (1996: 196). In
die bespreking hieronder word daar gefokus op outeurskap soos aangebied in DNB; dus
word Van Maerlant as outeur aangegee, ongeag die vraag of hy in der waarheid nie net die
bronouteur navolg nie.
In die onderstaande bespreking word aanhalings uit DNB geneem uit Verwijs (1878), wat
gebaseer is op die Leidse handskrif van DNB. Waar nodig, word die aangehaalde
fragmente uit DNB ? ter wille van groter begryplikheid ? van toeligtende fragmente
voorsien uit die populêre Nederlandse bloemlesing van DNB van Burger (2002).

Oorsig
Van die belangrikste teoretiese aannames wat in die kognitiewe verklaring van hierdie
verskynsel ter sake is, word in die volgende afdeling uiteengesit. In die afdeling daarna
word die skolastiese verklaring binne hierdie teoretiese raamwerk gesitueer. Vervolgens
word die kognitiewe hipotese in verskeie onderafdelings verder uitgebou.

Oor die verwerwing van kennis

Gegee die kognitiewe benadering tot die verklaring van die Middeleeuers se geloof in die
empiriese bestaan van denkbeeldige entiteite, is dit beligtend om eers ?n antwoord op ?n
meer fundamentele vraag te kry, naamlik: Hoe verwerf mense kennis en watter status gee
hulle dan aan sulke verworwe kennis?
In hulle poging om vas te stel hoekom dit so moeilik is om mense se bestaande oortuigings
("beliefs") te verander, gee Fishbein en Ajzen (1975) (sien ook Fishbein, Von Haften &
Appleyard, 2001) in hierdie verband ?n insiggewende bespreking oor die status van
oortuigings en die prosesse waardeur hulle tot stand kom.
?n Oortuiging word in hierdie teoretiese raamwerk gedefinieer as "the subjective
probability of a relation between the object of belief (objek) and some other object, value,
concept or attribute (x)". Relevante oortuigings in die konteks van hierdie bespreking is,
byvoorbeeld, furions (objek) bestaan in die empiriese werklikheid (x= eienskap, waarde),
of furions (objek) paar in ?n staande posisie (eienskap).
Hierdie definisie onderstreep die feit dat oortuigings in die eerste plek ?n subjektiewe
karakter het en nie noodwendig deur die objektiewe, empiriese werklikheid ingegee hoef
te word nie. Die tweede is dat mense verskillende oortuigings oor die bestaan van entiteite
en hulle kenmerke kan hê; byvoorbeeld: mense sou kon glo in die bestaan van ?n entiteit
(soos die furion, pelikaan of die bewer) maar nie aan die (probablisties) bepaalde relasie
wat daar met hierdie objek en ander objekte, waardes of eienskappe gelê word nie
(byvoorbeeld dat die furions staande paar of dat die pelikaan haar kleintjies met haar eie
bloed voed). Andersyds volg dit ook dat as mens nie aan die empiriese bestaan van die
objek van die oortuiging glo nie, mens ook nie sou glo aan die eienskap, waarde, ens. wat
aan die objek toegeskryf word nie. Laasgenoemde geld, ongeag of die objek die status het
van "bestaande" in die werklikheid of as dit as ?n denkbeeldige objek voorgehou word.
Die tweede belangrike deel van Fishbein en Ajzen (1975) se teorie handel oor hoe mense
tot kennis van die objek en die toegeskrewe eienskappe of assosiasie kom. In hierdie
verband onderskei hulle drie prosesse. Die eerste proses behels empiriese waarneming van
die objek of die toegeskrewe waarde of eienskap, wat lei tot die ontstaan van
deskriptiewe oortuigings. Die tweede behels dat daar verby die empiriese gekyk word, en
dat die oortuiging tot stand kom deur ?n afleidingsproses, dit is dat die oortuiging oor die
bestaan van die objek of die eienskappe daarvan van ander oortuigings afgelei word, óf op
grond van bestaande en aanvaarde relasies tussen dinge, óf op grond van meer logiese
reëls. Die resultaat is dan afgeleide oortuigings. Die derde proses behels dat die bestaan
van die objek of die toegeskrewe eienskap deur ?n bron van buite verskaf en geglo word
op basis van die status van die bron, sognenaamde inligtingsoortuigings (byvoorbeeld,
"Van Maerlant sê furions bestaan en dat hulle staande paar, daarom glo ek dat furions
bestaan en dat hulle staande paar").
Die derde aanname van Fishbein en Ajzen (1975) se teorie wat vir hierdie bespreking van
belang is, is dat as oortuigings reeds tot stand gekom het en in ?n mens se kennisstruktuur
veranker is, dit somtyds moeilik is om langer te onthou presies deur watter van bostaande
kennisverwerwingsprosesse hierdie oortuigings tot stand gekom het (sien Fishbein, Von
Haften & Appleyard, 2001: 235).

Die skolastiese tradisie as antwoord
In die Middeleeuse wetenskap het empiriese navorsing/waarneming en die empiriese
verifiëring van aansprake ?n ondergeskikte rol gespeel. Volgens die skolastiese metode is
kennis veral verwerf deur die interpretasie (en annotering) en onderrig van bestaande
tekste, waarna geannoteerde tekste weer bestudeer en onderrig is. Vir die onderrig van
die tekste is daar verder ?n sisteem ontwikkel van definisies, onderskeidinge en
argumentasievorme waarvolgens daar met hierdie boekekennis en uitleg omgegaan moes
word (sien Vanderjagt, 1994: 77). In terme van Fishbein en Ajzen (1975) se teorie hierbo,
het dit in die Middeleeuse benadering tot kennisverwerwing dus veral gegaan om die
tweede en die derde metode.
In die Christelike wetenskapsbeoefening het dit in die besonder ook gegaan om die soeke
na die ware wese en aard van dinge in die werklikheid, soos bepaal deur spesifieke
aannames binne die Christelike leer oor God en die geskape wêreld. Hierby was die
tipiese soort empiriese vrae oor die wesensaard van dinge ook van ondergeskikte belang
omdat die ware wetenskap God se plan met die mens, soos geopenbaar in die wêreld,
moes ondersoek.
Vir die bespreking van DNB is twee sake uit die voorgaande van belang. Die eerste is die
rol wat bestaande bronne gespeel het in die aanvaarding van die empiriese bestaan van
nie-bestaande mense, diere, plante en stene en van die eienskappe van bestaande
kategorieë. Die tweede is die rol wat afleiding as metode van kennisverwerwing gespeel
het in die aanvaarding van die waarheid van hierdie gegewe.
Bronne as waarborg vir aansprake oor die werklikheid
DNB bied self ?n eerste antwoord op die vraag oor watter rol bestaande bronne in die
aanvaarding van die empriese werklikheid van die skepsels en hulle eienskappe in DNB
gehad het. Van Maerlant volg sy bronteks hier na (Van der Voort, persoonlike
mededeling), maar gedagtig aan die feit dat sy lesers moontlik verskeie van die gegewens
in DNB in twyfel sou kon trek, stel Van Maerlant (i) die kwessie van die waarheidswaarde
of geloofbaarheid van die feite in DNB telkens aan die orde en (ii) wys dan daarop dat
wat hy aan te bied het, steun op oorgelewerde kennis via gesaghebbende bronne
(byvoorbeeld ensiklopedieë, bestiaria, en ander bekende geskrifte) van wetenskaplikes en
geestelikes, soos Aristoteles, Plinius, Solinius, Albertus Magnus, Jakob van Vitry,
Augustinus, ens. (Sien DNB, Prologhe, vr. 1-84; Verwijs, 1878: 1-4.)
Vir die meeste Middeleeuers was dit miskien dus al afdoende bewys om in die empiriese
bestaan van hierdie vreemde skepsels te glo en in die wonderbaarlike kenmerke van
ander.
Alhoewel Van Maerlant se ongeloof oor sekere van die gegewe plek-plek in DNB
opklink, het hy onwrikbaar aan die waarheid van sy bronne geglo, ongeag wat sy publiek
ook al van die waarheid van sy vertelsels gedink het. Na sy uiteensetting van die mens,
volg Van Maerlant met die volgende woorde (DNB, Boek i vr. 486- 493; Verwijs, 1878
[dl.1]: 23):
Dat ic van wondre vant ende weet,
Als van menscheliker figuren

In gheloveliker scrifturen,
Heb ic gheset in desen boec:
Ghelove die wille, mine roec;
Mare seker bem ic sonder waen.
Dat ic tware doe verstaen,
Na dien dat ict bescreven kende.
("Ik heb hier alles neergeschreven wat ik in betrouwbare geschriften kon vinden over
wonderbaarlijke volkeren. Maar of u het gelooft interesseert mij niet. Wat mijzelf betreft,
ik twijfel er niet aan dat wat ik zeg de zuivere waarheid is, precies zoals ik die beschreven
vond"; Burger, 2002: 10.)
Van Maerlant se geloof in sy bronne vrywaar hom egter nie van die probleem van die
feitelike waarheid van sy bronne of van die wyse waarop hierdie feitelikheid in die gedrang
gekom het vanweë die algemene werkwyse van outeurs van dié tyd om vir die
gesaghebbendheid van hulle eie vertelsels op die gesaghebbendheid van hulle bronne te
steun nie.
Wat die eerste betref, is dit gewoon so dat die Middeleeuers nie die middele of
moontlikhede gehad het om die feitelikheid van hulle verhale te kontroleer onafhanklik van
die bronne self waarop hulle hulle vertelsels gebou het nie. Soos aangevoer in Naar de
Letter 4 (1970: 62), moet mens aanvaar dat hulle nie sou kon naspeur dat rasse soos die
cynocephali (mense met hondekoppe), die blemyae (mense sonder koppe met oë en ?n
mond in die bors) en die sciapoden (mense met een voet wat hulle ook as ?n sambreel kon
gebruik) versinsels uit die vierde eeu voor Christus was van die Griekse lyfarts van die
Persiese koning nie; nog minder dat die brief aan Aristoteles waarin Alexander die Grote
die bestaan van hierdie rasse bevestig het, ?n laat-antieke vervalsing was nie.
Tweedens is die vraag of mens redelikerwys sou kon verwag dat geleerdes sonder meer
die bona fides van hulle voorgangers of hulle tydgenote (gegee hulle eie gebrekkige
empiriese kennis), in twyfel sou kon/wou trek. Gevolglik is die gegewe van die een bron na
die ander oorgedra sodat die wet van die "bedrieglike bevestiging" intree ? die een
outoriteit en bron dek as?t ware die gesag van die daaropvolgende een wat weer op die
eerste steun ? ?n tipiese probleem waar outeurs aan mekaar ontleen en op mekaar se
werk voortbou.
Soos verder aangevoer in Naar de Letter 4 (1970: 62), het hierdie wet ook deurgewerk
indien outeurs die gegewe in een bron in twyfel sou trek. Indien dit by vergelyking met
ander bronne sou blyk dat dieselfde gegewe deur die betrokke bron se voorgangers as
synde waar aangegee is, dan sou so ?n outeur hom noodwendig by die waarheid van die
gegewe geskaar het. Die feit dat die outeurs wedersyds van mekaar die gegewe
oorgeneem het, en die moontlikheid dat enigeen van hulle dit uit ?n onbetroubare bron kon
oorgeneem het, is moontlikhede wat in feite self nie geverifieer kon word nie.

