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'n Resepsie-ondersoek na die 6 debuutdigbundels
van 1999-2000
Elbie Adendorff en Ronel Foster
dibut volumes of Afrikaans poetry
This article examines the publication and reception
debut
at the end of the twentieth CfIltUry,
eelltury, by means of Even-Zohar's poly~ystem
polysystem theory (1990a,
1990b, I
and Bourdieu's field theory (Van Coller,
Caller,
After a brief dis(!lssion
discussion of
IUerary criticism as a mechanism for canonisation, cognisance ISis taken of enormous changes
in the publlshrng
tJubllShin2 industry
industrv after South Africa's
AfrICa's transition to a democratic government
govemment in the
nineties, Thlf~Y-five documents were takfll
taken into aaoullt
account in
In our research into the dynamics
~ynamics of
the canonisation
mnonisation possibilities of the
tbe six volumes of poetry - all of these volumes
volumcs published by
~y
the poets themselves or by small publishing houses, Our empiric study was c01lfined
confined to
newspapers, magazines
magazi1les and the electronic
website LitNet.
LitNer, The reception documents
dO(!lments COIISlst
clectrollle wel'site
constst
of press releases, reviews, articles, mterviews,
II1terviews, letters to the press)
press, et cetera, With the aid of
research, a number of quantitative
qualllitative canonisation
can01!isation mdimtars
Indicators arc discussed,
Dijkstra's
such as the number, length and chronology of the reception
receptioll dommmts;
doeumellls; as well as the status
and sex of the writers of these
tbese texts, The article co/dudes
concludes with an overview of Dijkstra's
theory on the mentiolling
mentioning of celebrated authors as strategy of comparison; and a discussion of
De Moor's
Afoor's (I
writinp and
(1 OQ<) mode/for
model for the writing
a1ld evaluation of book reviews,

1.

Inleiding
Een van die opvaIlendste
opvallendste verskynsds
verskynsels in die Afrikaanse poesiesisteem teen die
millenniumwending is die feit dat die 6 digdebute wat in 1999-2000 gepubJiseer
gepubliseer
is en in die jaar 2000 vir die Ingrid Jonker-prys in aanmerking gekom het, nie een
by 'n hoofstroomuitgewer soos
by'n
SOOS Tafelberg of Human & Rousseau verskyn het nie.
artike! word daar kortliks
kort!iks verslag gedoen van 'n empiriese
In hierdie artikel
empiriesc ondersoek
ondcrsock
na die resepsie van hierdie 6 digbundels
digbundds wat onderneem is ten einde
cinde hui
hul
kanoniseringspotensiaal na te gaan en bepaalde tendense in die poesiesisteem aan
kanoniseringspotensiaai
te dui,
Omdat die 6 debute deur sekere kritici as minder belangrik, minder waardevoI
waardevol
of minder formidabe!
formidabel beskou is, kan gevra word of hierdie bundels 'n wetenweten
skaplike ondersoek regverdig. Binne 'n sistemiese raamwerk is so 'n vraag egter
nie relevant nie; die polisisteemteorie stel die ondersoeker juis in staat om
laaggeagte en periferale tekste te bestudeer, asook die interaksie tussen die marge
en die sentrum. Gesien teen die agtergrond van groot omwentclinge
omwentelinge in die uituit
gewersbedryf aan die einde van die twintigste eeu wil die artikel voorts 'n
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historiografiese funksie dien ter boekstawing van die dinamika en kompleksiteite
komplcksiteite
van die poesiesisteem en van die literere polisisteem
poJisisteem in daardie tydvak.
Die teoriec
teoriee van Itamar Even-Zohar en Pierre Bourdieu vorm die teoretiese
raamwerk waarbinne die ondersoek plaasgevind het.!
Volgens die polisisteemteorie van Even-Zohar (1990a, 1990b en 1997) kan die
poesie binne 'n mimer
ruimer konteks gesien word as 'n sisteem binne en tussen ander
sisteme. Met ander woorde: die poesie
pocsie kan in wisselwerking
wissdwerking met ander sisteme
beskou word - nie net literere sisteme nie, maar ook die ekonomiese, politieke,
sosialc
sosiale en ander sisteme.
In Bourdieu se veldteorie word die veld of sisteem metafories as 'n mark
beskryf "wat gekenmerk word deur 'n stryd om kapitaal of institusionele
institusionelc mag"
(Van Coller, 2002: 70). Bourdieu stel
std volgens Van Rees en Dorleijn
Dorlcijn (1993: 13)
die literere veld voor as 'n gedurig veranderende gehed
geheel van magsverhoudinge
tussen die verskillende literere institusies wat betrokke is by die produksie, verver
spreiding en verbruik van tekste wat as literer waardevol beskou word.
Binne 'n sistemiese benadering kan die konsepte van kanon en kanonisiteit nie
g6gnoreer word nie. Dit gaan in die literere sisteem om 'n hierargiese
ge"ignoreer
hicrargiese magspel
magspd
aangesien daar 'n voortdurende stryd tussen die verskillende strata in die sisteem
is. Die stryd tussen die strata is 'n stryd om kanonisering, om hierargies die eerste
of sentrale pick
plek te beklee.
Die proses van kanonvorming, dit wil se die vrae hoe en hoekom sekere tekste in
die kanon opgeneem is, is nie 'n eenvoudige saak nie en
ell baie meer faktore as wat op
die oog af blyk, is daarby betrokke. Fokkema (1985/6: 4) gee 'n verhelderende
skematiese voorstelling van die proses: die redakteurs van die literere tydskrifte
tyd"krifte
sdekteer die nuwe tekste, die dag- en weekbladpers gee hulle eerste kritiek, daama
selekteer
volg besprekings in die wetenskaplike pers wat verdere regverdiging gee vir die
opnamc
opname in die kanon, met vermeldings in skoolboeke en opname in bloemlesings
as die volgende stap van kanonisering. Dit blyk verder dat tydskrifredaksies, kuns
kunsredaksies en resensente van dag- en weekblaaie, beoordelingspanele, uitgewers,
wetenskaplike ondersoekers, samesteIlers
samestellers van skoolboeke en nog vde
vele meer die
funksie van kanonvorrning vervul. Dijkstra (1989: 160) meen dat die proses van
kanonvorming
kanonvorrning 2 komponente bevat: die aktiewe komponent betrek die same
samestelling en die oordrag van die kanon deur instansies soos die literere kritiek,
kritie~ die
literatuuronderwys en die akademiese studie, terwyl die passiewe komponent die
leespubliek betrek wat op skool en by die lees van die boekebylaag van die koerant
met die gekanoniseerde tek.<;te
tekste te make kry.
Die vraag wat nou na vore kom, is of die kanon en kanonisering as verskynsel
verskynse!
wetenskaplik ondersoek kan word. Moerbeek (1992: 338) meen dat sekere van
die reeds gepubliseerde kanonondersoeke nie deur empiriese
empiricse gegewens gestaaf
word nie. Die kanon kan wel
we! empiries ondersoek word en vergelykings is
moontlik,
moontli~ as die kanon as 'n relatiewe meeteenheid beskou word (Moerbeek,
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1992: 344). Indien die dinamiese aard van kanonvorming bestudeer word, moet
daar volgens Moerbeek (1992: 344) 'n kwaliteitsondersoek ondemeem word.
Binne die kompleksiteite van die boekproduksiesisteem kan die rol
roI en funksies
van resensies en boekbesprekings as kanoniseringsmeganismes nie onderskat
word nie, betoog Janssen (1994: 21). Volgens Lourens (s.a.) is die resensie die
primere kontakpunt tussen die literere
Iitercre kritiek en die leespubliek. Resensie
Resensieondersoeke is baie nuttig om die oordele oor en resepsies van 'n werk na te gaan;
vir letterkundedosente,
Ietterkundedosente, -studente en navorsers is resensiestudies van kardinale
belang. Afleidings en voorspelIings
voorspellings kan gemaak word oor die kanoniseringskanoniserings
moontlikhede van debute en 'n beeld van die eietydse literere veld kan gevorm
word.

2.

Die literere kritiek as kanoniseringsmeganisme
Binne die literere sisteem speel die kritiek,2 en spesifiek resensies;l
resensies,3 'n belangrike
rol,
veral omdat dit as kanoniseringsmeganisme funksioneer.
roI, veraI
Die institusie van die literatuurkritiek word deur Susanne Janssen (1994: 10)
gedefinieer as segmente van die joemalistieke,
joernalisrieke, die essayistiese en die akademiese
kritiek wat mekaar aanvul. Volgens Janssen (1994: 21) word die joemalistieke
joernalistieke
kritiek veraI
veral in koerante en tydskrifte beoefen, terwyl die essayistiese en akade
akademiese kritiek in literere tydskrifte en wetenskaplike blaaie beoefen word. Janssen
(1994: 11) sien die joemalistieke
joernalistieke kritiek as 'n belangrike sdeksiemoment
seleksiemoment in die
vorrning
vorming van 'n literere kanon en ken daarom aan die joernalistieke
joemalistieke kritiek 'n bebe
langrike plek
pIek toe. Eers na die joernalistieke
joemalistieke kritiek se sdeksie,
seleksie, word literere werke
deur essayiste en akademici bespreek. Van Corp
Gorp et al. (1998: 242) onderskei ook
hierdie 3 tipes kritiek en meen dat dit nie slegs verskil ten opsigte van die lengte
en moeilikheidsgraad nie, maar ook die intensie van die kritikus en die beoogde
leserspubliek. Janssen (1994: 10) beweer verder dat die geinstitusionaliseerde
gelnstitusionaliseerde
literatuurkritiek die aard en kwaliteit van literere tekste beskryf.
beskry(
Die literatuurkritiek plaas dus tekste in 'n rangorde van literer
hterer waardevol ge
geagte werke - derhalwe vervul dit 'n hierargiseringsfunksie en speel
sped dit 'n kanonikanoni
seringsrol.

3.

'n Resepsie-ondersoek na die 6 debuutdigbunde1s van
1999-2000

3.1

Inleiding

Teoretiese uitgangspunte wat in die empiriese ondersoek benut is, is die van
Katinka Dijkstra (1989) oor kwantitatiewe en kwalitatiewe kanonaanduiders;
kanonaanduidets;
Susanne Janssen (1994) OOt
oor die tol
rol van die resensent in die literere sisteem en
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beeldvorming in die literatuur; en die van Warn
Wam de Moor (1993) oor die strate
strategiee by die skryf van resensies en kriteria vir die beoordeling daarvan.
daarvan.44 Janssen
(1994) se studie is ruimer as De Moor se gids, omdat sy ook die kanonikanoni
seringsfunksie van die resensent betrek.
Die 6 debuutdigbundels wat in die tydperk 1999-2000 verskyn het.
het, is die
volgende (in alfabetiese volgorde volgens die outeur):

Dimetlsie - Christine Barkhuizen le Roux Suider Kollege
Uitgewers (2000)
Dansmusieke Zandra Bezuidenhout Suider Kollege
KoUege Uitgewers
(2000)
Spoorsny - Rene Bohnen - Gnomic Press (2000)
Transverse - Elza Lorenz Gnomic Press (2000)
Verskillende
Verskiltende vetlsters - Wilna Meyer Tintinkie Uitgewers (2000)

Vuurtotlg - Cas Vos Benedic Boeke (1999)
Vuurtong
In die resepsie-ondersoek is die 35 resepsie-dokumente wat oor die 6 digdebute
verskyn het, gebruik. Die tekste wat vir die ondersoek gebruik is, is resensies,
rubrieke en berigte in dag- en weekblaaie; leesverslae
Ieesverslae van gewone lesers, soos uit
media-onderdie briefkolomme blyk; reaksies in internasionale tydskrifte; en media-onder
houde met die digters. 5
•

Inligting oor die 35 resepsiedokumente van die ondersoek is opgeneem in
Tabel1.

Tabell
Tabel1
Digter
!--------

Christine
Barkhuizen
leRoux

VerskyningsVerskynings
tgsdatum

Publikasie

Mediateksskrywers

Genre

Reels

27 Okt. 2000
13 Nov. 2000
2 I
12 Mrt. 2001
200
20Mrt.200
20Mrt.2001
23
Mrt. 2001
23Mrt.200
27 Mrt.
Mrt.200
2001
28 Mci
Mei 2001
200
26 Junie 2001
2'

Die Burger
Bwger
Die Volksblad
Die Burger
Die Burger
Die Burger
Die Burger
Beeld
Beeld

Annette Slabber
Bernard Odendaal
en Sulette Bruwer
Joan Hambidge
Hambidgc
LucasMalan
Lucas Malan
Danie Venter
Joan Hambidge
Hambidgc
Fanie Olivier
joan Hambidge
Joan
Hambidgc

Anike!
Artikel
Resensie

41
133

Rcsensie
Resensie
Brief
Brief
Brief
Resensie
Brief

41
24
70
56
155
45

-

--------

Woor
IWoor

:de
de
347

558

280
122
359
277
792
476

3211

5
ZandraBezuidenhout

Mrt2000
Mrt.2000
.Insig
Insig
20 Nov. 2000 Die
Die Volksblad
Volksblad
21 Nov. 2000 Beeld
6 Des. 2000
Die Burger
April 2001
De Kat
1 Mei2001
Mei 2001
Die Burger
66Mei2001
Mei 2001
Meander
Mei2001
Md
2001
Zuid-;;frika
Zuid-ilfrika
19Mei2001
Die Burger
119 Mei2001
Sarie
Sane
Beeld
Rapport
Rappo/1
Beeld
LitNet
Lit
Net

Louise Viljoen
Bemard Odendaal
Joan Hambidge
Francois Smith
Ampie Coetzee
C"Aletzee
Bockeredakteur
Boekeredakteur
JooP Leibbrand
HansEster
Rone! de Goede
Goc'tle
en MM Waiters
WaIters
Elize Parker
Joan Hambidge
APGrove
TICloete
J ac Kritzinger
Jae