Verankering in kulturele aksiomas
Aanvaar mens dat die wonderwesens van DNB in feite bestaan het, dan was hulle binne

die Christelike wetenskapsbeoefening deel van God se skepping en moes hulle, soos alle
bestaande dinge, ondersoek word ten opsigte van wat hulle vir die mens oor God en sy
heilsplan met die mens kon openbaar. Gegee dat daar aanvaar is dat God Hom in sy
skepping openbaar en die feit dat die nie-bestaande entiteite juis ook openbarend van God
se heilsplan is (soos Van Maerlant dit in DNB skets), was dus verdere rede om te aanvaar
dat die skepsels van DNB in feite moes bestaan het.
Agter bostaande redenasie lê daar komplekse vorme van afleidings en argumentasie wat
berus op die wyse waarop die waarheid van sekere kultuurspesifieke aksiomas op die
waarheid van die nie-bestaande dinge betrek is. Juis deurdat hierdie verbande eksplisiet
gelê is, is die waarheid en bestaan van hierdie onbestaande kategorieë ondersteun.
Die sentrale aanname in bostaande argument is dat God Hom of sy heilsplan met die mens
in sy skepping openbaar. Hierdie stelling het die status van wat Palmer (1996: 105) ?n
kultuurspesifieke aksioma noem ? ?n basiese uitgangspunt van ?n mens se
kultuurrepresentasie wat (meestal) a priori die status van ?n waarheid het en as basis vir
afleidings en as motivering vir handeling dien. Enige mens se kultuurbeeld (as kognitiewe
konstruk) bestaan uit verskeie sulke aksiomas wat uitdrukking gee aan basiese aannames
van ?n kultuurgroep oor die volle bestaan van ?n mens (sy sogenaamde "lewens- en
wêreld"-beskouing). Dit sluit dus aksiomas in oor, byvoorbeeld, die mens, God, die heelal,
moraliteit, estetika, emosies, sosiale gedrag, ens. (Palmer, 1996: 114). Soos Goodenough
(sien Keesing, 1974: 77) aanvoer, definieer en dikteer so ?n kultuurbepaalde kenniskonstruk hoe mens met die wêreld moet omgaan en bowenal ook oor hoe jy die wêreld
moet sien. Hy definieer so ?n kultuurkonstruk as:
A system of knowledge ? what it is one has to know or to believe in order to
operate in a society. It is specific models for perceiving, relating, and
otherwise interpreting material phenomena.... standards for deciding what is,
... for deciding what can be, ...for deciding what one feels about it, for
deciding what to do about it, and ... for deciding how to go about doing it.
Wat in DNB ter sake is, is dat verskeie sulke Christelike lewens-en-wêreldbeskoulike
aksiomas op die bestaan al dan nie van die vertelsels van DNB betrek word en dan ook in
komplekse vorme van afleiding op basis van hierdie aksiomas. Van Maerlant stel alreeds
in die Proloog van DNB ?n hele reeks van hierdie aksiomas aan bod as hy meld (DNB,
Prologhe, vr. 85 -100; Verwijs, 1878 [dl.1]: 4):
Wien so favelen dan vernoyen,
Ende onnutte loghene moyen,
Lese hier nutscap ende waer,
Ende versta, dat noyt een haer
Omme niet ne makede nature.
Hen es so onwaerde creature,
Si nes tenegher saken goet,
Want God, die boven al es vroet,
Dats te ghelovene meer no myn,
Dat hi yet makede zonder sin;
Noch ghene dinc maecte haer selven,
Noch die duvele, noch die elven
Ne makede creature nie.

Des willic dat elc besie,
Ende love God in allen saken,
Die wonderlijc es in sine maken.
("Wanneer verzonnen verhalen u tegenstaan en loze-leugen praat u ergert, kunt u hier iets
lezen wat zowel nuttig als waar is. U zult leren inzien dat ook het geringste onderdeel van
die schepping door de Natuur niet zonder bedoeling werd gemaakt. Geen schepsel is zo
onaansienlijk of het is wel van enig nut: het is immers ondenkbaar dat de alwijze God iets
zou hebben geschapen zonder reden. Geen schepsel is ooit door duivels of boze geesten
of door zichzelf geschapen. Het is mijn wens dat iedereen dit beseft en God, die
wonderbaar is in Zijn schepping, verheerlijkt in Zijn werken."; Burger 2002: 2.)
Sonder om hier volledigheid of presisie na te streef, is aksiomas en afleidings soos die
onderstaande ter sake, en dit word ook op die nie-bestaande entiteite betrek:
Hierdie verskynsels bestaan.
As hulle bestaan, is hulle deur God self geskape.
As God hulle geskape het, dan het Hy hulle met ?n doel geskape (naamlik om Hom
te verheerlik en om die mens na liggaam en siel tot nut te wees).
God openbaar Hom (naas die Bybel) in sy skepping.
Die skepping (self ?n "boek" van die natuur) kan dus vir die mens belangrike lesse
oor God se heilsplan met die mens leer.
Hierdie verskynsels is openbarend van God se heilsplan met die mens.
Gegee die tradisie van die bestiarium om die natuurverhaal met die sedeles te verbind, kom
die toepassing van hierdie aksiomas en argumentasie veral ter sake in die moraliseringe
waarvoor die nie-bestaande entiteite dus gebruik is. Dit is juis in die sedelesse waar die
band tussen die aksiomas met hulle onbetwisbare waarheidstatus en die nie-bestaande
entiteite gelê word sodat die twee ten nouste met mekaar verweef raak.
Een voorbeeld hiervan is die wyse waarop die voortplanting van ?n dier gekoppel is aan
die leer van die partenogenese (d.i. dat manlike bevrugting nie noodsaaklik vir
voortplanting is nie), wat weer die leer van de maagdelike geboorte van Christus onderlê.
Van die wurm meld Van Maerlant dat vermis die gemeenskaplike naam van alle soorte
wurms is maar ook die naam van ?n besondere soort wat sonder smet of blaam uit die
aarde ontstaan het ("Van der aerde wast hi allene"; DNB, Boek vii, vr. 1027; Verwijs,
1878 [dl.2]: 102) en as aas aan ?n hoek gesit word om visse mee te vang. As sodanig is
die wurm ?n simbool van die kind van Maria wat uit die Maagd gebore is sonder dat sy
gemeenskap met ?n man gehad het (DNB, Boek vii, vr. 1030-1032; Verwijs, 1878 [dl.2]:
102):
Ende bediet der Maghede kint,
Die sonder ghemeenscep een twint
Van Marien waert gheboeren.
Die waarheid van die sentrale geloofsoortuiging/aksioma (die maagdelike geboorte van

Christus) dien dus hier as ondersteuning vir die waarheid van die kenmerk (partenogenese)
wat aan die wurm toegeskryf word. Andersom: gegee dat die Goddelike waarhede uit die
natuur afgelei kan word, dien die kenmerk van die wurms weer ter ondersteuning van die
geloof in die maagdelike geboorte van Christus. Glo mens dus in die waarheid van die een,
dan volg dit ook dat jy nie die waarheid van die ander in twyfel kan trek nie.
Burger (1990) se tipering van die wesens van DNB as "katholieke diere" vat hierdie
verweefdheid goed saam: enersyds is die wesens en hulle kenmerke afspieëlings van
(katholieke) geloofswaarhede; andersyds word hulle wese en kenmerke in terme van
hierdie waarhede geïnterpreteer en deurgrond. Dieselfde sirkulariteit kom dus hier voor as
wat bo aangetoon is ten opsigte van die manier waarop die Middeleeuers hulle bronne van
inligting hanteer het.
Die feit dat mense meestal nie én die waarheidswaarde van ?n aksioma kan aanvaar én
terselfdertyd die waarheid van die manifestasie daarvan in die werklikheid kan verwerp
nie, volg omdat dit kognitiewe dissonansie skep. Soos Fishbein, Von Haften en Appleyard
(2001: 222-223) (met die nodige empiriese bewysvoering) aanvoer, sal die denke in
gevalle waar sulke teenstrydighede voorkom, na weë soek om die dissonansie uit te
skakel:
Given that people?s knowledge of reality is often assumed to be represented
in belief systems (i.e. interconnected, relatively coherent or consistent
statements of likelihood or "truth"), many investigators have argued that such
systems have an inherent drive to become more coherent (i.e. logically
consistent), balanced and consonant... Thus, ..., the more a message or
conclusion is"consistent" with a person?s pre-existing belief system, the more
likely it should be that the message will be accepted. This implies that, just as
inferential beliefs are based on previously learned relationships or formal
coding systems, similar processes are likely to be involved in the formation of
informational beliefs. That is, acceptance of a belief advocated in a message
may be based on the extent to which the belief is consistent with previously
learned relationships or follows from rules of logic.

Populariteit, vertroudheid en verankering
?n Volgende moontlike verklaring vir waarom die Middeleeuers aan die empiriese bestaan
van die nie-bestaande entiteite kon geglo het, sou mens kan gaan soek in die kognitiewe
verskynsel dat vertroudheid met ?n kategorie die geloof in die bestaan (en waarheid)
daarvan versterk. Twee vorme van hierdie verskynsel word hier verder geïllustreer,
naamlik hoe vertroudheid met die verhale oor hierdie wonderbaarlike mense en diere en
hulle eienskappe die geloof in hulle bestaan of die waarheid van hulle kenmerke versterk
het en die wyse waarop hierdie kennis by die Middeleeuer se bestaande kennis geïntegreer
is.
Die bestiaria was in die Middeleeue geweldig populêr en het ?n "alomteenwoordige"
karakter gehad: Almal is blootgestel aan die verhale en die uitbeeldinge van die kategorieë
waaroor die bestiaria (en ook DNB) dit gehad het. Soos opgemerk in Naar de Letter 4

(1970: 58-59):
Iedereen kende de vertelsels, iedereen verstond de symboliek. Men komt
motieven uit het bestiarium tegen in de metaforen van lyrische gedichten, in de
sculptuur van kapitelen en koorbanken, in preken en mystieke
verhandelingen, op schilderijen, in de randversieringen van geïllumineerde
handschriften, in de heraldiek, enz. Zwakke echo?s van die indrukwekkende
populariteit zijn ook in latere tijden hoorbaar. De tranen van de krokodil, de
liefde van de apemoer, het zingen van de zwaan, de blindheid van de mol, en
vele ander gegevens uit het bestiarium hebben stof geleverd voor
zegswijzen....
Uit hierdie aanhaling sou mens kon aflei dat die kennis van die mense, diere en plante van
die bestiaria reeds diep gewortel was in die kennisstruktuur van die Middeleeuers. Hierdie
kennis is voortdurend ook via verbale en visuele prikkels geaktiveer in verskillende
aktiwiteite: tydens hulle deelname aan hulle rituele (byvoorbeeld bywoning van
kerkdienste), met die lees van of by die aanhoor van die verhale van hulle tyd, by die jag,
die hantering van ?n manuskrip, met die verbystap by ?n gebou, ens. Verdere bewys
daarvoor is dat verwysings na hierdie verhale eers algemene verwysings geword het en
later gekonvensionaliseerd geraak het in hulle idioomskat.
Die tweede punt is dat dit nie net om die verankering van feitelike gegewens oor die
wesens en hulle kenmerke gegaan het nie, maar eweseer ook om ?n verankering van die
emosies wat met die gegewe geassosieer is. Die resultaat is gevolglik ryk beelde van die
wesens van die bestiaria wat kognitief én emotief in die kennistruktuur van die Middeleeuer
veranker is.
Sowel Borges (2002) as Cohen (1992) voer aan dat die populariteit van die bestiaria ook
toegeskryf kan word aan die feit dat hulle nie net verbasing en verwondering by die
Middeleeuer uitgelok het nie, maar ook ?n groot mate van angs, soos wat die monsters
van hedendaagse fiksie dit ook doen. Soos Cohen (1992: 53-54) aanvoer, aktiveer die
kennismaking met monsters die vrystelling van adrenalien en die hunkering na hierdie
ervaring bly mens by tot in jou volwassenheid: "We retain to some degree as adults a
childish delight in being frightened, and monsters engender that feeling well" (Cohen, 1992:
54).
Friedman (1981: 24) bou voort op hierdie argument vir sover hy aanvoer dat die
Pliniaanse monsterrasse voldoen het aan die wesentlik menslike behoefte aan fantasie,
ontvlugting en die mens se vrees vir die onbekende:
...there appears to have been a psychological need for the Plinian peoples.
Their appeal to medieval men was based on such factors as fantasy,
escapism, delight in the exercise of the imagination, and ? very important ?
fear of the unknown. If the monstrous races had not existed, it is likely that
people would have created them.
Verskeie van die monsters in DNB vertoon dan ook die algemene kenmerke van die
monsters van die Middeleeue: abnormaliteit, gevaarlikheid en oordrywing (Cohen, 1992:
48) ? al drie kenmerke wat juis vrees by die mens ingeboesem het, seker te meer nog as
verskeie van hierdie diere as mensvreters voorgehou is. ?n Opvallende kenmerk van