20 Des. 2000
26 Feb. 2001

Die Burger
Die Volksblad

Rcsensie
Joan Hambidge
Resensie
IJoan
Bemard Odendaal Resensie
Rescnsic

28 Feb. 2001

Beeld

I Stephanie

Beeld

Nieuwoudt
Nicuwoudt
APGrove
jAPGrovc

I

i

11 julie 2001

111 Aug. 2001
13 Aug. 2001
27 Aug. 2001
30 Aug. 2001

I

Rene
Bohnen

26 Maan 2001

Anikel
Artike!
Resensie
Resensie
Resensie
Resensie
Berig
Resensie
Resensie
Commen
Icommendatio
·Onderhoud
Onderhoud
Rubriek
Resensie
Resensie
Onderhoud

IAnikel
Artike!
Resensie

4
37
57
36
53
44
82
28
30
37
120
145
88
363

20
418
418
641
437
304
311
583
428
386
236
766
734
874
3614
3614
9752

1

29
69

144
327

158
58

728

146

i

717

717
1916

r""

ElzaLorenz

20 Des. 2000
26 Febr. 2001
7jan.2002

Die Burger

Die Volksblad
Valksblad
Beeld

Resensie
Rescnsie
Joan IHambidge
lambidge
Bernard Odendaal Resensie
joNe!
loNe!
Resensie

43
15
56

234
73
321

1-

628
WilnaMeyer 16 Des. 2000

Die Burger

29
ICynthia Zietsman IAnikel
Artiw-l29

1345
345

-345

""-

CasVos

~""-"-""

23 April 1999

Beeld

15 Mei 1999

Die Volksblad
Valksblad

5Julie 1999
12Julie1999
16 Julie 1999

Beeld
Beeld
Beeld

I Neels Jack~on
Jack'ion

Onderhoud- 133
!OndcrhoUd-!
resensie
resensle
I Mariette Cloete- Anikel
Artikel
46
11146
Bofer
Resensie
APGrove
134
Paesieliefhebber Brief
Poesieliefhebber
13
Joan Hambidge
Brief
Joan
24

I

800
1

1

872
763
125
122

12682
2
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3.2

Die uitgewerswese as institusiemeganisme

Dat die 6 digdebute almal selfpublikasies
seIfpublikasies was of by niehoofstroomuitgewers verver
skyn het, noodsaak 'n kort uiteensetting van die stand van sake in die uitgewersuitgcwers
wese teen 2000.
2000."6 Die beIangrikste
belangrikste ontwikkelinge sedert 1994 was die sluiting of
samesmclting van uitgewers, oornames en die herskikking van spesifiek die
samesmelting
Naspers-groep, wat feitlik die heIe
hele Mrikaanse
Afrikaanse koerantwese en tydskrifinark
tydskrifmark beheer
het. Na
Ni omvattende herstrukturering is die verskillende uitgewerye van hierdie
groep teen 1 April 2001 saamgesnoer onder die oorkoepelende
oorkoepclende naam van NBNB
uitgewers, hoewel hulle steeds hul individuele handelsmerkname behou het, soos
Tafelberg en Human & Rousseau. Hierdie rasionalisasieproses
rasionahsasieproses en die daarmee
gepaardgaande ekonomiese oorweginge het 'n groot impak op die literere polisis
polisisteem en 'n beduidende rimpeleffek op die poesiesisteem gehad. Die uitgewer Riana
Bamard (2002) erken dat daar beleggingsbesluite
Barnard
beIeggingsbesluite oor digbundels
digbundeIs geneem word
aangesien hulk
hulle "laag" op die prioriteitelys is. Die feit dat daar in die jare 1998 tot
aangcsien
2000 skgs
slegs een digdebuut by Naspers/NB verskyn het, naamlik die van Lait
Loit S6ls
(1998), bevestig Barnard
Bamard se uitspraak.
uitspraak.Eers
Eers in 2001 word die stilte verbreek met
Allan Boesak en Riana Scheepers se debuutbundels:
debuutbundcls: Tot sterwens toe en Met die taal
van kannosyn.
karmosyn. Sedertdien het nog 3 debuutbundels
debuutbundeIs by NB-uitgewers verskyn,
naamlik Watervlerk deur Ilse van Staden (2003), Boomplaats deur Gilbert Gibson
(2005) en In die oog van stilte van Willie Kiihn (2005).7
(2005).1
'n Chronologiese lys
Iys van digdebute 8 (Adendorff, 2003: 190-198) laat duidelik
duidclik
blyk hoe
hoc aktief kleiner uitgewers (ook randuitgewerye of niehoofstroomuitge
niehoofstroomuitgewers genoem) soos
5005 Bent, Gnomic, Fenomeen en Suider Kollege Uitgewers in
hierdie jare is. 99 Ook Lapa Uitgewers pllbliseer
publiseer Mrikaanse belletrie, 5005
soos die
Mrikaanse Skrywersvereniging se versamelbundel Metafore
Metajore van herlewing (2002),
terwyl selfpublikasies
seIfpllblikasies 'n opvallende tendens is.
T eenoor NB-llitgewers
Teenoor
NB-uitgewers se versigtigheid, begin Protea Boekhuis om die poe
poesiemark met mening te betree. Twee pryswenner-debute verskyn onder meer by
Protea, naamlik Martjie
MaI1iie Bosman se Landelik (2002) en Marius erous
Crous se Brief
Briif uit
die kolonies (2003). Volgens die stigter en hootbestuurder
hoofbestllurder van Protea, Nicol
Stassen (2002), behoort
bchoort uitgewerye daardie literatuur
Iiteratuur te publiseer waarin hulle
glo
gIo 6f wat nodig is, ongeag 'n klein aanvraag. Die sogenaamde verlies op 'n dig
digbundeI
bundcl in reelc
rede terme is gering as gevolg van die lae produksiekoste,
produksiekostc, verklaar hy.
In 8 van die 35 resepsiedokumente oor die 6 digdebute van 1999-2000 word
kommentaar gclewer
geIewer op die stand van sake in die uitgewersbedryf - soms heel
uitgebreid. So wy Fanie Olivier (2001: 4) ongeveer
ongevcer 'n derde van sy resensie van
155 reels
reds oor Barkhuizen le Roux se Dimensie aan 'n bcspreking
bespreking van die uituit
gewersisteem.
gewersistecm. Hy begin as volg:
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Terwyl die groot kanonne huiwerig is om sonder meer nog poesie te
publiseer, skcp
skep dit ruimte vir jong en kleiner uitgewerye om nuwe bundels
bundds
en nuwe stemme
stem me bekend te ste!'
std. Niks is betervir
beter vir die letterkunde nie!

In die slot doen Olivier 'n beroep op die groot uitgewers om klein uitgewers te
help deur vir hulle 'n uitstalplek in te rig in hulle groot boekwinkels, om sodoende
die verkoop van boeke aan te moedig. Daar moet meer aandag aan "klein"
Dimensie gegee word, voel hy, aangesien daar tog verse in die
publikasies soos Dil1lensie
bundel is wat vir sekere lesers iets sal km
kan beteken en "bowendien die se-krag van
Mrikaans bevestig". Hoewel Dimensie nie een van daardie debuutbundels is wat die
"wereld aan die praat gaan kry nie", omdat die individuele gedigte oor die algemeen
net nie dig of sterk genoeg is nie, meen Olivier dat dit 'jammer" sal wees indien die
hulle verdien nie. Ook Viijoen
Viljoen (2000: 67) is
gedigte nie die bloot~telling kry wat hulk
van mening dat bundels wat nie by gevestigde uitgewers verskyn nie, 'n bydrae
Iewer
lewer tot die "gesprek" van die Mrikaanse poesie, alhoewel daar soms in die kritiek
"gemor word oor die gehalte van sommige bundels buite die hoofstroom". Dat
Ieespubliek"
mense hul werk self uitgee, skryf Smith (2002), kan op 'n "dankbare leespubliek"
dui.
ruTeenoor hierdie waardering is Joan Hambidge in feitlik al haar resensies, ru
brieke en briewe vecl
veel meer krities oor die nuwe verwikkelinge in die poesiesisteem
en oordeel sy negatief oor die gehalte van die bundels wat by randuitgewerye
'''n kritieklose ophemeling
verskyn het. Die grootste vyand van die letterkunde
Ietterkunde is "'n
bundels", skryf Hambidge (1999: 10) in 'n brief aan Beeld na
van middelmatige
middclmatige bundeIs",
aanIeiding
aanleiding van Vos se Vuurtong; 'n mens hoef nie "elke
"e1ke eendagvliegie of sielige boeboe
kie" aan te prys nie. In 'n bespreking van Bezuidenhout se Dansl1lusieke
Dansmusieke in haar
rubriek "Kopstukke", getitel "Dans vergaan, maar digkuns bIy
bly staan", bestee
heIfte van die 57 reels aan die situering van die
Hambidge (2000a: 4) meer as die helfte
bundel binne die litercre
Iiterere sisteem. Hierdie situering het grootliks te make met die
debat rondom kleiner uitgewershuise. 'n Maand later skryf sy in 'n resensie oor
onder and
andere
ere Bohnen en Lorenz se bundels: "Daar is 'n stortvloed van swak
aIle fronte aan die uitpeuI
uitpeul is." (Hambidge, 2000b). Sy is ook een
bundels wat op alle
van die min resensente wat eksplisiet
ekspIisiet na die kanon verwys wanneer sy Lorenz se
bundel waardeverkleinend oordeel: "Om 'n goeie digter te wees, beteken dat jy
goeie verse moet ken. En ook jou plek in die kanon." In dieselfde resensie oor
Bohnen se bundel verwys sy na die "konvensies" van die digkuns en meen dat die
digbundels nie juis die konvensies nakom nie.
Dimensie, "Soetheid is die woord"
In haar resensie
resen,ie oor Barkhuizen le Roux se Dil1lensie,
bestee
bcstee Hambidge (2001a: 9) meer as die helfte van die ruimte aan 'n bespreking
bcspreking van
"altematiewe uitgewers" soos Gnomic Press, Ancor en Suider Kollege Uitgewers
wat "afgekeurde digters" se werk publiseer. Hoewel die bundel van Barkhuizen le
Roux "keurig uitgegee" is, vra Hambidge: "Waarom is hierdie bundel gepubligepubIi
voeI dat daar "geen blyke van enige kennis van die (huidige) poetikale
poetikaIe
seer?". Sy voel
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diskocrs" in die bundcl is nic;
diskoers"
nil'; dit bevat die "sewentigerjare
"scwentigerjare se vryc
vrye verspogings op
sy ergste"; daar is 'n "pretensie van ek-is-'n-digter" aanwesig in die bundcl, asook
5005 "blockomboomgroengrys".
oor
"studentikose"
"studentikosc" samcstellings
samestellings soos
"bloekomboomgroengrys". Die resenscnt
resensent se oor'ja, hoor
hooT my kritiesc
kritiese lied! Want soetheid is die woord
deel
dee! blyk uit'n uitspraak soos 'Ja,
om hierdie bunde!
bundcl te beskryf" Hambidge se slotoordecl is dat hierdie alternatiewe
bundcls
bundels die Mrikaanse
Mrikaansc digbundels ernstige skade beTokken:
bcrokken: "Ran daar nie asseblief
van ingeligtc
gcmaak word nie?". Ook Olivier (2001: 4) voel dat
ingeligte keurders gebruik gemaak
(2oo0a: 4) mis in sulke
die bundel Dimensie strenger gekeur moes word. Hambidge (2000a:
gevalle die "suinige, streng hand van die uitgewershuis" wat die digter teen homself
of haarself beskerm, terwyl Smith (2000: 15) meen dat snoeiwcrk
snoeiwerk die tipe bundcls
soos
500S Dansmusieke sou bevoordeel.
Naas dic
die bchoefte
behoefte aan behoorlike keuring, word sclfpublikasies
selfpublikasies en publikasies
by randuitgewerye dikwels
dikwcls gebrandmerk deur swak redaksionele vcrsorging,
versorging,
meen kritici. Hans Ester (2001) neem die saak op in sy resensie van Dansmusieke
en
cn se
se dat die bundcl
bllndel ontsier
ontsicr word dcur
deur "storende tikfouten" en
cn dat toekomstige
Hambidge (2oo0b)
(2000b) VCf\vys
verwys
bundels met
mct die "nodige zorg gedrukt" sal moet word. Hambidgc
selfs na korrcksics
korreksies wat met 'n koki in 'n bundel aangebring is.