DNB, byvoorbeeld, is hoe dikwels hierdie vreemde wesens as afskrikwekkend en
angsinboesemend beskryf word; byvoorbeeld: Die capelus word beskryf as ?n
kwaadaardig, woeste en gevaarlike dier, so afskrikwekkend dat geen jagter dit naby hom
sou waag nie (DNB, Boek ii, vr. 901-928; Verwijs, 1878 [dl.1]: 55-56).
Wat bestiaria soos DNB egter wel doen, is om verskeie van die vreemde en monsteragtige
diere ? en dan veral dié uit die klassieke tradisie ? geografies te gaan plaas in die verre
Ooste sodat die kans op werklike kontak met hulle klein was. Binne die veiligheid van
hierdie wete, kon die Middeleeuers dus met hulle eie beelde en emosionele belewenisse
met hierdie monsters omgaan. (Sien ook Cohen, 1992: 54 en Friedman, 1981: 37-58 oor
die geografiese plasing van die monsterrasse.)
Die vraag is egter hoe hierdie vertroudheid met en voortdurende aktivering van die wesens
van die bestiaria met die geloof in hulle werklik bestaan skakel. Johnson (1991) bied een
verklaring op grond van eksperimente wat aantoon dat beelde/kennis wat reeds in die
geheue veranker is en baie maklik geaktiveer kan word, ook die moeilikste is om van die
waargenome werklikheid te onderskei.
Palmer (1996: 50-51) gebruik hierdie bevinding as verklaring vir mense se geloof in die
bestaan van empiries nie-bestaande dinge, soos die kategorieë en konsepte van die
godsdiens, mitologie en politieke ideologieë. Sy argument is eerstens dat as sulke beelde
eers kultuurspesifiek geïnterpreteer, in ?n groep se kennisstruktuur veranker is en dikwels
en later moeiteloos geaktiveer word, dan kan hulle ook moeilik van die empiriese
werklikheid geskei/onderskei word. Hoe groter die gemak waarmee sulke gedetailleerde
beelde ge-aktiveer kan word, des te meer word die indruk van hulle werklike bestaan
versterk.
Sy tweede argument is dat dit ook ?n verklaring bied vir waarom rituele en openbare
gebeure en die gebruik van simbole so van belang is vir geloofstelsels met kategorieë en
konsepte sonder empiriese begronding (soos, byvoorbeeld, die godsdiens, mitologie en
politieke ideologieë)(Palmer, 1996: 50):
By dramatizing, evoking, and reinforcing highly detailed images, rituals make
it easier for their participants to generate that imagery and correspondingly
more difficult to separate it from perceptual experience.
Verskeie navorsers het egter ook al aangevoer dat hierdie diere en mense nie uitsluitlik
kategorieë aan die Middeleeuse denke was nie, maar hulle basis in die empirie kon gehad
het. (Sien byvoorbeeld Friedman, 1981: 24-25 oor die herkoms van die monsterrasse en
Van der Voort, 1994, 2000 en 2003 oor die toegeskrewe kenmerke van slange.) Tussen
waarneming en uiteindelike verbeelding in tekste en oorlewerings, so lui die argument, het
daar egter ?n proses van (verbeeldingryke) vertekening van die gegewe plaasgevind, soms
as gevolg van kopieerfoute in handskrifte en verkeerde interpretasies van brontekste,
ander kere as gevolg van die Middeleeuer se beperkte of soms foutiewe waarneming (sien
ook Clair, 1967: 11-26). Die vertekeningsprosesse wat hier ter sake is, gee mens egter
ook ?n beeld van hoe die mens as opportunistiese betekenisskepper sin maak van wat hy
(binne sy beperkte waarnemingsvermoë) voor hande het. So, byvoorbeeld, is daar geglo
dat vlooie uit stof en paddas uit reëndruppels gebore word ? oortuigings wat die resultaat
is van ?n proses van assosiasie van dier en habitat en van dier en verskyningstyd.

Grensoorskrydings en die inbedding van kategorieë
van niebestaande dinge
Die laaste kognitiewe verklaring vir die geloof in die wesens van die bestiaria wat hier
aangebied word, sluit aan by en bou voort op die voorgaande. Die verklaring steun op die
aanname dat in die uitbeelding van die denkbeeldige wesens van die bestiaria, hulle
skeppers hulle nie as só volkome afwykend geskets het dat hulle as ?n baie spesiale en
aparte kategorie in die kennisstelsel van die Middeleeuer gemerk moes word nie.
Soos bo aangetoon, voer Cohen (1992: 48) aan dat drie kenmerke van die monsters van
die bestiaria by die Middeleeuers vrees ingeboesem het: hulle abnormaliteit, gevaarlikheid
en die oordrywing waarmee die wesens geskets is. Aan die anderkant meld Borges (2002:
14) in die voorwoord tot sy moderne bestiarium, The book of imaginary beings, dat dit
egter ook opvallend is hoe "gewoon" hierdie mensgeskepte monsters daar uitsien as mens
hulle vergelyk met wat in die verbeelding moontlik is of met wat in feite in die natuur
voorkom:
Let us pass now from the zoo of reality to the zoo of the mythologies, to the
zoo whose denizens are not lions but sphinxes and griffons and centaurs. The
population of this second zoo should exceed by far the population of the first,
since a monster is no more than a combination of the parts of real beings, and
the possibilities of permutation border on the infinite. In the centaur, the horse
and man are blended; in the Minotaur, the bull and man...; and in this way it
seems we could evolve endless variety of monsters ? combinations of fishes,
birds, and reptiles, limited only by our own boredom or disgust. This,
however, does not happen; our monsters would be stillborn, thank God.
Verder meld hy dat van die monsters wat outeurs soos Flaubert geskep het as aanvulling
op die Middeleeuse en sommige klassieke monsters, skaars ons verbeelding roer. Dit in
teenstelling met sommige van die monsters wat aan ons oorgelewer is, soos die draak ? dié
roer ons verbeelding én voldoen aan ?n bepaalde universele behoefte, sonder dat ons
presies kan sê waarom (Borges, 2002: 14):
We are as ignorant of the meaning of the dragon as we are of the meaning of
the universe, but there is something in the dragon?s image that appeals to the
human imagination, and so we find the dragon in quite distinct places and
times. It is, so to speak, a necessary monster, not an ephemeral or accidental
one, such as the three-headed chimera or the catoblepas.
Van belang vir die bespreking hier, is enersyds die feit dat ten spyte van al die
morfologiese variasies wat die klassieke monsters van die bestiaria sou kon aanneem, hulle
versin is as wesens wat bestaan uit kategorieë waarmee die Middeleeuer goed vertroud
was en wat in feite (ook vir die Middeleeuers) empiriese bestaan gehad het. Naas die
mens, het dit gegaan om veral hibridiese vorme waarin die mens met bekende diere soos
die bok, perd of bul gekombineer is; in die geval van ander hibridiese diere, om
kombinasies van dele van bekende en bestaande diere. Dit gaan dus enersyds om skepsels
waarmee die verbeelding goed kon omgaan vanweë die vertroudheid met die bestaande

kategorieë. Andersyds skep elke nuwe kombinasie van bestaande kategorieë 'n
afwykende kategorie binne die natuurlike orde van dinge. En dit is juis hierdie soort
afwykende kategorie wat én bewondering én angs by die mens genereer.
Teenoor bostaande kategorieë is daar egter ook dié met ?n meer unieke karakter, soos
die draak, wat vanweë die besondere eienskappe daarvan ?n universele aanslag gekry het.
Soos Borges egter hier bo opmerk, is dit moeilik om presies vas te pen watter besondere
stel kenmerke van ?n denkbeeldige wese hom/haar hierdie universele aanslag gee. ?n
Ontleding van die kenmerke van die draak toon egter dat dit onder die kategorie diere die
grootste was en daarom analoog aan die reus onder die kategorie mense. As sodanig, sou
mens na analogie van Cohen (1992) kon aanvoer, is die draak die dierlike prototipe van
die reus en dat dit dieselfde soort emosionele reaksie by die Middeleeuer ontlok het ? ?n
reaksie wat die ander klassieke fabeldiere waarskynlik nie kon doen nie (Cohen 1992: 48.
Sien ook Claire 1967: 176-188 se ontleding van die draakmite):
Fear and envy, attraction and repulsion, prohibition and liberation, "Other"
and "Us" ? these contradictions characterize the reception not only of the
monster called the giant, but of nearly all monsters.
Die resep vir die skep van ?n aanvaarbare monster blyk dan te wees dat so ?n wese wat
die morfologie daarvan betref, aan die bekende moet grens of in ?n bekende gegewe
geanker moet wees en/of die regte soort emosionele reaksie by die leser moet kan ontlok.
Kognitief gesien, is die meer interessante vrae miskien eerder (i) presies hoe hierdie
wesens in terme van hulle morfologiese en ander kenmerke verbaal en visueel aan die
Middeleeeuse leser in die bestiaria voorgehou is, en (ii) hoe die Middeleeuer hierdie niebestaande diere, en in die besonder die hibriede mensdiervorme en dier-diervorme binne
hulle breër klassifikasie van God, mens en dier geïntegreer het.
?n Ontleding van die kenmerke in terme waarvan empiries bestaande diere en die niebestaande klassieke diere in die verskillende ensiklopediese inskrywings van DNB
uitgebeeld is, toon dat hulle grotendeels binne dieselfde konseptuele skema met spesifieke
kenmerke ingepas is. Tabel 1 gee ?n opsomming van die kenmerke in terme waarvan die
kategorie DIER beskryf is; tabel 2 toon hoe die kenmerkstelsel in die beskrywing van ?n
bestaande dier toegepas is; tabel 3 hoe dit in die beskrywing van ?n nie-bestaande dier
toegepas is.