3.3

Kwantitatiewe kanonaanduiders
kanonaaruluiders

Teen hierdie agtergrond word daar vervolgens verslag gedoen van die empiriese
debuutbundels van 19991999
ondersoek wat na die 35 resepsiedokllmente
rcsepsiedokumente oor die debuutbunde!s
2000 onderneem is ten einde afleidings te maak oor die kanoniseringspotensiaal
en -status daarvan. Daar word gebruik gemaak van Ratinka Dijkstra (1989) se
ondersoek na die literer-kritiese
litercr-kritiese kanon soos
5005 dit in resensies
rcsensics voorkom, spesifiek
kUlantitatiewe en kwalitatiewe kanonaanduiders betref. Volgens
Volgcns Dijkstra (1989:
wat kwantitatiewe
5005 die aantal bladsye wat
162-163) behels kwantitatiewe
kwantitatiewc kanonaanduiders sake soos
aan 'n outeur afgestaan word in byvoorbeeld
hyvoorbeeld naslaanwerke of skoolboeke; die
aandag wat die outeur in die litercre
literere kritiek ontvang en die kellse
keuse wat die literere
kritici maak uit die totale aanbod van dcbuutwerke.
debuutwerke.
'n Goeie voorbeeld van 'n kwantitatiewe kanonondersoek is te vind inJanssen
in Janssen se
doktorale proefskrif, In het licht van
vall de kritiek. Variaties en patrortetl
patronen ill
in de aandacht
aalldacht van de
literatuurkritiek voor auteurs en Iwll
hUll waken.
werken. Janssen (1994: 34-77) benut Bourdieu se
veldteorie en poneer dat die ongeskrewe reels van die literere kritiek die praktyk
rescnsie. Sy betrek
van resensente beYnvloed,
belnvloed, derhalwe betnvloed
belnvloed die institusie die resensie.
resensies oor prosawerke en poesiebundels
poesiebundcls wat tusscn
tussen 1978 en 1991 verskyn het en
le klem
k1em op aspekte soos die lengte van die resensies, die tipe resensie, die tipe
hipotcse
uitgewery en ander kwantitatiewe aspekte. Janssen (1994: 35) bevestig die hipotese
dat dag- en weekbladkritici by hul keuse van werke wat geresenseer gaan word en
ten opsigte van die lengte
lengtc van hul resensies, sterk rekening hou met die menings
van hul kollegas. Sy kom tot die gevolgtrekking dat die kritici hul keuse deur
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kwaliteitskriteria laat bepaal, asook deur die aktualiteits- en literere waarde van die
speel volgens Janssen
teks en deur persoonlike belangstelling.
belangstdling. Die literere institusie spec!
(1994: 19) verder 'n rol in die vonning en skepping van opvattinge
opvattingc oor tekste, met
ander woorde beeldvonning.
beddvom1ing. Janssen (1994: 78-99) kyk in haar ondersoek ook na
die rol van die outeur in die kanoniseringsproses deur onder meer te fokus op die
betrokkenheid van die outeur in die literere sisteem. Sy ondersoek die volgende
liteaspekte (1994: 88-90): die outeur se kreatiewe bydraes in literere tydskrifte; lite
ratuurbeskoulike aktiwiteite in dag- en weekblaaie en literere tydskrifte; literere
litercre
newefunksies wat onder me
meer
er insluit lidmaatskap van literere
litercre advieskomitees en
organisasies; en laastens die aantal newe-aktiwiteite in die literere sisteem. Hierdie
Hierdic
aspekte dra by tot die profiel van die outeur.
Nog 'n empiriese kanonstudie is te vind in 'n artikel
artikc! deur Kees van Rees
(1997: 90-101): "Modelling the Literary Fields. From System-Theoretical
Speculation to Empirical Testing". Van Rees (1997: 92) gebruik, net soos Janssen,
Bourdieu se veldteorie en gee erkenning aan Janssen se navorsing (1997: 96). Hy
ondersoek resensies oor 18 debuutwerke wat in Nederland verskyn het, na aanaan
As aanduiders benut
leidingvan
leiding van die debuu~aar (1975-1977) en die debuutgenre. A~
resen
hy die volgende: die chronologie van die outeur se oeuvre, die totale aantal resensies, die aantal resensies in hoofstroomkoerante, die algehele en die gemidddelde
elke werk en laastens 3 maniere waarop die gcmiddelde
gemiddelde
aantal woorde oor e1ke
syartikel
waarde-oordele ge'interpreteer
gei'nterpreteer kan word (Van Rees, 1997: 96). Volgens syartikd
het 14 van die 18 debute by groot uitgewershuise
uitgcwershuise verskyn. Van daardie 14 is 5 in
hoofstroomkoerante of -tydskrifte geresenseer;
geresenscer; hulle het gemiddeld
gemidddd 'n groter
aantal woorde en positiewer oordele
oordcle ontvang as die ander debute. Vier van die 5
debuutskrywers het later na kleiner
k1einer uitgewershuise oorgegaan, terwyl die oorblywende een opgehou het met skryf
skryf. Die ander 9 debutante het algaande aandag
titcIs wat hulle by groot uitgewershuise
getrek deur die toename in nuwe titcls
gepubliseer het.
In ons empiriese ondersoek na die resepsies van die digdebutc
digdebute van 1999-2000
is die volgende kwantitatiewe
kwantitaticwe kanonaanduiders nagegaan: die aantal, lengte, genre
e1ke outeur ontvang het en in watter
en chronologie van die mediatekste
mediatckste wat c!kc
publikasie dit verskyn het, asook die status en gender van die mediateksskrywers.
aalttal bekendstellings, resenresen
Die eerste
cerste kwantitatiewe kanonaanduider is die aantal
sies, artikcls, proficle
profiele en perspektiewe wat oor die bundels en outeurs verskyn het
[1993: 64J
64] en Lourens [1997: 38]). Dit
Vit Tabel
Ohlhoff[1993:
(Dijkstra [1989: 162-163], Ohlhoff
1 blyk duidelik dat Bezuidenhout se bundel meer dikwels
dikwcls koerante en tydskrifte
bundels byna 2 keer meer as die van haar naaste
gehaal het as die 5 ander bundcls
Roux. Bezuidenhout ontvang 14 resepsies, BarkBark
'teenstander', Barkhuizen le Roux:.
huizen le Roux 8 resepsies, Vos 5, Bohnen 4, Lorenz 3 en Meyer slegs een.
veelvuldige resensies uitlok nie, sal dit waarskynlik uit die
Indien 'n debuut nie veclvuldige
literere gesigsveld verdwyn, mcen
meenJanssen
Iiterere
Janssen (1994: 76).
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'n Verdere kwantitatiewe kanonaanduider is die totale lengte van die mediamedia
tckste.lO
tekste.1O Bezuidenhout ontvang 9 752 woorde, Barkhuizen le Roux 3 211, Vos
2 682, Bohnen 1 916, Lorenz 628 en Meyer 345 woorde. Vit
Uit die tabel blyk dat
Grove oorwegend
oorwegcnd lang resensies skryf ('n interessante verskynsel gesien in die lig
van die ruimtebeperkinge
opgele word): oor Vos 763
ruimtebeperkingc wat gewoonlik aan resensente opgelc
woorde, Bezuidenhout 734 woorde en Bohnen 717 woorde; terwyl Hambidge se
resensies meestaI
meestal korter is: oor Barkhuizen le Roux 280 woorde, Lorenz 234
woorde, Bohnen 144 woorde en Vos 122 woorde. Hambidge se mediatekste oor
Bezuidenhout se bundel is egter langer: 641 woorde en 766 woorde. As gekyk word
na die resensies oor Barkhuizen le Roux se bundel, blyk dit dat sy 2 redelik lang
resensies ontvang het: Olivier
OIivier 792 woorde en Odendaal en Bruwer 558 woorde.
Behalwe die 2 Iang
lang resensies van Cloete (874 woorde) en Grove (734 woorde) oor
bunde! is die ander van 'n kleiner omvang:
omVang: Leibbrand 583 woorde
Bezuidenhout se bundel
(50 van die 82 reels
reds van die resensie bestaan uit aanhalings uit gedigte), Smith 437
woorde, Ester 428 woorde, Odendaal 418 woorde en Coetzce
Coetzee 304 woorde. AlAl
hoewcl
hoewel Bezuidenhout se bundel meer resepsiedokumente uitgelok het as die ander
individucle resepsies nie noodwendig lengtegewys
lengtegcwys of woordgewys
woordgcwys
bundels, is die individuele
so uitgebreid nie.
verskillende genres wat die resepsies bebe
Die tabcl
tabel gee ook 'n aanduiding van die verskiIlende
sommige gcvalle
gevalle moeilik
moeiIik om tussen die genres te onderskei. BeBe
hels. Dit is in sommigc
zuidenhout ontvang onderskeidelik
onderskeidclik 8 resensies, een artikel, 2 onderhoude (wat
hoofsaaklik biografiese inligting oor die digter gee, asook die intensies van die
hoof.;aaklik
digter met die digbundel), een berig, 1 rubriek en 1 commendatio; Barkhuizen le
Roux ontvang 3 resensies, 1 bekendstellingsartikel
bekendstellingsartikcl en 4 reaksies in die briefbrief
kolomme van die koerante; Vos ontvang 1 resensie, 1 artikel (Cloete-Hofer se
artike! is bloot inligtend van aard en is eerder 'n bekendstelling van die digter), 1
artikel
onderhoud-artikel en 2 briewe; Bohnen ontvang 3 resensies en 1 artikcl;
artikel; terwyl
bckendstelling van die
Lorenz 3 resensies ontvang, met Meyer slegs 1 artikel, wat 'n bekendstelling
generiese verskeidenheid van die resepsies van 'n spesifieke bundel
bundcl
digter is. Die gcneriese
lewer 'n bydrae tot die blootstelling en dus kanonisering daarvan.
Wat die koerante of publikasies betref, kom dit voor of Beeld met 12 en Die Burger
met 11 die meeste mediatekste gepubliseer het. Hierdie koerante gebruik ook 'n
verskeidenheid mediateksskrywers: Beeld 8 en Die Burger nege. Vos word 4 keer
in Beeld bespreek, Bezuidenhout 3 keer, Bohnen en Barkhuizen le Roux 2 keer
elk en Lorenz net 1 keer. Die Burger toon die volgende verspreiding: Barkhuizen
le Roux 5 besprekings, Bezuidenhout 3 en Meyer, Bohnen en Lorenz 1 besprebespre
king elk. IIambidge
Hambidge is die enigste resensent wat vir albei publikasies skryf, terwyl
Die Volksblad veral van Odendaal gebruik maak. Die rede hiervoor is moontlik dat
Die Volksblad hoofsaaklik in die Vrystaat versprei word, terwyl Beeld en Die Burger
'susterkoerante' is wat hoofsaakJik
hoofsaaklik in die Kaap en Gauteng versprei word. Geen
resensie is in meer as 1 publikasie gebruik nie. As daar na die digterverspreiding
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gekyk word, word Bezuidenhout se bundel die meeste deur al die koerante en
buite!andse publikasies, naamlik Meander en Zuid
Zuidtydskrifte bespreek, ook deur 2 buitelandse
Afrika - die enigste bundel wat buite!andse
buitelandse resensies ontvang het. Die 2
Lcibbrand
buitelandse resensente oordeel beide positief oor die bundel, met Leibbrand
(2001) wat die bundcl
bundel aanbeveel
aanbevec! as 'n geskikte 1 om mee kennis te neem van die
hedendaagse Mrikaanse digkuns.
'n Ander tendens wat na vore kom, is die reaksie wat resensies uitlok, veral in die
geval van die kritiek oor Vos se besprekings. Die resensie van Grove (1999: 12) oor
Vos se bundellei tot teenkanting deur Poesieliefhebber
Poesicliefhebber van Gauteng (1999: 8) in
125 woorde, wat Grove van onder meer "misreading" beskuldig. Hierdie anonieme
"oppervhkkig"
briefskrywer bestempel onder meer Grove se negatiewe oordeel as "oppervlakkig"
"argai'es". Dit
Uit die taalgebruik van die brief wil dit voorkom of die briefskrywer
en "argaies".
'n akademikus is of ten minste 'n sekere kennis van literere terme
terrne het. Op die brief
reageer Hambidge (1999: 10) 4 dae later in 122 woorde; sy verdedig Grove as "'n
gesiene kritikus wat in sy vele sobere resensies beslis nie outyds of uit voeling met
(200la: 9) se resensie van
modeme strominge in die digkuns is nie". Hambidge (2001a:
bundellok ook korrespondensie uit. Malan (2001) kritiseer
Barkhuizen le Roux se bundcllok
bunde! en meen dat
in 122 woorde Hambidge se negatiewe kommentaar op die bundel
Hambidge se "metafisiese vraag" of Dimensie hoegenaamd gepubliseer moes word,
bundcls toegepas kan
km word. Venter (2001: 10) beskuldig in 359
ook op haar eie bunde!s
woorde Hambidge van e1irisme.
elitisme. Op die kritiek van Malan en Venter reageer
Hambidge (2001b: 10) in 277 woorde. Sy kritiseer Malan oor "sy parodiese resensie
van Lina Spies" en onthou "sy uitsprake oor die digkuns". Vir Venter se sy dat daar
korres
"steeds hierargiese uitsprake" bestaan "al wil ons dit wegwens". Hierdie tipe korrespondensie hou ironies genoeg die spesifieke bundels langer in die literere oog.
As daar na die mediateksskrywers gekyk word, kan die volgende afleidings gemaak
aktiefste van die kritici met 8 mediatekste oor die
word: Hambidge is die akriefste
onderhawige bundels; slegs oor Meyer skryf sy nie. Odendaal en Grove blyk ook
aktiewe deelnemers aan die proses te wees. Grove resenseer nie vir Barkhuizen le
Roux, Lorenz en Meyer nie en Odendaal nie vir Meyer en Vos nie. 'n VerskeidenVerskeiden
heid stemme resenseer en reageer ook: 25 persone het oor die 6 bundels
bundcls geskryf,
van akademici tot gewone lesers. Die verskeidenheid mediatekste en -skrywers kan
as positief gesien word, aangesien verskillende menings die letterkunde lewendig
hou en die gesprek binne die literere
Iiterere sisteem aan die gang hou.
literere sisteem speel
spec! volgens Janssen
Die status van die resensent in enige Iiterere
Hier
(1994: 27) 'n belangrike rol by die kanoniseringsmoontlikhede van debute. Hierdie status blyk onder meer uit die aanduidings wat by die resensies verskyn oor
die identiteit van die resensent. Hambidge word beskryf as "digter" en
(2001b: 10).
"romansier" (2001a: 9); "medeprofessor" (2000b: 20); en "prof." (200lb:
Uni
Ander aanduidings word gevind in terme soos "emeritusprofessor van die Universiteit van Pretoria" (Grove, 2001b: 13) en "buitengewone professor in die
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Potchetstroomse Universiteit" (Cloete,
departement Mrikaans en Nederlands, Potchefstroomse
sekere verwag
2001). Sulke aanduidings, dikwels onderaan resensies, skep ook sekerc
verwagmeer akademiese ingestclde
ingestc1de resensies sal waarskynlik verwag
tinge by die leser en mcer
word van resensente soos byvoorbeeld
byvoorbee1d Grove en Cloete.
betrer, die volgende: 13 van die kritici is mans en
cn 9 is
Wat die geslag van die kritici betref,
vroue. Hierteenoor is 5 van die digdebute deur vroue en 1 deur 'n man. Drie
afge1ei word nie: Boekeredakteur
mediateksskrywers se geslag kan nie uit die tekste afge!ei
(2001), Poesie1iefuebber
(Nel is medemede
Poesieliethebber van Gauteng (1999: 8) en Jo Nel (2002: 9) (Ne!
me!d die resensie).
rescnsie). As
professor in Engels aan die Universiteit van die Noorde, meld
daar na die individuele
individue1e bundels gekyk word, word Barkhuizen le Roux deur 4
mans en 3 vroue bespreek, Bezuidenhout deur 9 mans en 4 vroue, Bohnen en Vos
deur onderskeidelik 2 mans en 2 vroue, Lorenz deuf
deur 1 man en 1 vrou en Meyer
edike
deur 'n vrou. Die totaal van 13 mans en 9 vroue bevestig die kritiek wat deur etlike
belanghebbendes soos Brink (2003) in die Mrikaanse literere sisteem uitgespreek
Oat
word, naamlik
naamJik dat die gesagsposisie nog steeds oorwegend wit en manlik is. Dat
daar steeds 'n genderongelykheid bestaan, ondersteun die bevindinge van die groep
Women in Publishing soos blyk uit hul publikasie, Reviewing the Reviews. A Woman's
Place Ot!
on the Book Page (1987). In 'n empiriese studie wat hulle
hullc in 1985 in die
Verenigde Koninkryk onderneem het, is die resensies van 28 uiteenlopende 500rte
soorte
publikasies gemonitor. Slegs meetbare kriteria is gebruik; die inhoud en toon van
die resensies het buite die ondersoek geval. Uit 'n tabel wat 'n vereenvoudigde
samevatting van die gegewens van die ondersoek bied, kan die afleiding gemaak
word dat manlike outeurs verkies dat hulle deur manlike resensente beoordeel
word. Die ondersoek (1987: 90) bevind verder dat daar boekebladredakteurs is wat
poog om vroulike outeurs met vroulike resensente te pas en ander wat weer die
tipe stereotipering probeer verbreek. Wat die tonee!
toneel in Nederland betrer,
betref, bevind
Marianne Vogel (2001) deur middel van kwantitatiewe en kwalitatiewe ondersoeke
in haar beskeie publikasie Recensies! Waar onze literatuur vandaan komt dat gendergender
opvattinge op velerlei wyses in die kritiek van resensente
resensentc insypel. In 'n kwankwan
vergelyk
titatiewe ondersoek wat in tabelvorm op p. 38 van haar publikasie verskyn, vergclyk
Vogel (2001: 36-42) die aantal vergelykings (vergelyk
(verge!yk Dijkstra [1989: 162]) se
bcgrip van vermeldings - sien hieronder)
begrip
hicronder) van 10 vroulike outeurs en 10 manlike
'11 ondersoek na die aantal vergeverge
outeurs met ander outeurs. Deur
Denr middel van 'n
lykings,
Iykings, die onderskeid tussen die geslagte en die aantal verwysings na binnelandse
en buitelandse outeurs
Quteurs in resensies, kom Vogel (2001: 42) tot die gevolgtrekking
dat literere kritici manlike outeurs met die hoogste literere referensiekader verbind
Vit 'n
en sodoende dan beweer dat hulJe
hulle die "belangrijkste en maatgevend" is. Uit
ondersoek na die aantal vergelykings en die geslagte van die digters na wie verwys
vcrwys
word in ons empiriese ondersoek, was dit nie moontlik om af te lei of dieselfde
tendens hier
bier in Suid-Mrika voor kom nie.
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'n Laaste kwantitatiewe ondersoekwyse wat ten opsigte van die resepsie van die
debuutbundels van 1999-2000 onderneem is, was volgens die chronologie
chronolot,>1e van die
t1t?rskyningsdatums
verskyningsdatums van die bundels. Die enkcle
enkele bekendstellingsartikel
bekendstellingsartikcl oor
oar Meyer se
bundcl op 16 Desember 2000 in Die Burger het waarskynlik net na
bundel
ni publikasie
verskyn en is bloot
bloat inligtend van aard. Ten opsigte van Lorenz se bundel
bundd is daar
daar'n
'n
gaping van bykans 11 maande tussen die eerste 2 resepsiedokumente en die laaste
baste 1,
naamlik
naamhk die van NcI
Ne! op 7 Januarie 2002; die rede vir die tydsverloop kan nie uit die
rescnsie atgclei
resensie
afge!ei word nie. Vos se bundel word binne 'n kort tydjie bespreek 
bundel 3 maande lank aandag geniet. Die
omtrent 4 maande, terwyl Bohnen se bunde!
bundcl van Barkhuizen le Roux is oor omtrent 6 maande lank in die literere
bundel
gesigsveld gehou. Die vrystelling van die eerste 2 resensies vind binne 'n maand
van mekaar plaas, waarskynlik net na die bekendstelling van die bundel. Malan en
(2oola: 9) se resensie oor laasgenoemde digter se
Venter se reaksie op Hambidge (200la:
Dimensie geskied binne 'n paar dae in die briewekolom van Die Burger en dan ver
verloop daar sowat 2 maande voordat Olivier (2001) se oorwegend positiewe resensie
na Hambidge se resensie en
op 28 Mei 2001 in Beeld verskyn - omtrent 2 maande ni
'n week ni
na die aankondiging van die Ingrid Jonker-prys aan Zandra Bezuidenhout
se Dansmusieke
Dat1Smusieke op 1 Mei. (Dit is interessant dat OIivier
Olivier nie die bundel van die
wenner van die prys, Bezuidenhout, geresenseer het nie.) Die laaste mediateks oor
Dimensie is Hambidge s'n, wat eintlik 'n reaksie is op 'n 'ope brief aan haar deur die
Abdolah; 11 dit handel nie soseer oor die bundel
Nederlands-Persiese skrywer Kader Abdolah;ll
of die outeur nie. Bezuidenhout se bundel word oor 'n langer tydperk bespreek
bespreek
die eerste 'aankondiging' daaroor verskyn in Maart 2000 in 'n artikel
artikcl in Insig, maar
OdendaaI (2000:
die eerste resensie verskyn eers op 20 November 2000 - die van Odendaal
8). 'n Eerste resensie oar
oor 'n werk is baie belangrik aangesien dit kan bepaal of daar
verdere resensies gaan verskyn Oanssen, 1994: 22). Tussen Desember 2000 en
Iiterere gesigsveld
April 2001 is daar 'n stilte, waarna die bundel redelik sterk in die literere
gevoIg van die feit dat die Ingrid Jonker-prys daaraan
gehou word, waarskynlik as gevolg
bng resensies (734 en 874 woorde onderskeidelik) deur 'n
toegeken is. Twee lang
gekanoniseerde digter, Cloete, en 'n vername literator, Grove, verskyn na die toetoe
kenning van die prys aan Bezuidenhout. Interessant is dat beide die 2 resensente
titel van die bundel verstrek nie, maar dit ongekursiveerd in die
nie die korrekte tite!
enkelvoudvorm as "Dansmusiek" aangee.
enkclvoudvorm
Die mate van kritiese aandag wat 'n tweede of derde titcl
tite! kry, hang in 'n groot
mate af van die resepsie van die debuutbundel van die betrokke outeur. Nuwe
publikasies van outeurs wie se debuutwerk deur heelwat kritici bespreek is,
terwyl werke wat weinig
geniet voorkeur by boekeblad-redakteurs en resensente, terwyI
min be!angstelling
kritiek ontvang het, later mill
bclangsteIling uitlok. Hierdie reproduksiemegareproduksiemega
nisme, SODS
5005 deur Janssen (1994: 76) omskryf, vir die keuse van kritici is verbonde
aan die institusionele sisteem waarin dit werksaam is. Die reproduksiemeganisme
lei daartoe dat die besluit om 'n sekere werk te resensecr,
resenseer, 'n legitieme keuse verver
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kan die afleiding gemaak word dat wanneer BezuidenBezuiden
teenwoordig. Hiervolgens !<an
hout se tweede bundel verskyn (waarskynlik in 2006), dit meer resensies en bebe
bundeL
sprekings sal uitlok as byvoorbeeld Lorenz se tweede bundel.
Op grond van hierdie kwantitatiewe kanonondersoek blyk duidelik
duidclik dat BeBe
publi
zuidenhout se Dansmusieke die meeste mediatekste in meer koerante en publiverskiIlende genres deur die meeste kritici oor 'n langer tydperk
kasies en in verskillende
ontvang het, as wat die geval was met die ander 5 debute. Volgens die eenvoudige
formule blyk dit dat die bundel reeds kanoniseringstatus 12l2 bereik het, soos
haar tesis.
Lourens (1997: 9-10) dit beskryfin haartesis.

3.4

Ktvalitatiewe kanonaanduiders
Kwalitatiewe

Kwalitatiewe kanonondersoeke behcls
behels 'n analise van die uitsprake van kritici en
van die argumentasiestruktuur van hul kritiek. Dit bied insae in die dinamiese
proses van kanonisering. Adendorff (2003) bied 'n omvangryke kwalitatiewe
kanonondersoek na die 6 bespreekte debuutdigbundels. L113 'n Voorbeeld van
kwalitatiewe kanonaanduiders is die assosiasie van die bespreekte outeurs met
ander outeurs deur verwysings (Dijkstra, 1989: 163). Voordat hierna gekyk word,
word stilgestaan by die ondersoeke van Vogel (2001) oor genderopvattinge en die
van Pieterse (1992) oor die hoofopskrifte ofkoppe van resensies.
afdcling 3.3 na die studie van Marianne Vogel
Vogcl (2001) verwys,
Daar is reeds in afdeling
ongelyke behandeling
behandcling van vroulike ou
ouwat 'n kwantitatiewe ondersoek na die ongclyke
manteurs loods deur middel van die aantal vergelykings van vroulike outeurs en man
like outeurs met ander outeurs. Aangesien sy ook die argumentasies in die resen
resensies analiseer (Vogel, 2001: 8), dien haar studie terselfdertyd as voorbeeld van 'n
kwalitatiewe ondersoek. Sy koppel haar ondersoek aan genderopvattinge ten einein
de na te gaan hoe dit bygedra het tot stereotipering en vooroordele
vooroordcle teenoor mans
en vroue in die vyfiigerjare
vyftigerjare (Vogel, 2001: 8). Volgens Vogel (2001: 21) kom 2
tipes redenering in resensies voor: die 1 berus op die genderopvatting van die
resensent en die ander berus op sy of haar literatuuropvatting. Sy kom tot die
gevolgtrekking dat die genderopvatting van resensente en ander literatore nie
"meer onopgemerkt" is nie (Vogel,
(Vogcl, 2001: 56). Hier kan 'n verband gele word met
'n bevinding van die reeds genoemde groep Women in Publishing (1987: 90):
"Male reviewers sometimes appear defensive about reviewing women's books".
Die ondersoeke van Vogel en Women in Publishing skakel met Van Niekerk
(1994: 5) se bcwerings
bewerings oor die gebrek
gcbrek aan feministiese kritiek in Suid-Mrika.
Suid-Afrika. Van
Niekerk (1994: 6) kom tot die gevolgtrekking dat uitgewers nie die wanverteenwanverteen
woordiging van vroueskrywers in versamelbundels daadwerklik probeer regstel
nie.
Pieterse (1992: 140) se ondersoek behels die analise van hoofopskrifte van
resensies as 'n metode om die "gewildheid" van tekste te meet. Hy beweer dat 3
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tipes koppe onderskei kan word: positief (wat die teks aanprys), negatief (wat die
teks onwenslik in een of ander sin beskou) en informatief (wat algemene
inJigting
inligting oor die teksinhoud of outeur in die vooruitsig std).
stel). 'n Analise volgens
die werkswyse is nie noodwendig geslaagd nie, aangesien die hoofopskrifte
hoofopskriftc van
resensies en ander mediatekste misleidcnd
misleidend kan wees, soos
5005 uit ons ondersoek blyk:
Tabel2
Digter
lDigter
I

MediateksMediateks·
skrywer

.-

Infor·
Nega- InforPositief Nega·
matief
tief
tie-*"._ ~1It.i!f

Hoofopskrif

----~

Christine
Slabber
Barkhuizen le
Roux
Odendaal&
Bruwer
Bruwer
Hambidge
Venter

Debuutbundel van Barrydaler
verskyn
verskvn
Meer as een dimensie van die
Meer'
mensie
le
mens
Soetheid i,
is d<
die woo",
woord
S~'h,id
Hambidge skep nuwe
apartheid
, Hambidge self deel van
Malan
parodic
parodie
Hambidge
Hambidge 'g'n pretbederwer'
pretbedcrwer'
Olivier
Brokke van 'n geleefde
gdeefde lewe
Ope brief aan 'n Nederlandse
Hambidge
skryvver
skrywer
Afrikaanse
Zandra
Viljoen
'n Batige saldo vir Mrikaanse
Bezuidenhout
digkuns
Odendaal
Digdebutant flankeer
flankcer met die
lasso van liefde
Hambidge
Dans vergaan, maar digkuns
bly staan
. Bekoring nog te selde in die
Smith
musiek aangetref
Dansmusieke
deur Z"dn
Zandra
"''''m~'''' dM
Bezuidenhout
Ester
Verrassende gedichten van
BeZtlidenhout
Zandra BezUldenhout
. Zandra Bezuidenhout
Bczuidenhout Leibbrand
Lcibb,,,"
dansmusleke
dansmusieke
Bezuidenhout wen Jonkerprys
Boekeredakteur BeZtlidenhout
Zandra Bezuidenhout De Goede&
Dansmusieke
Waiters
Boekvrae aan Zandra
. Parker
Bezuidenhout
'n Vis kry'n
kry 'n ekstra paar vinne
Kritzinger
Die mond is nie geheim
Hambidge
Volwasse
Volwassc bundel met baie
Grove
brille op die werklikheid
Dansmusiek - deur Zandra
Cloete
(gcdigtc)
Bezuidenhout (gedigte)

I

X

I

X

II

X

IX

l~
X
X

X

IX
X
X

I

I

A.c.
lAC

I

I

l_

I

-

..

X

I:
X

X

II

X

Ix

.x
X
X

I
Ix
X

Ix
X

.