Tabel 1: Kenmerkmatrys vir die beskrywing van bestaande en
niebestande diere in DNB
Kenmerkmatrys:
1. Naamgewing (Latyn/Nederlandse ekwivalente)(en etimologie) (verdietsing;
verklarende volksetimologie)
2. Morfologiese, en veral uitsonderlike fisiese kenmerke
3. Habitat (soms verbind met die OT-kaart/Mappa mundi)
4. Gedrag en karaktertrekke

Stapelvoedsel/vreetgewoontes
Voortplanting
Optrede teen natuurlike vyande
Karaktereienskappe/emosies
5. Funksionele nut vir die mens
As bron van voedsel
Medisinale gebruik ( Gekoppel aan die leer van die temperamente van
Hippokrates en Galenus)
Metodes om die dier te jag
Ander gebruike (bv. klere/versiering)
6. Simbolies-morele waarde
Samelewingskritiek (adel en geestelikes)
Sedeleer
7. Ondersteunende inligting
Bronne van inligting
Bespiegelinge oor empiriese geldigheid/geloofwaardigheid van die
materiaal
Ondersteunende aannames uit die Christelike kultuurmodel (bou en
ordening van die heelal: geografie, fisika, fisiese en geestelike
kosmologie, bv. leer van spontane generasie en partenogenese)
8. Illustrasies

Tabel 2: Kenmerkmatrys vir die beskrywing van ?n bestaande dier
in DNB (na die Nederlandse vertaling van Burger, 2002: 60)

Trefwoord

Wezel (muishond)

Nederlandse
ekwivalent

- Mustela kennen wij als de wezel,

Karaktertrek

- een sluw roofdier

- dat zijn jongen voortdurend van de ene plaats naar
Gedragskenmerk de andere draagt om te voorkomen dat ze ontdekt
worden.

Habitat

- Wezels wonen in holen.

Voedsel

- Ze vangen slangen en muizen.

Beskerming

- Wanneer ze een slang aanvallen, dragen ze wilde ruit
voor zich uit om het gif te verdrijven.

Instinktiewe
kennis

- Wezels beschikken van nature over kennis van
medicijnen. Als de wezel zijn jongen dood vindt, haalt
hij een bepaald kruid dat ze weer tot leven wekt.

Stapelvoedsel

- Wezels loeren op slangen en muizen.

Habitat

- Op het eiland Pordoselene leven geen wezels.

- Solinus heeft beschreven dat de wezel zelf sterft
korte tijd nadat hij de basilisk, die mensen doodt met
Natuurlike vyand
zijn blik en alle dieren met zijn adem, heeft
doodgebeten.

Medisinale
gebruik
- De gal van de wezel is naar men zegt een middel
tegen het gif van de asopis.
Indikasie

Voorbereiding

- Het boek Koiranides, dat de oude wijsheid bevat,
zegt dat men een wezel moet doden en koken in
olijfolie, tot hij volledig verteerd is. Pers vervolgens de
olie door een doek.

Eindproduk/

Aanwending/

- De kostbare zalf die nu ontstaan is, is goed tegen
jicht, voor de zenuwen en tegen voetkwalen.

Indikasies

Tabel 3: Kenmerkmatrys vir die beskrywing van ?n nie-bestaande
dier in DNB (na die Nederlandse vertaling van Burger, 2002: 71)

Trefwoord Griffioen

Nederlandse
benaming

De grifis of griffioen

Bron/outoriteit is volgens Jacobus van Vitry

Kenmerk

een angstaanjagende vogel.

Morfologie:

Grootte

Griffioenen zijn zo groot dat ze gewapende mannen
kunnen doden.

Morfologie:
pote

Hun klauwen kunnen ? net als hoorns ? gebruikt worden
als drinkbeker.

Habitat

Deze vogels komen voor in Skythia, een gebied niet ver
van India,

Gedrag

waar ze op een ontoegankelijke plaats goud en
edelstenen bewaken. Mensen dringen er zelden door,
want zodra deze monstervogels een mens zien, storten ze
zich op hem en doden ze hem,

Moralisering

als waren zij door God geschapen tot bestraffing van de
hebzucht.

Monsterras/

vyand

Er leeft in dat land een volk van eenogen, de Arimaspi,
die de griffioenen bevechten en hun smaragden ontroven
die ze bewaken en die daar meer waard zijn dan alle
andere edelstenen.

Outoriteit

Wie dit na wil lezen kan het beschreven vinden in de
Glosse op de boeken van Mozes:

Morfologie

griffioenen zijn vogels met vier poten en met de vleugels
en kop van een arend, maar zo veel groter dan arenden
dat hun voorkomen elke beschrijving tart. Van achteren
lijken ze op leeuwen.

Habitat

Monsters zoals deze komen naar verluidt veel voor in de
bergen van Hyperborea.

Natuurlike
vyande

Ze haten paarden en mensen.

Outoriteit/
gedrag

Experimentator zegt dat griffioenen een agaatsteen in hun
nest leggen, vanzelfsprekend omdat zij daar profijt van
hebben.

Moralisering

Het kan niet ontkend worden dat God deze steen heeft
geschapen en hem kracht heeft gegeven tot heil van de
mensheid.

Die feit dat DNB sowel die bestaande as die nie-bestaande wesens deur dieselfde
kognitiewe lens bekyk, sou mens tot die hipotese kon lei dat dit tot ?n verdere versterking
van die geloof in die bestaan van die nie-bestaande wesens aanleiding moes gee. Die
kernpunt is egter dat die Middeleeuer in sy kennisstruktuur nie spesiaal voorsiening moes
maak vir die beskrywing en kategorisering van die niebestaande diere nie ? hulle kon in
terme van bestaande en bekende kenmerksisteme kognitief deurgrond word.
Dieselfde geld die manier waarop die nie-bestaande diere in die omvattender skema van
die wesens van die heelal ingepas is. Die kategorisering van die "ondermaanse" kategorieë
in DNB stem byvoorbeeld in die breë ooreen met wat outeurs soos Lewis (1996), Lakoff

en Turner (1994: 166 e.v.) en Stoffers (1994) as die Christelik Wes-Europese
skematisering van die heelal aangee:

Tabel 4: Die Christelik Wes-Europese skematisering van die
heelal (Lakoff en Turner, 1994: 166)

SKEMATISERING
VAN DIE HEELAL

KATEGORIE-INDELING
IN DNB HEELAL

GOD

(Die eerste oorsaak van alles)

MENS

[+lewend,+beweging,+sintuiglike
waarneming,+rede]
[-siel]

Normale mens [+siel];
afwykende kategorieë

HÖER-ORDE EN LAEORDE DIERE

[+lewend,+beweging,+sintuiglike
waarneming]

Viervoetige diere; voëls,
watermonsters, visse, slange,
insekte

PLANTE

[+lewend,+beweging]

GROND

Gewone bome, speserybome,
geneeskragtige plante

[-lewend, -beweging]

Bronne, edelstene en metale
uit die aarde

Die algemene werkwyse is om die nie-bestaande kategorieë by die bestaandes te
integreer; byvoorbeeld: in die kategorie viervoertige diere is die nie-bestaande diere, soos
die bonacus, capelus, cateblepas en chimaera gerangskik tussen die bestaande en bekende
diere, soos die aap, beer, bewer, haas en hond. Nie-be-staande en bestaande kategorieë
word dus, in ooreensteming met die geloof in die bestaan van die nie-bestaande diere, oor
dieselfde kam geskeer.
Wat die kategorisering van die verskillende bestaande en nie-bestaande wesens in
omvattender kategorieë betref, het verskeie navorsers al aangetoon dat verskillende
klassifikasiebeginsels in etnobiologiese nomenklature voorkom: klassieke kategorisering,
kategorisering op grond van familieverwantskap, assosiasie, ens. (sien Palmer, 1996 vir ?n
uitgebreide bespreking). Aangesien daar onder die nie-bestaande wesens ook verskeie
hibridiese vorme (bv. half-mens, half-dier; of saamgestelde diere) voorkom, is die vraag
natuurlik waar hulle in die onderskeie kategorieë in die Christelike Europese skema bo
ingepas moes word en op watter gronde.
Dat Van Maerlant (in navolging van Thomas) ook ten opsigte van DNB met hierdie vrae
oor die kategorisering van die bestaande en nie-bestaande kategorieë gekonfronteer is,
blyk reeds vroeg in sy bespreking van die kategorie WONDERBAARLIKE VOLKERE
binne die oorkoepelende kategorie DIE MENS. Die sater, wat baie soos ?n mens lyk,
maar bokhorings en bokkloutjies vir voete het, lewer al klaar so ?n
kategoriseringsprobleem op. Vir Van Maerlant is die vraag: Waar pas die sater in: By die
kategorie DIERE, of by die kategorie MENSE? Hy plaas hom onder die subkategorie
"afwykende volkere", en wel op grond van die feit dat die sater nie soos die mens van
Adam afstam nie en ook dus nie ?n onsterflike siel het nie.
Die besit van ?n onsterflike siel lyk dus na ?n soort essensiële kenmerk op grond waarvan
die normale mens van die afwykende volkere onderskei is. Wat die res betref, is die
uitstaande kenmerk van die kategorie afwykende volkere dat hulle ten opsigte van een of
ander kenmerk van normale mense afwyk: liggaamlik, ten opsigte van genderrolle, sosiale
gebruike, erkenning van en geloof in God, ens. (Sien in hierdie verband Friedman [1981]
vir ?n uitgebreide bespreking van hoe normaal en afwykend in die klassieke en Christelike
lewens- en wêreldbeskouing gedefineer is.)
Die voorlopige indruk wat mens dus kry, is dat daar vir die kategorie MENS ? soos vir
die ander kategorieë in die skema ? ?n stel breë kenmerke geïdentifiseer is en dat die
normale mens as prototipe dien met vaste, maar kultuur-spesifieke waardes vir elkeen van
hierdie kenmerke. Ander lede, soos die afwykende/niebestaande volkere word dan by
hierdie kategorie geassimileer in die mate wat hulle ook hierdie kenmerke vertoon, maar
met bepaalde grense. Al is die seehert, seemonnik, seeridder en seestier voorgestel as
synde halfmens-halfvis, woon hulle, anders as mense, in die see en stem vormlik ooreen
met die visse, nie mense nie. Gevolglik is hulle ingedeel by die kategorie
MONSTERVISSE.
Dit vra egter om nadere navorsing om meer duidelike antwoorde te probeer gee op watter
klassifiseringsbeginsels hier geld. Uit die kenmerk-analise bo (sien Tabel 1 tot 3), blyk

egter ook dat die integriteit van ?n kategorie in terme van die lede wat daarby ingesluit
word, in stand gehou is deurdat al die lede in terme van dieselfde kenmerke ontleed word.
Maar binne die kategorie is daar aansienlike variasie vir sover die verskillende diere
aansienlike variasie ten opsigte van elke kenmerk kan vertoon. Gelyksoortige behandeling
van bestaande en nie-bestaande kategorieë in terme van dieselfde oorkoepelende
kenmerke (maar met voorsiening van variasie ten opsigte van elke kenmerk) lyk dus na ?n
(nood-) oplossing. Die eindeffek is egter dat ook die nie-bestaande kategorieë soos die
bestaandes en vertroudes hanteer is en daarmee is die skyn van die bestaan van die niebestaandes verhoog.
Om én die bestaande én die nie-bestaande diere oor dieselfde kam te skeer, is ook
deurgevoer in die wyse waarop Van Maerlant sy geloof in die leer van die natuurlike orde
toegepas het, veral as dit by seksuele gedrag gekom het. Volgens Van Maerlant het die
Bybel geleer dat die slegte mans in die dae voor die sondvloed teen die Natuur in gehandel
het deur hulle vrouens bo te laat lê terwyl hulle self onder gelê het. Hiermee is die
natuurlike orde letterlik omgekeer, en hierdie vergryp kon nie ongestraf gelaat word nie.
Verder laat die Natuur ook nie toe dat wellus die grense van die natuurlike oorskry nie en
mens en dier word by sulke oorskrydings met ?n vroeë dood gestraf, en dit geld in DNB
vir sowel die mens as die furions (Burger, 1990: 124).