I

X

X

I
IX

X
X
X
X
X

1

X
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-~-

""-r--""

Swak digbundels peul nou
orals uit
Op die spoor van digterskap
Odendaal
IS 'n weg uit die labirim
labirint
Daar is
Nieuwoudt
'/I
Renc Bohnen se 'Spoorsny' 'n
Rene
Grove
helangwekkende
belangwekkende debuut
debullt
Swak digbllndcls
digbundels peul nou
E1za Lorenz
Harnbidge
Elza
orals uit
Op die spoor van digterskap
Odendaal
Lcser
Leser kan aan die spe!
spel
Ne!
Nel
rncedoen
rneedoen
Dwangskryfster gee op 66
WilnaMcyer Zietsrnan
WilnaMeyer
Zictsman
eerste
eerstc digbundel
digbunde! uit
ander"" Cas Vos 'dig
wyer as ander'digwyer
Cas Vos
lackson
Jackson
dominee-digters'
Cloete-Hofer
Digter-ds wen skryfprys
skrytprys
Grove
Ryk gedagte-inhoud, rnaar le
te
veel
vecl laaldwang
taaldwang
korn
Pocsieliefhebber
Poesieliefhebber Dood van digkuns sal 56 kom
I HambjrlP'/'
Hoef nie ,;endagvli(.5'~
eendagvlilgil te prys
Hambidge
: HOefl
Rene Bohnen
Bohncn Harnbidge
Harnbidgc

--

X

X
X
X

X
IX

~~

f-----

X
X
X

X
-

X

X

T-
X- --""
X
X

I

X
X

X
X
X

-----1--._
""-

As na Tabe1
Tabe! 2 gekyk word, blyk dit dat sommige hootopskrifte
hoofopskrifte as beide positief
en negatief gelnterpreteer
geYnterpreteer kan word; byvoorbeeld "Dans vergaan, maar digkuns
bly staan" en "Bekoring nog te selde in die musiek aangetref'
aangetref" (oor Bezuidenhout
se Dansmusieke) en "Ryk in gedagte-inhoud, maar te vee!
vee1 taaldwang" (oor Vos se
Vuurtong). Dit wil voorkom of die meeste van die hoofopskrifte positief is (18)
met die informatiewe hootopskrifte
hoofopskrifte daarna (15); slegs 11 van die hoofopskrifte
hoofopskritte is
negatie£ Die informatiewe koppe gee bloot be!angrike
belangrike inligting. So suggereer 'n
negatief
kop van 'n resensie oor Barkhuizen le Roux se Dimensie, naamlik "Debuutbundel
bunde1 dit is en waar die digter woonagtig is.
van Barrydaler verskyn", watter tipe bundel
Informatiewe hoofopskritte
hoofopskrifte blyk ook neutraal te wees, soos
sons wat die kop van
infor
Cloete se resensie, "Dansmusiek Zandra Bezuidenhout", getuig. Die 2 inforbundel
del kan positief geinterpreteer
gelnterpretcer word: dat Vos
matiewe hoofopskrifte by Vos se bun
'n pryswenner is (alhoewel
(alhoewe1 die betrokke prys nie betrekking het op Vos se
digbundel nie, maar op sy teologiese skryfWerk) en "wyer" dig as ander dominee
domineedigters. Odendaal (2001: 6) se tite1
tite! oor Bohnen se bundel, "Op die spoor van
subtitel van
digterskap", kan as positief en informatief gesien word, veral as die subtite1
die resensie ook betrek word: "Nuwe!ing lewer belotteryke
belofteryke debuut".14 Die
hoofopskrif by Meyer sou ook positief geYnterpreteer
g6nterpreteer kan word, naamlik dat die
digter op ses-en-sestigjarige ouderdom 'n bunde!
bundel uitgee.
uitgce. Lorenz se bundel
opskri£ Die titel
tite! van Nel se resensie oor
ontvang 2 positiewe en 1 negatiewe opskrif
Transllerse, "Leser kan aan die spel meedoen", le klem op die rol van die leser by
Transverse,
die aflei en generering van betekenisse. Die tite! van Grove se resensie
f(~sensie oor
Dansmusieke, "Volwasse bundc1
bundel met baie brille op die werklikheid",
wcrklikheid", sinspeel op 'n
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reel in die gedig "Die middag van die ooms": "Ons luister
Iuister met ons briBe
brille en ons
vIegsels".
vlegsels".
Dit Iyk of Bezuidenhout se bundel meer positiewe koppe uitgelok het as die
ander
and
er bundels. Bezuidenhout se bundel lok slegs 1 onomwonde negatiewe kop
uit, naamlik "Bekoring nog te selde in die musiek aangetref',
aangetref", aangesien die ander
2 negatiewe koppe ook positief gelnterpreteer
geinterpreteer kan word.
Die poging om Pieterse se model toe te pas, het ons bewus gemaak van die
belangrikheid van die koppe van resensies en ander mediatekste 'n taak wat
ruimte-oorwegings by die
dikwels
dikwds aan die subredakteur oorgelaat word aangesien mimte-oorwegings
bladopmaak
bIadopmaak van die koerant 'n rol
ral spee!.
sped. Die gevaar om net van hoofopskrifte
kennis te neem, is dat dit die koerant- of tydskriflesers kan mislei en 'n verkeerde
kan laat. So sal huIle
hulle daIk
dalk nie die resensie of mediateks verder wil
indruk by hulle kw
funk
lees nie. Vir die wetenskapIike
wetenskaplike kw
kan hoofopskrifte as kwalitatiewe merkers funksioneer omdat sterk positiewe en/of negatiewe uitsprake 'n aanduiding van die
kan wees. Wanneer die aantal positiewe,
kanoniseringsmoontlikhede van tekste kw
neutraIe (informatiewe) koppe getd
getel en as persentasie van die totaal
negatiewe of neutrale
per outeur bereken word, dien die koppe as kwantitatiewe kanonaanduiders.
Naas die ondersoeke van Vogel (2001) en Pieterse (1992) was dit veral Dijkstra
verskiIlende soorte vermeldings 15 wat besonder nuttig
(1989) se uiteensetting van verskillende
was in ons ondersoek. Dijkstra onderskei 4 groepe vermeldings wat almal herlei
kan word na die basiese vorm van outeur x - (met vergelykingselement) - outeur y
(Dijkstra, 1989: 163; vergelyk
vergelykLourens,
Lourens, 1997: 40):

Waardetoekennend

Outeur x is so goed 5005 outeur y
(albei outeurs is gekanoniseerd)
gekanonisec:rd)

Waardevergrotend

Outeur x is beter as outeur y
(kanoniserend t.O.V.
t.o.v. 1 outeur)

Waardeverkleinend

Outeur x is nie so goed sons
5005 outeur y nie
t.O.V. 10uteur)
(dekanoniserend t.o.v.
1 outeur)

Eksplisiet kanoniserend

Outeur x pas in die tradisie van outeur y
en groep gekanoniseerde outeurs
en z ('n
word veronderstel en daar word gese x pas
by hulle).
huIle).

vermeldings aangesien die outeur
Die eerste 3 groepe is voorbeelde van implisiete vermeIdings
se posisionering binne die literere hierargie of
6f positief, 6f
of negatief, 6f
of neutraal
gestd
gesteI word. Die posisionering word nie duideIik
duidelik en eksplisiet gestel
gesteI soos in die
laaste geval £lie.
nie. Smith (2000: 15) verwys in sy resensie "Bekoring nog te selde in
die musiek aangetref' oor Dansmusieke onder meer na gekanoniseerde digters en
nie die "grotes" sal bedreig nie. In 'n poging
beweer dat Bezuidenhout se bundel £lie
drumpel wat nog betree moet word" trefSmith
tref Smith
om 'n aanduiding te gee van "die dmmpel
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'n vergclyking
vergelyking met bundcls
bundels van Krog en Pieterse. Waardetoekennende verver
mcldings
meldings kom onder meer voor in die artikel van Jackson (1999: 13) oor Vos se
bundel: Henning Pieterse, 'n gekanoniseerde digter en Hertzogpryswenner,
etiketteer Vos as die "coolste dominee wat ek ken" en Jackson vergelyk
vergclyk Vos met
ander "dominee-digters" soos Totius, 1.1.
LL. de Villiers en Bonaventure Hinwood.
Vos verwys verder in die artikel
artikcl van Jackson na gekanoniseerde digters wat hom
horn
bc"invloed het, naamlik Breytenbach, Cloete, Opperman, Eybers en Van Wyk
bei"nvloed
Louw. In Hambidge (2000b:
(20oob: 20) se resensie oor Spoorsny kom 2 vermeldings na
Ingrid Jonker en Ted Hughes voor, maar hulle word nie waardevergrotend
gebruik nie, eerder waardeverkleinend.
Volgens Dijkstra (1989: 163-164) kan 3 soorte vermeldings
vermcldings onderskei word.
Inligtende of informatiewe vermeldings
vermcldings fokus op die inhoud van die teks en gee
inligting oor die skrywer en die teks; interpreteretlde
interpreterende vermeldings
vermddings tref vergelykings
vergclykings
tussen die stilistiese, tematiese en formele kenmerke
kenmerkc van die teks, terwyl evaluevalu
erende vermeldings die outeur binne die literere
litercre hierargie situeer. In Zietsman
(2000: 10) se bekendstellingsartikel oor Meyer se bundel is die vermeldings van
Gilliland, Krog en Muller wat gebruik word, almal informatief van aard en nie
interpreterend of evaluerend nie. In Odendaal (2001: 6) se resensie oor Bohnen
se bundel kom interpreterende vermeldings van Ingrid Jonker en Sylvia Plath
voor wat dan 'n intertekstualiteitsdimensie
intertek,tualiteitsdimensie (De
(Dc Moor, 1993: 52) tot die resensie
toevoeg, aangesien die tema
terna van selfmoord betrek word. Smith (2000: 15) se rere
versensie van Bezuidenhout se bundel kan as 'n voorbeeld van 'n evaluerende ver
melding gesien word, aangesien hy in sy inleidingsparagraaf beweer dat Be
Bezuidenhout se bundel
bundelnie
nie die groteres sal bedreig nic.
nie. Hy tref 'n waardebepaling
Bezuidenmet ander digters wat min of meer in dieselfde tyd verskyn het deur Bezuiden
bundcl met An1jie
An~ie Krog en Henning Pieterse
Pietcrse se bundels
bundcls te vergelyk.
vergclyk.
hout se bundel
Dijk:stra
Dijkstra (1989: 161) verwys ook na die rol van die resensent as "opinion
leader" (meningsvormer) deur sy of haar oordeel aan die leespubliek oor te dra.
Die leespubliek reageer dan op die betrokke resensie deur 6f
Of die teks te koop, 6f
Of
nie. Grove (2001a: 15) tree onder meer as meningsvormer
meningsvormcr op wanneer hy
oordeel
oordecl dat die gedig "Sandloper" in Spoorsny "[eJen
"[e]en van die beste gedigte" is. In
die aanwys van die gedig "Indeks" in Bezuidenhout se bundel as 'n hoogtepunt,
tree Odendaal (2000: 8) ook op as meningsvormcr
meningsvormer as hy beweer dat die beste
gedigte van afdeling 3 ("bloeddans") die is "waarin 'n soberder sin vir die
betreklike oorheers". Wanneer Smith die gedig "Die middag van die ooms" van
Bezuidenhout (wat in Groot verseboek 2000 opgeneem is) as die "bekoorlikste
vers" tipeer, tree hy dus ook as meningsvormer op.
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4.