Slotsom
Die moderne mens het ook sy wonderlike en afgryswekkende skepsels, daarvan getuig
helde soos Superman, Tarzan, Shrek en die vele tegno-totemistiese monsters wat die
wêreld van die genre van wetenskapsfiksie bevolk. Die verskil tussen die mens van vandag
en die Middeleeuer, so word somtyds aangevoer, is dat ons egter tussen fiksie en feit kan
onderskei. Sulke monsters of denkbeeldige wesens hoort veilig in die wêreld van die
letterkunde of die rolprentteater. Maar, soos reeds aangedui in Palmer (1996) se aanhaling
hierbo, is die verskynsel dat mense in die bestaan van dinge kan glo al is daar geen direkte
empiriese bewyse daarvoor voor hande nie ?n universele en tydlose verskynsel. Vrae oor
die bestaan al dan nie van die siel, God, die hemel en die hel, byvoorbeeld, word vandag
nog gevra en verskeie nie-empiriese bewyse vir die bestaan al dan nie van hierdie
konstrukte aangevoer.
Mense glo vandag nog met passie aan die bestaan van hulle selfgeskepte denkbeelde, al
maak hulle die aanspraak dat hulle tussen empiriese feit en suiwer denkbeeld kan
onderskei. Umberto Eco satiriseer hierdie aanname en mense se lig-gelowigheid op
treffende wyse in sy roman Baudilino. Daarvoor gebruik hy juis niks anders nie as die
Middeleeuse gegewe van die Heilige Graal en die koninkryk van Priester Jan wat bevolk is
met al die wonderbaarlike en monster- agtige wesens wat Jacob van Maerlant so treffend
in Der naturen bloeme as empiriese feite voorgehou het.
Wat die kognitiewe benadering tot hierdie verskynsel laat sien, is dat ons denke ons parte
speel en baie maklik ons lig-gelowigheid uitbuit om ons te laat sien en te laat glo in wat nie
empiries bestaan nie.
Departement Afrikaans & Algemene Literatuurwetenskap, UNISA
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Travestie en gay identiteit in Volmink (1981)
van Hennie Aucamp
- Andries Visagie -

Abstract
With his volume of short stories, Volmink (1981), Hennie Aucamp became the first
Afrikaans writer to reflect on the implications of the identity construction promoted by the
gay liberation movement since the 1960s. It is Aucamp?s conviction that gay writing
should not restrict itself to the world of homoeroticism; gay writers should also devote
themselves to an exploration of the human condition. Through a critical reading of the story
"La Divina en die cowboy" from Volmink, this article examines Aucamp?s views on
identity. For La Divina her identity as a drag queen is a deliberate and spectacular
performance. Her selfconscious staging of a feminine identity becomes a parody of the
artificiality of all gender identities. As Judith Butler (1993) has demonstrated, hegemonic
heterosexuality is also characterised by constant and repeated efforts to imitate its own
idealised images through practices of the body. In spite of her affiliation with the gay
subculture and her hyperfeminine identity, La Divina in Aucamp?s story appropriates the
violent practices of a totalising masculinity when she seduces and stabs a "cowboy" during
sexual intercourse. Through La Divina Aucamp expresses his scepticism of identity
practices and questions the merits of identity construction as a suitable strategy for the
emancipation of homosexuals.

Homoseksualiteit is reeds sedert die publikasie in 1897 van die verhaal "Di twe frinde"
deur ene Amant in Ons klyntji (vergelyk De Lange, 1997: 10) ?n deurlopende tematiese
belangstelling in die Afrikaanse literatuur. Ander vroeër tekste met ?n sterk fokus op die
homoseksuele subjek is Johannes Meintjes se kortverhaalbundel Kamerade (1947) en
Roy Niemann se roman Atlantis! Atlantis! (1975). Hierdie tekste is geskryf in ?n periode
in die geskiedenis toe homoseksuele praktyke kriminele oortredings was. Die
homoseksuele subkultuur is ondergronds gedwing deur die onverdraagsaamheid van die
Suid-Afrikaanse samelewing en ook die representasies van homoseksualiteit in die
literatuur is gekenmerk deur verdoeseling en apologie.
In die ouer literatuur is die dood dikwels die enigste uitweg vir die homoseksueel uit sy
verbode liefde. In "Di twe frinde" kwyn Roland weg van verdriet na die verlies van Piet se
"vriendskap" en in "Die redder" uit I.D. du Plessis se kortverhaalbundel Gevreesde vriend

(1946) bied die giftige slang wat Jan pik na die verlies van sy vriend vir hom "redding" uit
sy smart (Aucamp, 1990a: 15-16). In "Die redder" vind Du Plessis dit nie meer soos
Amant nodig om die aard van die verhouding tussen Jan en Henri te maskeer of te
verdoesel nie. Trouens, die verteller betreur saam met Jan die feit dat hy in die
heteroseksistiese samelewing altyd ?n masker moet dra om sy ware seksuele oriëntasie
weg te steek. Die Suid- Afrikaanse samelewing (in teenstelling tot die verdraagsame Parys
waar Jan vir Henri leer ken het) duld egter nie die homoseksuele liefde nie en die dood is
die enigste uitkoms vir mans wat hulle nie met die heteroseksuele hegemoniese manlikheid
kan assosieer nie.
In die jare tagtig het die Afrikaanse gay literatuur ?n vernuwing belewe. Volgens Hennie
Aucamp het die gay tema met die werk van die Sestigers weliswaar sy beslag in Afrikaans
gevind, maar in die jare tagtig het die gay verhaal "blatant mondig geword ? en soms
luidrugtig onboetvaardig" (Aucamp, 1990a: 19, vergelyk ook De Lange, 1997: 7). Die
verhulling en verestetisering wat die gay literatuur voor 1980 gekenmerk het, is laat vaar in
reaksie op die groter openbare verdraagsaamheid oor homoseksualiteit. In die Afrikaanse
gay literatuur het die aandag in die jare negentig merkbaar verskuif van literatuur wat die
integrasie en aanvaarding van gays by die breër samelewing bepleit na ?n meer
fundamentele en strydvaardige uitdaging van die dominante heteroseksistiese
identiteitskonstruksies wat homoseksualiteit uitsluit of marginaliseer. Hierdie ontwikkeling
in die Afrikaanse literatuur is onder andere geïnspireer deur die werk van Michel Foucault,
spesifiek sy invloedryke boek The History of Sexuality (1978) waarin hy ?n uitdaging rig
tot heersende konsepsies van subjektiwiteit en identiteit. In die Afrikaanse gay literatuur
het die volgende spanning sigbaar geword in die jare negentig: skrywers is enersyds steeds
aangetrokke tot die mobilisering van homoseksuele rondom ?n gay identiteit ter wille van
groter emansipasie; andersyds is hulle skepties oor identiteit en subjektiwiteit wat histories
ingebed is in die volgehoue handhawing van normatiewe heteroseksualiteit.
Hennie Aucamp se gay tekste verskil van die werk van Koos Prinsloo en Johann de Lange
in dié opsig dat hy sy verhale oor homoseksualiteit selde wy aan ?n eksklusiewe en
indringende besinning oor gay of manlike subjektiwiteit. Aucamp se Volmink (1981) is
egter een van die eerste tekste in Afrikaans wat in gesprek tree met die gay beweging se
energieke konstruksie en toe-eiening van ?n geëmansipeerde gay identiteit sedert die jare
sestig. Johann de Lange (1997: 7-8) het gelyk wanneer hy daarop wys dat die
waterskeiding in die gay verhaal in die jare tagtig saamgeval het met die verskyning van
Volmink: "In verhale soos "La Divina en die cowboy" asook "Vir vier stemme" het
Aucamp afgesien van die bedekte aanslag, en in verhale wat daarna gepubliseer is, het
skrywers hulle nie langer van verdoeselingstegnieke bedien nie." Kort na die verskyning
van Volmink debuteer Koos Prinsloo met die invloedryke Jonkmanskas (1982) wat
verdere stukrag aan die groeiende gay literatuur in Afrikaans gegee het.

1. Travestie in Volmink van Hennie Aucamp
Aucamp se werk kan beskou word as ?n oorgang tussen die ouer gay literatuur wat pleit
vir aanvaarding en toleransie ? I.D. du Plessis se Vreemde liefde (1937) is hier ?n
eksemplariese teks ? en die uitdagende gay tekste van die jare negentig waarin seksuele

taboes aangegryp word om subjektiwiteit aan ?n indringende vraagstelling te onderwerp.
Hoewel Aucamp veral sedert die jare tagtig nie huiwer om eksplisiete homoërotiese tekste
te skryf nie, keer hy ook soms terug na die verdoeselingstrategieë waarvan gay skrywers
hulle noodgedwonge moes bedien voor die emansipasie van homoseksuele wat in die jare
sestig op dreef gekom het (vergelyk Aucamp, 1990a: 12 en Aucamp, 2002b). Sy sonnet
"Die woestynheilige" uit Hittegolf (2002a: 47) kan byvoorbeeld as ?n sadomasochistiese
gay gedig gelees word indien die verskuilde gay sensibiliteit in die teks gedekodeer word.
Veral sedert die jare tagtig word Aucamp nie meer deur omstandighede genoop om van
verdoeselingstegnieke in sy homoërotiese tekste gebruik te maak nie, maar in sy
selfvertroue as ?n bevryde gay skrywer beskou hy dit klaarblyklik as sy prerogatief om
naas openlike homoërotiese tekste ook hulde te bring aan die skryfpraktyk wat gay
subjektiwiteit slegs deur suggestie en verdoeseling tot uitdrukking kon bring (Visagie,
2004).
Die bogenoemde stelling dat Aucamp ?n oorgangsfiguur in die Afrikaanse gay literatuur is,
hou verband met Aucamp (2003a: 192, 1994a: 29 en 1996: 8) se oortuiging dat tekste
oor homoseksualiteit ook kommentaar moet lewer oor aspekte van die menslike bestaan
wat nie beperk is tot die wêreld van die homoërotiek nie. Aucamp (2003a: 192) is bewus
daarvan dat sy kabaretgehore en lesers grotendeels heteroseksueel is en dat hy daarom in
sy representasie van homoseksualiteit rekening moet hou met die verwagtinge van sy
(lees)publiek. Die toegewings wat Aucamp aan sy heteroseksuele leser maak, herinner
onwillekeurig aan die periode voor Sestig toe gay skrywers selfsensuur moes toepas in
hulle verkenning van gay subjektiwiteit om voorsiening te maak vir die konserwatiewe en
onverdraagsame sienings van die oorwegend heteroseksuele samelewing oor
homoseksualiteit. Trouens, skrywers soos Joan Hambidge en Johann de Lange is van
mening dat gay skrywers in die een-en-twintigste eeu steeds te kampe het met die
vooroordele van die heteroseksistiese samelewing. De Lange beweer: "Die probleem lê
daarin dat die gay persoon deur die gemeenskap uitsluitlik in terme van sy seksualiteit
gedefinieer word, maar dieselfde gemeenskap het ?n probleem daarmee dat die gay
skrywer sigself in daardie terme projekteer" (aangehaal in ?n artikel, "Debat oor gayboeke nog nie verby" [2001: 2]).
In ?n vroeë gay verhaal van Aucamp, "Sop vir die sieke" (Spitsuur, 1967) wat ?n vertelling
is van die liefde tussen twee lesbiese vroue oor die kleurgrens heen, internaliseer die
volwasse verteller die burgerlike beskroomdheid van die same- lewing: die lesbiese of
homoseksuele liefde ("the love that dare not speak its name" soos Lord Alfred Douglas
daarna verwys het) word byvoorbeeld nie as sodanig benoem nie. Daar word slegs
eufemisties verwys na "dié ding" (1967: 63) tussen tant Rensie en Sofietjie en die verteller
vermoed dat hy moontlik as kind vir tant Rensie "die verpersoonliking geword [het] van
die maatskaplike orde waarteen sy haar al soveel jare lydelik verset" het (1967: 64). "Sop
vir die sieke" is wel deeglik ?n aanklag teen die maatskaplike orde wat homoseksualiteit
onderdruk, maar die verhaal word desondanks steeds stilisties bepaal deur die sensuur en
diskresie wat vereis word deur die homofobiese maatskappy. In Slagplaas (1992) verset
Koos Prinsloo se verteller in "Die poort van hemelse vrede" hom juis teen hierdie soort
gedwonge diskresie wanneer hy die vermoedelik homofobiese leser kompromisloos dwing
om getuies te wees van sy homoseksuele promiskuïteit.
Sedert die opkoms van die queer beweging in die jare negentig kom Aucamp se teësinnige
identifikasie met die begrip "gay" en die identiteitspolitiek wat daarmee gepaardgaan