Slot
'n Resepsie-ondersoek soos wat ons ondemeem het, bied insae in die proses van
kanonisering en van al die meganismes en entiteite wat hierin 'n rol speel. Vit
Uit die
sowcl kwankwan
kwantitatiewe ondersoek en uit die analise van hoofopskrifte (wat sowel
titatief as kwalitatief funksioneer) wil dit voorkom of Zandra Bezuidenhout se
Darzsmusieke reeds kanoniseringstatus bereik het. Sy ontvang meer mediatekste as
Dansmusieke
die ander debute en is in meer publikasies bespreek
bespreek. Die bundels word ook
oorwegend positief ontvang, veral deur gekanoniseerde digters soos De Goede en
Waiters (2001) en Cloete (2001), wat die moontlikheid versterk dat Bezuiden
Bezuidenhout se werk beskou kan word as sou dit die kanon binnegedring het. Die
NederIandse
Nederlandse resensies van Ester (2001) en Leibbrand (2001) dui ook op 'n posiposi
tiewe internasionale
intemasionale ontvangs, al is dit op geringe skaa!.
skaat Die resepsiestudie toon
dat Bezuidenhout waarskynlik die beste kans op kanoniseringsmoontlikede gege
niet. Die feit dat sy so spoedig na haar debuut in Groat
Groot verseboek 2000 opgeneem
is, kan as bevestiging van die afleiding gesien word, aangesien hierdie antologie as
kanonbevestigend beskou kan word.
Hoewel dit verIeidelik
verleidelik (en gevaarlik) is om voorspeUings oor die kanonisekanonise
ringspotensiaal van digbundels te maak, moet in gedagte gehou word dat kanonikanoni
sering 'n dinamiese, voortdurende proses is. Ons ondersoek is dus nog nie 'afge
'afgehandel' nie en sal voortgesit word mi
na verdere publikasies deur die betrokke
outeurs (van Vos het reeds 'n tweede en derde bundel verskyn, naamlik Gode van
papier (2001) en Enkeldiep (2003); Bezuidenhout se tweede bundel, Aardling,
verskyn in 2006 by Protea).
Twee literatuurgeskiedenisse, lC
JC Kannemeyer se Die AJrikaanse
Afrikaanse literatuur 16521652 
2004 (2005) en Van Coller se Perspektiif
Perspektiifen
m prciftel.
prqiel. Deel
Deel33 (2006) kan ook as kanonkanon
aanduiders gebmik
gebruik word. Van die 6 digters wat in 1999-2000 gedebuteer het,
bespreek Kannemeyer (2005) Bezuidenhout (54 reels), Barkhuizen le Roux (35
reels) en Vos (11 reels). Op hierdie manier identifiseer Kannemeyer belowende
digters in sy literatuurgeskiedenis en bring hulle sodoende onder die leser se
aandag. Odendaal in Van Coller (2006: 134) noem ook dieselfde 3 digters as
Kannemeyer en bestempel hul solodigbundels as van "redelike tot goeie gehalte".
Ten slotte: 'n artikel oor die resepsie van digdebute soos ons artikel - staan
uiteraard nie buite die kanoniseringsproses nie.
Universiteit van 5tellenbosch
Stellenbosch
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Note
Omdat hierdie teonee
teoriee hier te lande al veelvuldig in akademiese studies en artikels
Viljoen (1985), Galloway (1990),
uiteengesit is, volstaan ons met 'n verwysing na ViIjoen
Snyman (1992), Ohlhoff
OhlhofI (1993 en 1995), De Wet (1994), Lourens (s.a. en 1997), Van
der Westhuizen (1999), Van J
Jaarsveld
aarsveld (1999), Van Coller (2002) en Adendorff
AdendorfI (2003).
Van Gorp et al. (1998: 242) voer die Griekse herkoms van die woord kritiek terug na
krinein, wat beoordeel beteken. Die Griekse woord krino het baie betekenisse
bctekenisse wat die
taak
taakvan
van die resensent omvat, naamlik skei, onderskei, uitkies, beslis,
besIis, vonnis, oorded,
oordeel,
beoordeel, veroordeel,
beoordee\,
veroordeeL meet, betwis en verklaar.
resenseer etimologies afkomstig van die
Volgens De Moor (1993: 22) is die term resetl5eer
reeensio, wat beteken: een vir een ondersoek,
ondersoe~ deurlopend nagaan, tel.
Latynse woord recensio,
Van Gorp et al. (1998: 366) koppel die betekenis van die woord aan keuring en
Oorkocpelend beteken recensio
reeet/sw deurgaan, in die besonder in die gedagte
skatting. Oorkoepelend
nagaan en oordink.
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De Moor (1993) se gids is gemik op gebruik deur studente in sy resensiekundekursus
aan die Katholieke Universiteit van Nijmegen en handel nie net oor die skryf van
resensies oor boeke nie, maar ook ander kunsvorme.
Die oorkoepelende terme mediatekste, resepsieverslae of resepsiedokumente
resepsiedokurnente word afaf
wisselend in hierdie artikel gebruik vir die verskillende soorte genres.
Tendense in die Mrikaanse
Afrikaanse literere
Iiterere veld teen die millenniumwending word elders in
groter besonderhede bespreek (Adendorff [2003] en Venter en Galloway [2003: 7]).
NB-uitgewers het die Nuwe
NUlIJe stemme-reeks (1999,2001 en 20(5)
2005) geloods waarin die
jonger stemme kan debuteer. Dit kan gesien word as 'n oplossing vir die ver
vermindering van publikasies van enkeldebuutdigbundels.
Die lys
Iys bevat
bcvat die titels van digdebute
digdebutc tussen 1944 en 2002.
Die tendens is egter nie 'n nuwe verskynsel nie, soos gesien kan word in die onderonder
sock
soekdeur
deur Adendorff (2003: 190-198).
In sommige gevalle is van die koerantartikels gebruik
gcbmik gemaak en in and
ander
er gevalle van
die internet-weergawes van die teks. Die breedte van kolomme verskil dus van teks
tot teks. Daarom is die woorde in die tekste getel.
Gedigte van Barkhuizen le Roux word as vertalings aangebied in die roman Portrettetl
Portretten
en een oude droom van Kader Abdolah (2003).
Lourens (1997: 4) onderskei tussen kallOllstatus
kanonstatus as die status wat die outeur of teks
reeds binne die kanon beklee, teenoor kanoniseringstatus as die status wat 'n outeur of
teks as kandidaat het vir opname in die kanon.
Adendorff (2003) maak hoofsaaklik gebruik van De Moor (1993) se model, asook 'n
kritiese eksposisie van Mooij (1973) se argumentasietipoiogie.
argumentasietipologie.
Die subtitel is nie van toepassing op Lorenz se bundel wat saam met Bohnen se
bundel in die resensie bespreek word nie.
Die woord llermeldings
vermeldings word deur navorsers soos
5005 Ohlhoff
Ohlhotf (1993: 64) en Lourens
(1997: 40) ingespan vir die woord mentions,
melltions, wat deur Dijkstra (1989: 162) gebruik is.
Vcrmeldings is die verbandlegging
Vermeldings
verbandlcgging tussen die bespreekte
besprcekte outeur en ander outeurs.

Neerlandismen, pidginismen en Mrikaans in brieven
van twee Khoekhoen uit 18001
Hans den Besten
This paper presents an edition cum lmguistlc
Imguistlc commentary of
oJ two letters to the Dutch
Missionary 50ciety
Society written in 1800 by
~v two "Basters", members of
oJ reverend Kicherer's
missionary community at 5akrivier.
Sakrivier. These men tried to write an acrolutal
acrolectai variety
varit~y of
oJ
deflected Cape Dutch but their Khoekhoe Afrikaans is often peeking through. Thus, we find
genuine AJrikaans
Afrikaans multiple negation in the second letter and remnants of
the earliest cases of
oJgenuine
oJ
earlier Cave
Cape Dutch Pidgin, especial(y
esperiany in the letter by the interpreter Carolus Basterl.
Bastert.

1.

Inleiding
In Schoeman (2002: 181) staat het volgende citaat uit een brief uit 1800 van een
zendelingJ.J. Kicherer:
Zuid-Mrikaanse bekeerling van de zendelingJJ
En ik maak U bekent, ( ... ) dat ik tolk is van die Bossemans, want ik ken die
taal beter verstaan als die Hollentots.
Hollenlo!s. Ik heb nog vergeet te zeg.
zeg, dat as ik die
Yolk tolk is, ik zoo banja maal verte!
verte1 voor zij hoe zij ken gehelp
gehclp wort, en of
Volk
ik we!
wel zelf gehelp is, en voe1
voel wat ik zeg - 0 hoe
hoc blij maak mijn dat
banjamaal.
banjamaaI.

De taal van het geciteerde fragment is met
niet Nederlands, maar een vorm van
Vroegafrikaans met een ten dele bewust aangebracht Nederlands vernis. Wat me
bij eerste lezing echter vooral trof was de possessiefconstructie die Volk tolk 'd(i)e
mensen d'r tolk, hun tolk'. Dit type constructie alsook het gebruik van die Volk
'die mensen' als een voornaamwoordelijke uitdrukking JPI
3Pl kennen we ook uit
het Kaapsnederlandse Pidgin (KNP) van rond 1700.
In de hoop op meer bestelde ik kopieen van deze en een andere door
Schoeman genoemde brieF
brief2 en vond ook meer: and
andere
ere pidginismen en de oudste
gevallen van de Mrikaanse meervoudige ontkenning. Deze brieven verdienen
lingulstisch becommentarieerde editie. 3 Dit zal als volgt gaan: in par.
daarom een lingu"istisch
2 behandel ik de herkomst van deze twee brieven. In par. 3J volgt de editie. Par. 4
complementeert dit met de onvermijdelijke opmerkingen over werkwoord en
lidwoord, enz. Par. 5, tenslotte, gaat over pidginismen en Mrikaansismen in de
synta..xis van deze brieven.
syntaxis

TYDSKRIF VIR NEDERL~NDS
NEllERLANllS &
&. AFRIKAANS:
ArRIKAANS: 12DE
IZDE JAAR(i~NG
jAAR(;ANG (2005)
(Z005) I: 25-42
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2.

Achtergronden en herkomst
De briefschrijvers,
brief.5chrijvers, Carol
CaroIus
us Bastert en Jan Bastert,4
Bastcrt,4 behoorden tot de BasterBaster
gemeenschap die zich in 1800 bij ds. JJ. Kicherer
gcmeenschap
Kichcrer aan de Zakrivier gevestigd had,
waar Kicherer eigenlijk
cigenlijk was voor zending onder de San (zie Schoeman, 1996). In
november 1800 schreven ze allebei
allcbei een brief aan het Nedcrlandsch
Nederlandsch ZendelingZendeling
Gcnootschap,
Genootschap, waar Kicherer een affiliatie
affiIiatic mee had, al was hij uitgezonden door
de London Missionary Society. De brieven
brievcn kwamen - met een
cen begeleidend
schrijven door Jacobus Scholtz, een
cen Kaapse mcdewerker
medewerker van Kicherer - in
Nederland aan, waar deze propagandastukken in 1801 verschenen in de Berigten
en mededelingen voorgelezen op de maandelijksche bedestonden
bedestolldell van het Nederlandsch
Zendelillg-Gellootschap (1801: 95-102).
Zendeling-Genootschap
Een begeleidende voetnoot van 16 regels op p. 95 en 6 regels op p. 96 opent als
volgt: "Wij geven deze 13rieven
Brieven zo als die door Carolus en
enJall
Jan Bastert geschreven
zijn; deze menschen zijn niet alleen nieuwlingen in het Christendom, maar ook
HOTTENTOTTEN, en daarom denken wij dat de mededeling daar van op deze
wijze aan onze waarde Medeleden genoegen zal geven, hoewel
hoewe! [ ... ]" het
raadzaam wordt geacht op de openbare bidstonden alleen een samenvatting mee
te delen. De geboden samenvatting neemt echter veel
vee! van de jeu van de
originelcn weg, o.a. doordat de brieven niet onderscheiden worden.
originelen

n.

r

3.

De brieven

3.1

Wijze van
IJan uitgeven

Om te kunnen verwijzen, zou ik de brieven eigenlijk in hun oorspronkelijke
vorm met een toegevoegde regelnl1mmering
regelnummering moeten afdrukken, maar dat neemt
veel plaats in beslag. Het begin van een regel markeer ik daarom door middcl
middel van
een (verhoogd) regelnummer tussen vishaakjes. (Bijv. live <2> Leeraar vroeg in de
eerste brief) Afbrekingen, zoals lloorvoor- heen op de grens van regel13
regel 13 en 14 van p.
96 worden daarom gchandhaafd:
Paginanl1mmers zet ik
gehandhaafd: ... voor- <14>heen ... Paginanummers
tussen vierkante haakjes
haalges na het laatste teken van de vorige pagina. Dit leidt een
cen
keer tot een minder prettig resultaat: ... spre- [101] <1>ken ... (tweede brief).
Zodoende kan een woord of een reeks woorden gei'dentificeerd
gcidentificecrd worden door
middel van pagina- plus regelnummer (bijv. 99.15), eventueel voorafgegaan door
"C"
us Bastert of"]"
"c" voor de briefvan Carol
Carolus
of "]" voor die van JJan
an 13astert.
Bastert.
Van de boven genoemde werkwijze wordt op drie manieren afgeweken: (a) De
Dc
eerste briefbegint op regel 5 van p. 95. De editie opent daarom in strijd met de
regels met "[95]". (b) Regels
Rege!s wit worden wel
we! geteld
gete!d maar niet genummerd. (c)
De opschriften van beide brieven lopen
lop en in het oorspronkelijk
oorspronkeIijk door een groter
lettertype
Iettertype en inspringen tot op de heIft
helft van de pagina - over drie regels. Hier

27
afzonderlijk nummeren is onnodig. In plaats daarvan wordt de nummering opge
opgesomd aan het begin van de opschriften
<6.8>(*) en <22-24>BRIEF).
opschrifien (respectievclijk
(respectievelijk <6-8>(*)
De editie is voor het overige een diplomatische, wat betekent dat ik een aantal
haakjes rond voorkomens van het woord banja
'onnodige' haalges
barlja
baie] heb laten
staan. Verder heb ik aantekeningen toegevoegd, die ik ter onderscheiding van de
gewone noten alfabetisch geIndexeerd
geYndexeerd heb. In par. 3.3 tenslotte g'J
ga ik in op momo
gelijke mislezingen, twee spellingeigenaardigheden en de kwestie van de haakjes
rond banja.

3.2
[951
[95]

De tekst met aantekeningen5
<6-8>
«i-8> (*) BRIEF van Carolus Bastert, een HOTTENTOT.'