(1990a: 10-12), enigsins byderwets voor. Die queer beweging is naamlik ook skepties oor
starre identiteitskategorieë wat die grensoorskrydende aard van seksuele praktyke aan
bande lê. Volgens die queer teorie kan ook identiteitskategorieë soos "gay" en "lesbies"
ondanks die bevryding wat daarmee geassosieer word, ?n inhiberende uitwerking hê op
die vrye uitdrukking van seksuele gedrag (Petersen, 1998: 97-103; Spargo, 1999: 38,
47). Die verteller in "Met pers en groen geteken" (Dooierus, 1976), Llellewyn in "Die
Ericaversameling" (Wat bly oor van soene?, 1986) en Wynand in "Lente is traag vanjaar"
(Gewis is alles net ?n grap, 1994b) is voorbeelde van manlike subjekte by Aucamp wie se
seksuele geaardhede nie ingeperk word deur identiteitskategorieë soos "straight" of "gay"
nie. In "Die hangkas" (Volmink, 1981) stel die verteller ?n aantal vrae oor seksuele
identiteit waardeur hy wys op die kompleksiteit van die menslike seksualiteit wat nie
sonder meer met afgebakende en eksklusiewe konsepte benoem kan word nie: "Wat van
die man wat hom tussen sy vrou se rokke ophang; die seun wat masturbeer tussen roltwak
en gewere, in ?n lug wat dik en donker is? [?]. Die hangkas as baarmoeder en graf, die
skakel wat ?n kring laat sluit?" (Aucamp, 1981: 79). Is die man en die seun in die
bogenoemde vrae homoseksueel, heteroseksueel, transseksueel of biseksueel? Die vraag
bly onbeantwoord; die individuele seksuele praktyke oorskry die grense van die
identiteitskategorie wat moontlik daaraan toegeken kan word.
Hennie Aucamp se Volmink (1981) is ?n verkenning van die grense van manlike
subjektiwiteit wat uitgedaag word deur die naasliggendheid, vervloeiing en oorvleueling van
uiteenlopende geslagtelike identiteite. Die grense van manlike subjektiwiteit word getoets
deur die nabyheid van vroulike identiteite en gay identiteite met die gevolg dat sowel
manlike subjektiwiteit as die identiteite waarvoor dit te staan kom, aan ?n sekere
uitwisselbaarheid onderwerp word. Soos reeds hierbo aangedui, het Aucamp (1990a: 11)
?n voorkeur vir tekste waarin "homoseksualiteit geïntegreer is met ?n breë netwerk van
individuele en maatskaplike belange." Die gay verhale in Volmink word dan ook selde
gewy aan ?n uitsluitlike beskouing van gay subjektiwiteit as ?n verskyningsvorm van
manlike subjektiwiteit. Die invloed van die breër sosiale konteks en die wisselwerking
tussen gay seksualiteit en ander uitdrukkingsvorms van seksualiteit word ook in berekening
gebring. By voorkeur word die unieke en komplekse seksuele identiteit van die individu
belig sonder die onmiddellike beletsel van enige benoemingsdrang op grond van seksuele
identiteitskategorieë.
Volmink is ?n ondersoek na die implikasies wat die inkleding en fatsoenering van die
liggaam het vir die (geslagtelike) identiteit van die subjek. In die bundel is daar
voortdurende verwysings na klere, verkleding, gebare, grimering, maskers, rekwisiete en
ander verskynsels wat met die voorkoms van die liggaam verbind word. Met haar teorie
oor geslagtelikheid as ?n performatiewe gegewe waarby liggaamlike praktyke ten nouste
betrokke is, beweer Judith Butler (1990: 179) dat geslagtelike identiteit tot stand kom
deur die stilering van die liggaam, dit wil sê deur die alledaagse manier waarop
liggaamsgebare en -bewegings die illusie skep van ?n kontinue geslagtelike self. Die
gewaande interne kern van die subjek word in werklikheid deur die herhaling van
performatiewe gebare en bewegings geïnskribeer op die oppervlakte van die liggaam
(Butler, 1990: 173). Pierre Bourdieu (2001: viii, 23) kritiseer Butler weliswaar daarvoor
dat haar teorie oor die performatiewe stilering van die liggaam nie indringender is as ?n
blote besinning oor representasies en benoemings nie, maar hy is dit tog met haar eens dat
die liggaam die basis is van konstruksies van manlike en vroulike subjektiwiteit. Bridget
Fowler (2003: 471) vat Bourdieu se siening oor die "afrigting" van die liggaam soos volg

saam: "the social constructions of masculinity and femininity are actually written on the
body in the form of facial masks over emotion or controls, bodily stances, gaits, postures,
etc., much as the military man is drilled into his straight back" (kursivering deur Fowler).
In ?n bespreking van rolspel en verkleding in die gay literatuur wys Hennie Aucamp
(1990b: 203) daarop dat transvestisisme in die geskiedenis dikwels ?n uitdrukking van
sosiale en politieke ontevredenheid was. Judith Butler (1993: 125) beskou travestie of
"drag" (1) as ?n parodiërende liggaamlike praktyk wat ?n sekere subversiewe potensiaal
kan besit indien dit figureer as ?n hiperboliese weerspieëling van die werking van
hegemoniese geslagtelikheid. Travestie weerspieël die struktuur van nabootsing wat
hegemoniese gendernorme onderlê en waardeur die geslagtelike hegemonie homself
produseer. Hegemoniese heteroseksualiteit word gekenmerk deur konstante en
herhaaldelike pogings om sy eie ideaalbeelde na te boots deur middel van liggaamlike
praktyke: "That it must repeat this imitation, that it sets up pathologizing practices and
normalizing sciences in order to produce and consecrate its own claim on originality and
propriety, suggests that heterosexual performativity is beset by an anxiety that it can never
fully overcome, that its effort to become its own idealizations can never be finally or fully
achieved" (Butler, 1993: 125). Deurdat die fopdosser hierdie proses dramatiseer en
sigbaar maak, bevraagteken hy of sy die aanspraak van heteroseksualiteit op natuurlikheid
en oorspronklikheid. Travestie sinspeel terselfdertyd op die proses waardeur
homoseksualiteit tesame met vroulike subjektiwiteit gepatologiseer word as die ander
waarteen die norme van hegemoniese manlike subjektiwiteit afgeset word en gestalte kry
(Butler, 1993: 235). (2)
In drie van die ses gay verhale in Volmink, naamlik in "La Divina en die cowboy", "Vir vier
stemme" en "?n Heilige met huisbesoek", belig travestie en verkleding aspekte van
geslagtelike identiteit. In verhale soos "Die swart hings", "Vaslav in die sneeu" en "Op
moedverloor se pleine" word ook kortliks besin oor maskers, travestie en kostuums. Die
belang van die wisselwerking tussen kleding en identiteit is reeds herkenbaar in die
voorbladillustrasie van Volmink met die betekenisvolle titel "Identity". Judith Mason het
hierdie tekening spesiaal vir Aucamp se bundel gemaak. Dié tekening van ?n lyfgordel is
terselfdertyd ook ?n afbeelding van ?n menslike gesig. Die versmelting tussen kledingstuk
en gesig ? die gesig is waarskynlik die belangrike identiteitsmerker van elke mens ?
suggereer dat dit feitlik onmoontlik is om die identiteit van die individuele subjek te
onderskei van die klere wat hy of sy dra. "Die klere maak die man", soos die bekende
idoom lui.
Die identiteitskeppende fatsoenering en stilering van die liggaam word in Mason se
tekening gekompliseer deur die skeletale voorkoms van die menslike gesig se gebit: die
identiteit van die menslike subjek word uiteindelik net soos sy of haar klere, vlees en bloed
afgestroop wanneer die dood, die groot gelykmaker, intree. Ook La Divina, die fopdosser
in "La Divina en die cowboy", is bewus van die onvermydelikheid van die dood wanneer
sy doelbewus swart strepe op haar jukbene aanbring sodat sy kan onthou: "oor alles hou
die skedel wag" (51). Die skokkende visuele skouspel van Freddy McTavish se selfmoord
in "Vir vier stemme" is net soos "Identity" van Judith Mason ?n sametrekking van die
problematiek rondom (seksuele) identiteit, kleding (travestie) en die verminking van die
dood.
In "Vir vier stemme" is dit verkleding en travestie wat Freddy McTavish groter insig bring

in sy eie homoseksuele geaardheid (vergelyk ook Grobbelaar, 1994: 21-22, Schaffer,
2002: 217-219 en Malan, 2004). Sy verkleding as Genoveva of Fifi is bedoel as ?n
"Boerepoets" (56) om die liggelowige Beimen Botes ?n rat voor die oë te draai. Die
travestie word ?n verwikkelde spel waarby sowel sinsbedrog as waarheid betrokke is:
Beimen, wat onmiddellik verlief word op Genoveva, word geflous deur die travestie, maar
dit is juis deur die travestie dat Freddy op sy beurt die waarheid omtrent sy seksuele
identiteit ontdek. Tydens die travestie kom die vraag by Freddy op: "speel hy iemand, of is
hy uiteindelik tuis by homself?" (64). Hy vul sy verkleding as Genoveva aan met ?n
vroulike stemintonasie en handgebare: "Freddy verander ook van binne-uit. Hy lag koket,
sy stem effens hoër as gewoonlik, van pure opgewondenheid; en sy handgebare raak
vroulik" (75).
Wanneer Freddy vir ?n tweede keer as Genoveva aan Beimen verskyn, is sy bedoeling
egter nie om die illusie voort te sit nie. Beimen tref vir Freddy/ Genoveva in die poskantoor
aan sonder die sprankel wat hy tydens hulle eerste ontmoeting so verleidelik gevind het:
"Wydsbeen sit hy, met sy kop tussen sy bene, asof hy naar is, en wanneer hy uiteindelik
opkyk, is sy oë leeg, sonder hoop of herkenning of liefde" (66). Die vertwyfelde Freddy
het hom weliswaar as Genoveva verklee, maar hy speel nie meer toneel nie. Hy klou vas
aan die "(e)en kans uit ?n duisend" (66) dat Beimen hom ook as Freddy sal kan liefhê en
om hierdie moontlikheid te bewaarheid, verskyn hy weer aan Beimen in die gedaante van
sy geliefde Genoveva, maar hierdie keer sonder om sy ware persoonlikheid te verdoesel.
Die woedende en teleurgestelde Beimen verkrag egter vir Freddy. Freddy "weet dat hy
verlore is" as ?n homoseksueel in ?n konserwatiewe plattelandse omgewing en selfmoord
is, soos dikwels in die ouer Afrikaanse prosa, die enigste uitweg uit die identiteitsdilemma
waarin hy verkeer. In Volmink hou Aucamp hom die reg voor om ?n buiging te maak in
die rigting van die ouer gay literatuur, maar hy verken ook sonder skroom nuwer
ontwikkelinge in die gay literatuur. In "La Divina en die cowboy", die verhaal uit Volmink
wat vervolgens in besonderhede bespreek sal word, word die problematiek rondom
travestie, homoseksualiteit en manlike subjektiwiteit gesitueer binne die konteks van die
pas geëmansipeerde gay subkultuur van die jare sewentig in die VSA. Dié emansipasie sou
in Suid-Afrika eers in die jare negentig plaasvind.