<1O>Live Heeren die onse live heer Kicherer <ll>na
<lO>Live
<11>na ons toe heeft laat
bat komen, ik
zegjou [96] <I>duijzentmaal
<'>duijzentmaal dank, 6
{) wat heb ons een live <2>Leeraar gekregen,
die voor ons de heele dag <3>leert, en anders niet as de live Heere Jesus <4> en zijn
bloet voor ons vertelt, 6
() wat is een <5>Mensch toch niet gelukkig die Jesus leert
<6>kennen, aan de hart, die voor sulke groote <7>sondaars zijn bloet heeft gestort,
en wat is <8> dat tog niet een goeje Heer Jesus die sulke <9>
<9>groote
groote sondaars roept
en genade wil bewijsse, <10>dat
<1O>dat zijn bloet nog sulke vuijle sielen wil
<11>schoonmaken, en voor hem wil leeren,b
Ieeren,b {) ik <12>ben soo beschaamt en
<ll>schoonmaken,
bedroeft as denkc hoe <!3>een
<13>een lieve Heere Jesus is, en ik heb hem voor- <14>heen
noijt niet gekend, en daarom ik kan nouw <ls>die
<IS> die lieven Heeren
HeerenJesus
Jesus niet langer
<16>of
16> of zijn lieve
Iieve bloet mot tog cens
eens mijn afWas- <:<17>sen,
17> sen, ik seg nog eens
laat staan, <
groote dank aan onsse <18>lieve
<18>Iieve Heerd dat on
onse
se Heeren voor ons soo een <19>lieve
Heer gestuurt heb, toe ik eerst bij hem <2°>kwam, dat is nouw amper een jaar,
toe segt [97)
[971 <l>onse
<I> onse Leeraar voor ons, dat ons sukke groote <2>sondaars
<2> sondaars is, en
dat ons voor de Heere
Beerc Jesus <3>moet soek, die souw het ons welleere, ik <4>WOU
het amper niet gelooven, maar nouw voel <s>ik dat ja mijn sonden meer (banj,i)
(banja)
is as mijn <6>hooft haar, {)
() is al
aI te groot, Ja ik kom niet <7>toe met al de korels
Sant op de Velt, maar <8>onze lieve Leeraarqe
Leeraar~e vertel voor ons, dat as <9>on5
<9>ons de
<lO>zijn Bloet
B10et meer sterk is as de Duivel en as
Heere Jesus zoek dat ons vint, dat <1O>zijn
<11>mijn hart, en dat voel ik dat het waar is, <12>want ik heb het nergens beter as
bij de <13>lieve Jesus, ik ken nou niks meer zon- <14>der hem, dat hij tog lOon
zoon
<15>niet zoo maar in mijn Kop, maar vooral an <16>mijn Hart, {)
6 dat
arme willeer, <ls>niet
is zo lief as hij mijn leert <17>hoe arm ik is, en hoe rijk de Bloet van <18>Jesus
voor en arm Sondaar, ik plaagt ook <19>de lieve Heere Jesus
Jcsus hij mot meer baas
<20>wort over mij hart, dat zonden tog nu niet <21>meer mijn zoo magt plaage,
die leclijke
leelijke zun- <22>den, wil voor mijn stijf door van die lieIie- <2.1>ve Heere
Hcerc
oftrek,t
oftrek,C maar hij kan niet/
nict/ ik loop <24>dan
<24> dan nogt meer (banja) na de Heere Jesus
<25>toe hij mot tag
tog mijn help want ik heb hem <26>te lief om nou nogt sunden te
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maak, 6 mog [98] <I>jk
<1>ik eens alle sunden in eene klop weg maaken, <2>6 wat sou
ik niet (banja) blij zijn maar 6 <3>hoe veel scheelt er an, maar dat lean
kan immers
<4>ZO niet langer gaan neen, de Heere Jesus mot <5>as hem belieft dit anders
maak, ik zal zoo <6>lang plaag hem tot hij doet,S
doet,B en mijn daartoe <7>kragt geeft,
gceft,
wij hat noijt niet gedenk as een <8>Mensch die Heere Jesus lief krijgt dat hij
<9> ook zoo (banja) groat
<9>oak
groot de Heere Jesus zijn <lo>Kinders
<lO>Kinders lief krijgt, maar nouw
voel ik dat, <
voe!
<11>
11> en dat is oak
ook een ander liefde as dat ik <12>voorheen kenden, waar
onze lieve
Iieve Leeraar <13>00k
<13> ook na toegaat, ik zal overal met hem mee- <14>gaan,
<14> gaan,
overal waar hem komf leer hij die Volk' <15>ZO moij, ons ken zo moij verstaan/
verstaan,i
waar <16>komt!'
<16>komtk zegt hij de Mens l' as zij niet Jesus <17>zoek dan lean
kan het niet goed
gaan, neen, <18>maar as zij zoekt dan zal die oak
ook gelukkig
ge!ukkig <19>word, en wat die
Heere Jesus niet al werkt <2°>in
<20>in hun hart, en ik ziet as een Mensch die <21>Heere
Jesus kent, hij is nergens bang voor, <22>hier is slegte Bossemans
Bossema1l.sdie
die onze Heer
niet <23>lief
<22>lief heb, om die dingen die hij hun leer, <24>darom
<24> darom wil zij hem doot
maak met die pijl, <25>die zit nouw in die berg,m en in het lant <26>zeggen ander
IIottentot,n dat zij zal [99] <1>kom
Hottel!tot,"
<I>kom as men heer ons algaar in het huis leert <2>dat
zij die huijso
huijsO zal bezet; en zulle steel oak
ook <3>van die Schaapen, ons was zo bang,
dat <4>zij dat doen zal, maar onze Heer slaapt snagt <5>met die open deur, want
der is hier geen <6>llOnt
<6>hont om te waak, hij zegt hij is niet bang, <7>die
<7> die Heere Jesus
zal hem bewaar, nouw liefe
hefe <8>Heer, ik zeg ijou P dusent maal goedendag, <9>die
Heere Jesus bewaar U oak.
ook.

<l1>Carolus
<JJ> Carolus Bastert, HOTTENTOT.
<J3>En ik maak U bekent, dat ik tolk is van <14>die
<13>En
<t4>die BossemallS,
Bossetnans, want ik ken die
taal beter <15>verstaan als die Hottentots. <16> Ik heb nog vergeet te zeg, dat as ik
die <t7>Volk
<17>Volk tolk is,q ik zoo (banja) maal ver- <18>te!
<18>tel voor zij hoe zij ken gehelp
we! zelf gehelp is, en voel wat ik zeg - <20>0
wort, en of <19>ik wel
<20>6 hoe blij maak mijn
dat banjamaal.
<22-24>BRIEF, vanJan Bastert, een HOTTENTOT.
<26>Live Heere, die onze live Heer Kicherer [100]
[1001 <I>na
<l>na ons toegestuurt heb, ik
kan niet anders <2>zegge, niet als dank voor mijn Heere, dat <3>mijn Heere onze
lean
lieve Heer Kicherer na ons <4>toegestuurt heb, zo een lieve Leeraar, hij <5>is zo
maar de heele dag klaar om voor ons <6>te leere, al kom ons de hele dag onze
Leer- <7> aar spreekt deur van die lieve
<8> en dat is zo mooij, ik kan
Iieve Heer Jesus <8>en
niet zegge, niet <9>ZOO mooij, niet' hoe goed is tog die lieve
Iieve <lIJ>Heere
<IO>Heere voor ons,
dat hij zulke blinde Hei- <11> dens,
dellS, die nooit niet anders geweet heb, nu' <12>van
die lieve
<13> anders gedaan hebt niet as tegen hem
Iieve Heer Jesus, die misschien niet <13>
ge- <14>zondigt, nog zijn Kinders na toe stuurt,' en <15>voor
<lS>voor ons laat zeg dat ons
hel toegaat, <16>en
na de hcl
<16> en dat de lieve Heer Jesus ons wil ver/os,
verlos, <17>en
<17> en ik heb ook
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nouw gezien wat een groot <18>Zondaar dat ik ben, al de Bosjes, die op de
<19>Velt staan, is zo veel niet as mijn zonden, <20>as
<2(l>as ik slaap dan wort ik zo
20 bang,
dat ik moet <21>opstaan. en eens voor die lieve Heer Jesus <22>moet bidde, dat hij
<2.1>vergeven. 6 was die Heere Jesus niet daar <24>niet, ik
tog mijn zonden moet <23>vergeven.
<25>weet anders plek
pick niet as na de lieve Heere
zoude niet weete waar heen, ik <2S>weet
<26>Jesus toe, ik kan ook niet anders horen spre- [101] <l>ken,
<1>ken, niet as maar van
<2>maal van moest spreeke," mijn een Zeun is <3>ook zoo
die Jesus, daar al- <z>maal
geworden, dat hij voor de Heer <4>Jesus wil zijn, 6 die lieve Heer Jesus hoe
<s>goed is hij tog voor mijn, dat hij mijn lieve <6>Leeraar zo ver van dan," hier
<5>goed
natoe geleijt <7>heeft, om nouw mijn ook te zegge, dat <8>verlooren zal gaan, as
die bloed van die <9>lieve Heer Jesus mij niet reijnig, en <1O>nou kan ik ook niet
leeven, niet leeven zon- <11>
<11>der
der die lieve
Jieve Heer Jesus,w ik wens zo maar <12>
<12>dat
dat
tog alle mensen voor die lieve Heer Je- <13>SUS waren, ik wens zo maar dat tog
alle men- <14>sen die lieve Heer Jesus mog lief krijgen, <15>ik maak ijou ook
bekent, dat ik altoos twee <16>Meijde
<16>Meijde'x gehat heb, maar ik heb gebidde die
<17>lieve
<17>1ieve Jesus, en dat was toen net of ik niet <18>mog bidde, om dat ik nog twee
Meijde heb, <19>6 ik heb zo banja overspel gedaan, en nou <20>was dat net of ik
voel of ik albeij mot laat <21>staan, en dan mot ik wagte dat de Jieve <22>Heer
Jesus voor
v~~r hem neemt,Y en ik voel toen <23>as
<2.1>as die lieve
Jieve Heer Jesus, ook een van
mijn <24>Meijden een ander harte geeft, dan denk ik <25>om
<25> om daar mee te
[102J <l>Heere, ik wensch dat jij"
jij' ook maar (banja)
trouwen. Nou goeijen dag (102]
<2>voor de lieve Heere Jesus vraag, bij hem <3>is alles te krijg.

<5>Jan Bastert, HOTTENTOT.

3.3

Aantekeningen bij de brieven

De ster aan het begin van dit opschrift verwijst naar
mar de in par. 2 genoemde
voetnoot. - bh en voor hem willeeren: "en ze wil onderrichten." - C as denk: lees as ik
denk. - d onsse lieve Heer: aangezien hier voor
v~~r de tweede keer (nog eens) dank
gezegd wordt, zou Heer een ongemarkeerd meervoud kunnen zijn; de frase is dan
coreferent met onse Heeren direct erna. - C wil
wit voor mijn
my'n stijf door van die lieve Heere
ofirek: "(de zonden) willen mij stijven [d.w.z. koppig maken], doordat [zij] [mij]
iftrek:
van onze lieve Heer wegtrekken." f maar hij kan niet: "maar zij kunnen [het]
niet" [i.e. ze slagen er niet in]. - g tot hij doet: "tot hij het doet". Zie par. 5.2. h
overal waar hem komt: "overal waar hij komt". Zie par. 5.2. - ; die Volk: "de
mensen". - j zo moij verstaan: "zo goed verstaan". - k waar komt: "waar hij komt".
Vg!. par. 5.2. - I de Mens: "de mensen". - m in die berg: wrsch. "in de bergen".
Hottentot: "Hottentotten, Khoekhoen". - 0 die huijs: misschien bedoeld het
zendingshuis, maar "de huizen" is niet uitgesloten. - P liife Heer en ijou: hi
hier
er lijkt
de brief in de aanspraak over te gaan op het enkelvoud, maar waarschijnlijk is
!
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'jullie /I u". Vg!. het einde van J. - q die Volk tolk: lees
toch bedoeld
bedoe!d "Beren"
"Heren" en ')ullie
"die mensen hun tolk" d.w.z. "hun tolk". Zie par. 5.2. r ik kan niet
nict ze~e,
zeggc, niet zoo
mooij, niet: twee keer nie-2 gemarkeerd met een komma. - S die nooit niet anders
geweet heb, nu: nil
nu is fout afgelezen
afge!ezen voor nie. - t' dat hij zulke blinde
bUnde Heidens, die nooit
niet ... gezondigt, nog zijn Kinders na toe stUllrt:
stuurt: te begrijpen als "dat hij mar
naar zulke
blinde heidenen (die ... ) nog zijn kinderen (toe)stuurt". In het Mrikaans kan
anders dan in het Nederlands vanuit een prepositione!e
prepositionele pp gescrambled worden.
U moest spreeke: "zou moeten spreken". - v zo ver van dan: "van zover weg". _ w
nou
nOli kan ik ook niet leeven, niet leeven zonder ... : waarschijnlijk is een Vroegafrikaanse
nie-2-structuur bedoeld
bedocld (noli
(nou kan ik ook niet leeven, niet zonder ... ). - x Meijde:
"vrouwen", eigenlijk: "niet-blanke vTouwen".
vrouwen". - Y dat de lieve Heer Jesus voor hem
neemt: onduidelijk.
onduide!ijk. Zie par. 5.2.
NOli
Nou goeijen dag
da,![ Heere, ik wensch datjij:]
dat jij: J handhand
haaft hier het meervoud in de vocatief, zodatjij ')ullie" of"u" moet betekenen.
-

U

Z

3.4

Ben paar rarigheden in de tekst

Er zijn in 1801 bij de editie van de brieven kleine fouten gemaakt: #rek
iftrek en klop
(C 97.23 respectievelijk 98.1) zullen toch we!
wel *#rek
*afirek en *klap zijn, en sllnden
sunden (C
97.21-22, 97.26 en 98.1) zal we! *sonden moeten zijn. Verder is nil
97.21-22,97.26
nu 0100.11)
(J 100.11) een
foute lezing voor *nie. (Zie par. 5.2.)
Niet fout maar we! vreemd zijn live i.p.v.
Lp.v. lieve en ijou (dat aan eng. YOII
you doet
denken) i.p.V.jOIl.6
i.p.v. jou. 6 Live komt in de aanhef van beide brieven voor, maar wordt in
beide brieven uiteindelijk vervangen door lie
lieve.
lie. De een kan het dus van de ander
afgekeken hebben.
Verder heeft er iemand - in Nederland of in Zuid-Mrika - een bee~e
beetie aan de
teksten zitten knoeien. In C zijn op een na alle voorkomens van het voor de
meeste Nederlanders onbekende woord banja
baie) tussen haakjes gezet. In
problem en, maar de omzetting van zoo banja
vier van de vijf gevallen gaf dat geen problemen,
banJa
maal 'zo vaak' in Z(lO
zoo (banja) maal (C 99.17) was zinloos, omdat zoo maal niets
betekent. Bet
Het tweede voorkomen van banjamaal 'vaak' (C 99.20) is ge!ukkig
ge1ukkig
onaangeroerd gebleven. De 'corrector' was bij brief
brief]J meer
me er op zijn hoede: 8iJ ik heb
zo banja overspe/
overspel gedaan (J 101.19) bleef staan, het laatste geval van banja werd
tussen haakjes gezet. Weliswaar gaf dat een verandering van betekenis, maar de
zin kon min of meer begrepen worden: dat jij ook
oak maar (banja) lIoor
voor de lieve Heere
Jesus vraag (J 102.1-2).

a

a

4.