2. "La Divina en die cowboy"
Die travestie van La Divina in "La Divina en die cowboy" lei tot ?n indringende
problematisering van geslagtelike subjektiwiteit. Die verhaal is ?n greep uit ?n dag in die
lewe van ?n fopdosser in San Francisco se gay gemeenskap in die berugte Tenderloingebied waar die verhaal "?n Heilige met huisbesoek" ook afspeel. Volgens Aucamp
(1990b: 204) is "La Divina en die cowboy" die "neerslag van ?n besoek aan San
Francisco in die laat sewentigerjare. Gay-trots het in dié tyd ?n histeriese piek bereik, en
spesifiek in San Francisco wat as die gay-hoofstad van die Nuwe Wêreld beskou is." Uit
hierdie opmerking blyk Aucamp se kritiese afstand teenoor die gay beweging wat
homoseksuele wou mobiliseer rondom gay trots en ?n bevryde gay identiteit. Die
vertellershouding in "La Divina en die cowboy" is dan ook nie sonder meer simpatiek
teenoor La Divina as ?n verteenwoordiger van die gay kultuur in die jare sewentig van die
vorige eeu nie.

La Divina vergader eers met haar volgelinge in ?n kafee in Castro Street om die inhoud
van ?n New Age-kursus wat hulle onder haar leiding beplan, te bespreek. Hierna gaan sy
op soek na seks in die Tenderloin-gebied. Sy lê besoek af by ?n instelling met die naam
"Glory Holes" waar sy ?n toeskouer is van die anonieme seks tussen gay mans. Op straat
ontmoet sy dan die cowboy wat bieg dat hy hunker na seks met ?n mooi vrou. La Divina
nooi hom na haar woonplek en tydens die seksspel ontdek die cowboy tot sy ontsteltenis
dat La Divina in werklikheid ?n man is. La Divina reageer op sy misnoeë deur hom met
haar hoedespeld te steek en daarna sy wond te lek. Die suggestie is dat die cowboy na
hierdie insident soos "?n lam [?] ter slagting" (55) gewillig is om voort te gaan met die
seksspel.
Volgens Grobbelaar (1994: 90) is La Divina vernoem na die oorgewig Amerikaanse
fopdosser, sanger en akteur Divine wat gewoonlik opgetree het met dik lae grimering en
groteske vrouemonderings (vergelyk Kleinhans, 1994: 189). Uit die openingsin in Aucamp
se verhaal word daar verder ?n skalkse verband gelê tussen die naam "La Divina" en
Dante se La Divina Commedia: "La Divina is geen komedie nie. Sy is melodrama en ?n
heks, skerpsinnig soos ?n kobra" (50, vergelyk ook Grobbelaar, 1994: 106). Die
vermelding van ?n "komedie" en ?n "melodrama" plaas La Divina onmiddellik binne die
skynwêreld van die toneel. Haar "ware" identiteit is van meet af aan onontwarbaar
verknoop met die geaffekteerde toneelspel waardeur sy kommunikeer. Haar mondering,
grimering en teatrale gebare maak van haar ?n kunsmatige skouspel. La Divina se
artifisialiteit skakel met die dekadentistiese inslag van die verhaal en word versterk deur die
beskrywing van haar groen naellak (3) wat ?n mengsel is van "pou-, gal-, en
brommergroen, met ?n speurseltjie gangreen" (50). Soos die beskrywing van die kleur van
haar naels suggereer, puur La Divina haar skoonheid uit ?n dekadente fassinasie met verval
en ontaarding (vergelyk ook Grobbelaar, 1994: 67 en De Vries, 1999: 90).
Nadat La Divina dwelmmiddels ("nagblou pille wat soos visogies staar", 52) gebruik het
tydens die vergadering met haar volgelinge word sy weer "haarself: ?n advertensie van ?n
advertensie" (52). Net soos met die verwysings na die toneel word La Divina se ware self
as ?n simulacrum voorgestel aangesien haar subjektiwiteit geen diep innerlike kern besit
nie, maar ?n eindelose spieëling is van nabootsings en representasies wat geprojekteer
word op die oppervlakte van haar liggaam. La Divina is ook net haar "ware self" indien sy
onder die invloed van dwelms is: die sinsbegogeling van die dwelmmiddels word verhef tot
die norm. Vir La Divina is "selfherwinning" verder nie ?n meditasie oor die self nie, maar
wel die uiterlike aanwending van grimering waarna sy "gelouter en gereed" voel asof sy ?n
geestelike ervaring beleef het (51).
Volgens Butler (1990: 175) is die genderparodie van travestie nie gegrond op die aanname
dat daar ?n oorspronklike is wat deur die parodiërende identiteite nageboots word nie.
Die parodie teiken juis die gedagte dat daar hoegenaamd iets soos ?n oorspronklike
bestaan: "gender parody reveals that the original identity after which gender fashions itself
is an imitation without an origin" (Butler, 1990: 175). By La Divina is daar ook net
nabootsings van nabootsings; haar subjektiwiteit kan nie teruggevoer word tot ?n
oorspronklike kern nie. In ?n artikel oor die skrywers Oscar Wilde en Will Self vra Hennie
Aucamp (2003b: 1) na aanleiding van ?n besinning oor maskers of die self ooit werklik
homself is. Aucamp haal hier Schopenhauer se konstatering aan dat die woord "persoon",
dit wil sê die menslike individu, etimologies teruggevoer kan word na die Latynse woord
"persona" wat verwys na die masker van ?n akteur. Daar is dus net maskers en

representasies van die self. Die self kan nooit op ?n vaste bodem en noukeurige begrensing
aanspraak maak nie en kan daarom ook nie terugval op ?n stabiele geslagtelike identiteit
nie.
Die problematisering van geslagtelike subjektiwiteit in "La Divina en die cowboy" blyk
onder meer uit die konsekwente benoeming van La Divina met die vroulike persoonlike
pronomen "sy", selfs nadat die cowboy haar manlike geslagsorgane ontdek het. Getrou
aan die konvensies van die "drag"-vertoning of travestie verhef La Divina se
fantasievoorkoms haar tot ?n hiperboliese manifestasie van vroulikheid. Dié hiperboliese
vroulikheid is moontlik ?n oorkompensasie vir die feit dat sy manlike geslagsorgane het. La
Divina gebruik doelbewus haar hipervroulike voorkoms om die cowboy bewus te laat bly
van haar vroulike persona. Ook na die ontdekking van haar manlike organe slaag sy daarin
om die cowboy weer onder die ban van haar vroulikheid te bring: "La Divina dwing sy oë
van haar mik af, terug na haar gesig. Dis verraderlik mooi; soet soos sonde. Haar lippe is
bruin gelak, en donker omlyn" (55). Die versteuring in die volgehoue projeksie van ?n
vroulike persona blyk slegs kortstondig te wees wanneer La Divina die cowboy se blik
opnuut vestig op haar skouspelagtige vroulike skoonheid. Die liefdespel word klaarblyklik
voortgesit wanneer die cowboy se geloof in La Divina se begeerlikheid herstel word. Die
beskrywing van La Divina se gesig as "verraderlik mooi; soet soos sonde" gee te kenne
dat die cowboy in reaksie op die belofte van La Divina se skoonheid as afwykend en
transgressief hom willens en wetens onderwerp aan die beeld wat sy van haarself
projekteer.
Ook die cowboy is ?n "pseudo-cowboy" (Aucamp, 1990b: 204): soos La Divina neem hy
ook deel aan die maskerspel van verkleding en travestie met die cowboyhoed wat aan
hom die voorkoms van ?n cowboy van Texas moet verleen. En net soos La Divina se
geprojekteerde identiteit met die stroping van haar kledingstukke ?n legitimiteitskrisis
beleef, word die cowboy se hipermanlike identiteit gedestabiliseer wanneer hy sy hoed
afhaal en bely: "Ek is nie regtig van Texas nie, [?] maar ?n cowboy nietemin." Die
bekentenis dat hy nie regtig van Texas afkomstig is nie, plaas onvermydelik sy
hieropvolgende bevestiging van ?n cowboy-identiteit ook onder verdenking. La Divina se
geloof in die persona van die cowboy word tydelik versteur net soos die cowboy se
aanvaarding van haar persona as ?n vrou later versteur word.
Die gekunsteldheid waarmee La Divina en die cowboy gestalte gee aan hulle geslagtelike
identiteite deur middel van travestie en verkleding lei tot die gevolgtrekking dat Aucamp in
sy verhaal net soos Judith Butler (1993: 125) erkenning gee aan die subversiewe
potensiaal van travestie om die struktuur van nabootsing wat hegemoniese gendernorme
onderlê en waardeur die geslagtelike hegemonie homself produseer, bloot te lê. Beide La
Divina en die cowboy kom voor as gekostumeerde akteurs (4) wat rolle vertolk in ?n
"melodrama" (50) oor die funksionering van geslagtelike norme. Die verteller lê telkens
klem op die teatrale elemente in La Divina en die cowboy se voorkoms en optrede
waardeur die leser uitgenooi word om te besin oor die ontplooiing van hulle
geprojekteerde geslagtelike identiteite as ?n hiperboliese weerspieëling van die nabootsing
wat nie net eie is aan die travestie nie, maar ook bepalend is vir die produksie van
normatiewe geslagtelikheid in die samelewing.
Die cowboy se aanvanklike macho-identiteit word drasties gewysig met sy vervrouliking of
"ontmanning" (Aucamp, 1990b: 204) in die slot van die verhaal wanneer La Divina hom

eers "penetreer" met haar hoedespeld en dan oortuig om met haar homoseksuele omgang
te hê. Geslagtelike identiteite in die verhaal is uiteindelik grensoorskrydend en kontingent.
Heteroseksuele manlike subjektiwiteit blyk hier nie ?n essensiële gegewe te wees nie, maar
is ontvanklik vir die uitwisseling van identiteitsinhoude met die geslagtelike ander. Die
uitdaging van die starre geslagtelike identiteitsgrense wat vanaf die begin van die verhaal
deur die travestie volgehou word, word in die slot tot ?n hoogtepunt gevoer wanneer La
Divina ineens ?n aggressiewe manlikheid toe-eien en die macho-cowboy vervroulik word.
Die kunsmatigheid en veranderlikheid van geslagtelike identiteit as ?n soort teater en die
gevolglike onwaaragtigheid wat daarmee geassosieer word, kan die leser aanmoedig om
die oordrewe belang wat normaalweg aan geslagtelikheid geheg word, te bevraagteken en
op soek te gaan na ?n soort menslikheid wat nie bemiddel word deur die maskers van
geslagtelike identiteite nie. Vir Aucamp (1994a: 29) is dit in sy gay tekste belangrik dat die
mens voorop gestel word en dat die gay belewenis binne hierdie breër konteks van
algemene menslikheid aan die orde moet kom.
Aucamp se beskouing van manlike subjektiwiteit in "La Divina en die cowboy" is meer as
net ?n problematisering van geslagtelike identiteit deur verkleding en travestie. Dit is
opvallend dat La Divina ?n appropriërende en totaliserende subjektiwiteit aanneem. Soos
reeds aangedui, eien La Divina vir haar ?n soort hipervroulikheid toe met die stilering van
haar liggaam, gebare en uitsprake. Sy versterk haar aangenome vroulike identiteit deur ?n
openbare vrouetoilet in die Tenderloin-gebied te besoek, want sy put "?n behae daarin om
tussen vrouens te wees, uitgelewer aan hul biologie" (53). Sy is ook wel deeglik ?n manlike
subjek soos duidelik word uit haar seksjag in die strate van Tenderloin ? haar gedrag
herinner eerder aan die "cruising" van gay mans as aan die tipiese seksuele gedrag van
vroue. Haar gewelddadige optrede teenoor die cowboy wanneer sy hom met haar
hoedespeld steek, wek verder assosiasies op met die seksuele geweld wat mans soms
teenoor vroue pleeg. Die hoedespeld penetreer letterlik die liggaam van die cowboy en
voer hom na seksuele oorgawe. In ooreenstemming met die historiese vennootskap tussen
manlike subjektiwiteit, geweld en mag, vestig La Divina haar in ?n posisie van mag oor ?n
ander deur die uitoefening van geweld.
La Divina maak haar dus meester van ?n vroulike en ?n manlike identiteit. Luce Irigaray
(1980: 172; 1996: 60, 61) se teorie oor die mag van die subjek as ?n manlike konsep
blyk hier relevant te wees. Sy is van mening dat daar vir die manlike subjek geen werklike
alteriteit bestaan nie aangesien die ander slegs bestaan omdat dit in diens van die manlike
subjek is. Die ander is slegs ?n afspiëeling van die manlike self; die ander word ingebind in
die manlike subjek se "ekonomie" van eendersheid (vergelyk ook Davy, 1994: 143-144).
Die totaliserende manlike subjek is vir homself tegelyk man, vrou, kind en selfs God en hy
konstitueer die somtotaal van hulle verhoudings. La Divina se totaliserende subjektiwiteit is
nie beperk tot die toe-eiening van manlik en vroulik nie. Sy is tegelyk ook goddelik en
boos; geestelik en vleeslik. Sy is die verpersoonliking van sowel boosheid as goedheid:
haar naam skakel haar met die goddelike, maar die verteller vermeld reeds in die tweede
sin van die verhaal dat sy ?n heks en ?n slang is. Hierdie karakterisering van La Divina as
beide ?n soort goddelike figuur uit die Christelike godsdiens en ?n verraderlike heks word
volgehou tot aan die einde van die verhaal en skakel met die dekadente profanasie van die
religieuse in die teks (vergelyk Grobbelaar, 1994: 106-107).
Met La Divina skep Aucamp ?n karakter wat ondanks haar affiliasie met die gay
subkultuur nie ontkom aan die geneigdheid van die manlike subjek om ?n totaliserende

subjektiwiteit te approprieer nie. Die verteller se onsimpatieke, kritiese blik op La Divina
kom onder meer tot uitdrukking in sy beskrywing van die fopdosser se totaliserende
subjektiwiteit. Dit is moontlik dat Aucamp met dié onsimpatieke vertellershouding kritiek
wil uitspreek teen die gay beweging se betrokkenheid by die identiteitspolitiek wat in die
jare sewentig ?n "histeriese" piek bereik het (Aucamp, 1990b: 204). In "La Divina en die
cowboy" demonstreer Aucamp terselfdertyd met behulp van die travestie dat geslagtelike
identiteit, met inbegrip van gay identiteit, in stand gehou word deur ?n kunsmatige spel wat
berus op die performatiewe nabootsing van ideaalbeelde waarvan die oorspronklike nie
bestaan nie. Ook in "Op moedverloor se pleine" is die enigste identiteit waarmee die
bejaarde gay man in die verhaal uiteindelik oorbly "?n soort masker" (82); indien hy ooit
oor ?n ware identiteit beskik het, het dit lankal reeds verlore gegaan. Dit is moontlik dat
Aucamp in Volmink wil suggereer dat indien geslagtelike identiteit ?n "komedie" of
"melodrama" is wat die algemene menslikheid van die individu vertroebel, dit wenslik mag
wees dat homoseksuele hulle liewer nie met die identiteitspolitiek bemoei nie. Die
identiteitspolitiek is tradisioneel ?n terrein wat gewy is aan die handhawing van die
heteroseksuele hegemonie en homoseksuele behoort hulle daarom eerder buite die
identiteitspolitiek te posisioneer. Vir Aucamp bied ?n humanistiese benadering tot
geslagtelikheid ?n leefbare alternatief vir die beletsels wat met identiteitskepping
gepaardgaan. In sy gay tekste bly Aucamp (2003a: 192) bewus van die gebiedende
waarde van medemenslikheid: "As medemenslikheid nie die basis van gayliteratuur is nie,
word die gaywêreld uiters voorspelbaar in eie terme, met narcisme en adolessensie as
sentrale impulse."

3. Slot
Binne die konteks van die vryer, verdraagsamer sosiale en literêre klimaat teenoor
homoseksualiteit wat sedert 1980 in Suid-Afrika ontwikkel het, het Afrikaanse gay
skrywers met toenemende durf gestalte gegee aan ?n gay subjektiwiteit. Ten spyte van
hierdie groter verdraagsaamheid moes gay skrywers nietemin daarmee rekening hou dat
gay subjektiwiteit steeds in ?n posisie van subordinasie verkeer het ten opsigte van
heteroseksuele manlike subjektiwiteit, die hegemoniese vorm van manlikheid in die
samelewing. In reaksie op hierdie hegemonie het gay skrywers soos Hennie Aucamp,
Koos Prinsloo en Johann de Lange die aard en funksionering van geslagtelike identiteit en
subjektiwiteit geïdentifiseer as die teiken van hulle kritiek teen die ongelykhede en
diskriminasie wat die geslagtelike orde onderlê.
Hennie Aucamp se kortverhaalbundel Volmink kan beskou word as die eerste gay teks in
Afrikaans wat weggebreek het van die verdoeseling en maskering wat die uitbeelding van
homoseksualiteit in die ouer literatuur gekenmerk het (De Lange, 1997: 7-8). Sy bundel is
?n belangrike eerste beskouing van die beweging wat rondom gay trots in die jare
sewentig ontstaan het en gesentreer het rondom die skepping van ?n bevryde gay identiteit.
In Volmink staan Aucamp krities teenoor identiteit en demonstreer hy deur middel van
verkleding en travestie in ?n verhaal soos "La Divina en die cowboy" hoedat identiteit
funksioneer as ?n artifisiële teatrale skouspel. Sowel gay as heteroseksuele identiteite word
ontbloot as nabootsings van ideaalbeelde sodat dié identiteite nouliks kan aanspraak maak
op ?n eie substansie ? ?n dwingende kritiek teen enige projek om ?n bepaalde identiteit te

verhef tot ?n hegemoniese posisie. Aucamp toon verder in Volmink aan dat die gay
manlike subjek betrokke kan wees by die skepping van ?n identiteit wat dieselfde
totaliserende trekke vertoon wat in die feministiese kritiek met hegemoniese manlike
subjektiwiteit geassosieer word. Aucamp distansieer hom gevolglik van identiteit (ook gay
identiteit) as ?n kategorie en suggereer dat ?n algemene menslikheid wat gestroop is van
die belemmering van geslagtelike identiteit die basis kan vorm van onbevooroordeelde
menslike interaksie. In Gekaapte tyd skryf Aucamp (1996: 8): "Hoe ouer ek word, hoe
belangriker word die basiese eendersheid van mense vir my. Eers is jy mens; dán amper
toevallig, gay."
Aucamp se bevraagtekening van geslagtelike identiteit word in die latere gay tekste van
Koos Prinsloo en Johann de Lange voortgesit. Hierdie twee jonger skrywers vind egter nie
die afstroping van identiteitsmaskers totdat daar ?n herbergsame en onbevooroordeelde
soort (mede)menslikheid ontbloot word, bevredigend nie. Ook hierdie menslikheid is
aangetas deur die hegemoniese diskoers oor geslagtelike subjektiwiteit sodat dit nodig is
om ook die subjek, en nie net identiteit nie, te ondergrawe. ?n Meer fundamentele
vraagstelling is dus nodig. In die werk van Koos Prinsloo word subjektiwiteit die stryd
aangesê met gay liggaamlikheid en seksualiteit as die basis van die kritiek. Die verhale van
Hennie Aucamp was egter die nodige voorbereiding van die literêre klimaat wat dié
radikaler bevraagtekening van subjektiwiteit en homoseksualiteit by Prinsloo en De Lange
kon verduur.
Universiteit van KwaZulu-Natal
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(1) Travestie of "drag" verwys hier na die gebruik onder sommige homoseksuele mans,
fopdossers of "drag queens", om in die openbaar te verskyn in vroueklere, meestal vir
komiese effek. Hierteenoor verwys transvestisisme gewoonlik na heteroseksuele mans wat
verligting en persoonlike bevrediging daaruit put om vroueklere te dra en om as ?n vrou
benader te word (Baker, 1994: 16-18).
(2) Die gay skrywer Tom Lanoye maak byvoorbeeld ook beswaar teen die normerende
invloed van die huwelik as ?n heteroseksuele instelling. Deur herhalende retoriese
strategieë word die onderliggende twyfel aan die ideale wat die heteroseksuele huwelik
onderlê, besweer met die gepaardgaande patologisering van almal wat hulle buite die
invloedsfeer van die huwelik bevind: "U! Vrijgezellen en samenwonenden! Uit de echt
gescheidenen, weduwen en weduwnaars! Trio?s, quatro?s en communes! Hebt u ook uw
buik vol van de lofzangen van al dat zelfverheerlijkende huwelijksvee? Ik begrijp dat zij,
vanuit de onderliggende twijfel aan hun eigen woorden, keer op keer moeten herhalen dat
zij, en zij alleen, de hoeksteen zijn van een maatschappij waaraan u en ik net zo goed
bijdragen" (Lanoye, 2001: 29).
(3) In ?n persoonlike brief gedateer 15 Januarie 2005 skryf Hennie Aucamp dat La Divina
se groen naels ?n intertekstuele verwysing is na die film Cabaret van regisseur Bob Fosse
(1972) met Liza Minnelli in die rol van Sally Bowles: ?In die slottoneel van die film
Cabaret sien die kyker vir laas vir Sally Bowles, maar op die rug, haar hande wapperend
in die lug, sodat almal haar groen naels móét sien, soos sy met ?n perron stap, al verder en
verder van die kyker af weg. Dis einste Sally wat die frase "Divine Decadence" bedink het,
of beter gesê, Christopher Isherwood, haar skepper, in Berlin Stories.?

(4) Die toneelspel van die twee "akteurs" word onder meer duidelik wanneer die cowboy
sy hand "Stanislavski-styl" (55) laat sak nadat hy byna vir La Divina aangerand het en La
Divina "speel verleentheid met die finesse van ?n prima donna assoluta" wanneer sy die
cowboy probeer verlei (54).
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