Mrikaans
Afrikaans en Nederlands
Zoals bij alle Vroegafrikaanse teksten hebben we hier te maken met een mengse1
mengse!
verschijnse!en zitten
van Mrikaans en Nederlands (terwijl er vooral in C een paar vcrschijnselcn
Afrikaans £loch
noch Nederlands zijn).
die noch Mrikaans
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werk
Nederlands, d.w.z. on-Mrikaans, is bijvoorbeeld de volgorde in de werkhetft laat komen, heefi
hetft gestort
gestor( en doen zal (C 95.11, C 96.7 en
woordelijke clusters heefi
99.4). Ook breekt aan het eind van C even het neutrum door met het land en het
lwis
huis (98.25, 99.1) maar verder gebruikt C aUeen
alleen maar de of die: de hart, de Velt, de
Bloet, die Volk, die huijs (m
its enkelvoud bedoeld
(mits
bedocld is), die Hotentots (96.6, 97.7, 97.17,
98.14 & 99.16-17,99.2,99.15).8
99.16-17, 99.2, 99.15).8 Idem in]:
101.8).
in): de Velt, die bloed (100.18-19,
(100.18-19,101.8).
Verder gebruiken beide schrijvers door elkaar
e1kaar nd!. de en afr. die al is hun die
soms een demonstrativum.
In C is de verhouding van de tot die 1 : 1, in]
in J ongeveer 2 : 3. Daarom, en omom
dat die soms een aanwijzend voomaamwoord is, komt het naamwoordelijke
stelsel
stclsel nogal Nederlands over. Dit komt ook door het consequente gebruik van
het betrekkelijk
betrekkclijk voomaamwoord die. 9 Weliswaar was dit een acrolectale vorm in
het Vroegafrikaans (vg!.
(vgJ. Den Besten, 1996) maar het geheel ontbreken van afr.
wat
IVat maakt het moeilijk om deze teksten als Mrikaanse te herkennen. Het
archalsche
archaische daar 'waar' in ...
'" die Jesus, daar almaal van moest
mocst spreeke (J 101.1-2)
versterkt die indruk. Maar dit kan uit het taalgebruik van Kicherer komen, wiens
preken in deze brieven doorklinken.
Maar het gebruik van de persoonlijke voomaamwoorden laat zien dat het
ingewikkclder ligt. Het "Nederlands" dat hier nagestreefd wordt lijkt eerder een
ingewikkelder
gesproken varieteit te zijn,
Zijll, die ik hier voor het gemak met "Kaapshollands" zal
aanduiden - al mag het van mij ook "acrolectaal Mrikaans" heten. Zo'n systeem
lijkt nl.
nL op te duiken als we alle
aUe uitzonderlijke vormen die niet als dialectaal of
ouder Nederlands herkend kunnen worden, weglaten. Zie Tabel
Tabell.
1 In deze tabel
zijn de - vanuit het huidige Nederlands gezien - uitzonderlijke vormen vet
en]J aangegeven.
gedrukt. Per vorm zijn verder de aantallen voorkomens in C en

a

Tabell: Persoonlijke voomaamwoorden
voornaamwoorden
1

II

Is~-I~~m
Sg

--LNom

t

.

~
,PI
Pt

I!
Rev
--

-

IObj
Poss
POSS
Nom
-Nom
..
~-.
Obj
Poss
Nom
Obj
Poss
~s

----

cC J

ik
mijn
mijn
ons
ons
onse
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..,I
7
6
7
8
8

3

2

c J.J

25 -2 -5 -jii
2 jij
6 (i)jou
-3 ! --

?"
_:l

0

--

0a
0a
0
2
0a
0a
2
0a

---

u
-I---

M/F

hij
0a hem
0 zijn
1 zij
1 - hun- 0a hun
0
IL
0
0a

0

c J

12 6 het
9
3 het
5
1 -6
0
1
0a
--:--.-C:-
1
_l-.
0

N

c
2
3
0

JI

0a
0
0a

Als in deze tabel niet mijn 'mij' en ons 'wij' zouden optreden, zou dit systeem
voor Nederlandse schrijftaal kunnen doorgaan. Nu is het mogelijk om ook mijn
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'mijn' en zijn 'zijn' als gesproken varianten van afr. my en sy te beschouwen,
terwijl achter het waarschijnlijk dit of dat schuilgaat. 10lO Dovendien
Bovendien duiden jij enjou /I
ijou
you voor 2PI (C 95.11, 99.08 en J 102.01) op redelijk ouderwetse spreektaal. Mij
'lSgObj'
(J 101.09) en my
'1SgObj' U
mij 'lSgPoss'(C 97.20) kan een aanpassing aan de
Mrikaanse
Afrikaanse spreektaal van J respectievelijk C zijn, terwijl wij (98.07) bij C - tenzij
het bedodd
bedoeld is als een hoge variant uit het Kaapshollands - een insluipsel uit het
Nederlands is.
Dij 3PI
3Pl doet zij zuiver Nederlands aan en toch kan dit ook Kaapshollands zijn
Bij
gezien ze in de brieven van de Voortrekkerleider Piet Retief. ll Dat
Oat dit niet het
eigen systeem van C was, blijkt uit zulle (99.02) en het foutieve gebruik van zij als
on
3PIObj (98.18).12
(98.18)Y Tegenover zij '3PL' staan dan nog verder - gehed
gehee! onNederlands - hem '3PI?'(C 96.11) en hij '3Pl?' (C97.23). Voor dit gegeven ken ik
geen parallellen. Dat
Oat is we!
wd het geval bij hem i.p.v. hij in overal waar hem komt (C
warden, evenals hem in ]J 101.22, dat
98.14). Dit zal in par. 5.2 behandeld worden,
misschien een derde geval is van een 3SgM-vorm met 3PI-betekenis.
Tot zover het naamwoorddijk
naamwoordelijk en voornaamwoordelijk systeem van deze
brieven. Vervolgens nog kort iets over de werkwoorden. Ook hier is er sprake
van een menging van Mrikaanse
Afrikaanse en Nederlandse vormen, maar daarbij moet
rekening gehouden worden met de verschillen tussen Vroeg- en ModernafriModemafri
werk
kaans en bovendien met de mogelijkheid dat deze brieven ook bij de werkzel£<; dan nog moet
woorden een hoge Kaapse varieteit als voorbeeld hebben. En zelfs
er geteld
gete!d worden. Zo bleek mij na classificatie en telling van de werkwoords
werkwoordsJ, die op mij over was gekomen als de meest Nederlandse brief, op
vormen dat J,
bijna dezelfde percentages uitkwam als C. De verhouding van "Afrikaanse"
"Mrikaanse" en
voor J 69 : 24 (=
overige vormen was voor C 110 : 36 (= 75,3% : 24,7%) en voorJ
74,2% : 25,8%). Maar als we alle vormen die ook of alleen maar Nederlands
kunnen zijn, apart zetten, zijn dat er voor C 95 (= 65,1%) en voor J 75
(=80,6%). Het hangt dus van je perspectief af ofje veel Nederlands ziet.
Voor het Mrikaanse
Afrikaanse perspectief heb ik de volgende criteria toegepast. Ten
"Afrikaans".
eerste: alle gedeflecteerde werkwoordsvormen gelden voor mij als "Mrikaans".
seg I/ zeg voor
Oat
Dat betekent dat het frequente heb en het sporadisch voorkomende se;g
Mrikaans
Afrikaans mogen doorgaan.!3
doorgaan. 13 Seg werd trouwens in het Vroegmodernafrikaans
(VMA) nog erkend als een variant van se. En gedetlecteerd
gedeflecteerd heb is o.a. in de
brieven van Piet Retief te vinden. 14
Een tweede criterium is of een vorm in het Vroegafrikaans (VA) of VMA
geattesteerd is. Zo werd het voltooid deelwoord
dedwoordgedaan
gedaan U
(J 100.13, 101.19) nog in
het VMA erkend, evenals de stam bidde van de niet-finiete vormen bidde (J
U
100.22, 101.18) engebidde (J
U101.16). Vanwege de variatie tussen pia, plae en plaag
in VMA kunnen zowel plaagt (lSg: C 97.18) als plaage (inf.: C 97.21) als Mrikaans
Afrikaans
gelden. En verder staat de evidentie uit het Kaapse Taalargiif
Taalargi~f (Van Oord, 1947
1947gedeflecteerde persoonsvorm heift
heeft (3Sg
(3Sgen
en 3PI: C 95.11, 96.07,
96.07,JJ
1956) toe om de gedetlecteerde
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101.07) als een vermoedelijk hoge vorm in het VA te classificeren.
c1assificeren. 15 Bij het
preteritum heb ik misschien ten onrechte
onrechtc kwam en kenden (C 96.20, 9S.12)
98.12) als
Nederlands
N ederlands geclassificeerd.
Tenslotte onderscheid ik bij de Nederlandse monosyllaba gaan, zien, enz. en
hun afleidingen tussen een VA'se (en VMA'se) niet-finiete vorm op <n> en een
gedeflecteerde persoonsvorm op <t>: in C vinden we ziet (lSg), doet en toegaat
(3Sg) en in
inJJ toegaat (lPl).
(1Pl). 16 Dit
Oit patroon wordt ook in Marais-Hoogenhout (1904:
14) en Le Roux (1921: 49) gemeld. Scholtz (1963, 1970) behandelt het en Grebe
(2004: 134) heeft het onder oudere sprekers van Swellendams Mrikaans
aangetroffen. 17

5.

Syntactische karakteristieken: Mrikaans en pidginismen
AI met al lijken deze brieven niet erg Khoekhoe-Mrikaans te zijn, ook al zijn ze
door Khoekhoen geschreven. Maar "Mrikaans" is het wel, al werd er naar het
Kaapshollands opgekeken (heb, hetjt)
hetft) en al zat er soms een Nederlands sausje over
heen (hem, de) en al zijn er een paar Nederlandse insluipsels zoals wij en zeggen.
zegf?en.
Maar we moeten niet vergeten dat C en J voor Nederlanders schreven. Dat
Oat
maakt hun keuze voor Kaapshollandse vormen begrijpelijk. Bovendien stonden
ze onder invloed van Kicherer, die zelf uit Nederland kwam. Maar we zuHen
wHen
zien dat er toch Khoekhoe-invloeden in het Mrikaans van deze brieven zitten.

5.1

Afrikaanse syntactische verschijnselen
Ajrikaanse

Het is weinig
weImg verbazingwekkend dat het Mrikaanse element vir, dat o.a.
menselijke directe objecten en indirecte objecten markeert, in deze brieven
1S<e eeuw (vgl.
optreedt, want we kennen dit verschijnsel al uit de 18
(vg!. Ponelis, 1993).
Ik volsta daarom met drie voorbeelden:
(1)

a

en dat ons voor de Heere Jesus moet soek (C 97.02-03)

b

en voor ons laat zeg dat ... (J 100.14-15)

c

hoe goed is hij tog voor mijn (J 101.04-05)

Zoals wel vaker wordt llir,
vir, dat van nd!.
ndl. voor afstamt, etymologisch geschreven.
Wat echt interessant is aan deze brieven echter is het voorkomen van de
Mrikaanse meervoudige ontkenning. Merkwaardigerwijze vinden we nie-2 niet
in C, de brief met de meeste syntactische bijzonderheden (zie par. 5.2). Wel
vinden we daar twee gevallen van Nederlands-dialectaal noijt niet in het
middenveld: noijt niet gekend (C 96.13-14) en noijt niet gedenk (C 9S.07-0S)
98.07-08) en
twee gevallen van postverbaal neen. Oit
Dit is een Nederlands colloquialisme, maar
het treedt op in typische domineeszinnen:
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(2)

a

maar dat kan immers zo niet langer gaan neen (C 98.03-04)

b

... zegt hij de Mens as zij niet Jesus zoek dan kan het niet goed gaan,
neen (C 98.16-17)

Dus zal Carolus dit we!
wel van Kicherer overgenomen hebben - en misschien we!
wel
omdat dit postverbale nee(n) (dat volgens Roberge [2000] ten grondslag ligt aan
het Mrikaanse
Afrikaanse nie-2) hem aan zijn eigen nie-2 deed denken.
In J hebben we echter onmiddellijk maar liefst zes gevallen van nie-2 op de
manier van 1ge-eeuws Mrikaans:
Afrikaans: na het zinsfinale werkwoord of partikel, soms
voorafgegaan door een komma en I/ of herhaald aan het einde van de zin - zoals
beschreven in Nienaber (1934).
Het mooie van deze brief is bovendien dat we direct drie gevallen van nie-2 in
de hoofdzin hebben en drie in de bijzin. Zie respectievelijk (3a-c) en (4a_b):18
(3)

a

ik kan niet anders zegge, niet als dank voor
v~~r mijn Heere, dat ...

a

(J 100.01-02)

(4)

a

b

en dat is zo mooij, ik kan niet zegge, niet zoo mooij, niet (J 100.08
100.0809)

c

ik kan ook niet anders horen spreken, niet as maar van die Jesus, daar
almaal van moest spreeke (J 100.26-101.02)
100.26-101.(2)
almaaI

a

... zulke blinde Heidens, die nooit niet anders geweet heb, nu van die
lieve Heer Jesus, die misschien niet anders gedaan hebt niet as tegen
hem gezondigt, ... (J 100.10-14)

b

60 was die Heere Jesus niet daar niet, ik zoude niet weete waar heen,
(J 100.23-24).

a

a

Merk op dat nu in (4a) fout afgelezen moet zijn voor nie (zonder <t». Het kan
bovendien nauwelijks 'nu' betekenen, want daarvoor heeft J net als C nouw en
nou (afr. nou).19
Met deze voorbeelden
voorbee!den is de attestatiegrens voor nie-2 weer tien jaar terugterug
geschoven. Tot nog toe stamden de oudste ontwijfelbare voorbeelden van de
Mrikaanse nie-2 uit een brief van ClCJ. Foecee uit 1810 (Van Oord, 1947-1956:
Kaapse Taalargiif nr. 206). Vergelijk daarvoor Nienaber (1965: 31) en Ponelis
(1993: 475). In de desbetrefTende
desbetreffende brief worden deze gevallen van nie-2 een
Khoekhoe in de mond gelegd en ontbreken ze in Foucees autocitaties. In J
komen ze uit de pen van de briefschrijver zelf.
ze!£
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5.2

Khoekhoe- en /I ifpidgininvloeden

Met name in C staan allerlei dingen die op een creools Nederlands met
Khoekhoe-invloeden wijzen. Om te beginnen zijn er een paar van het NederNeder
lands en het Afrikaans a6.vijkende
afwijkende woordvolgordeverschijnselen:
(5)
(S)

(6)

V3 i.p.v.
Lo.v. V2
a

en daarom ik kan nouw
nOllW die lieven Heeren JJesus
eSllS niet langer
laat staan (C 96.14-1S)
96.14-15)

b

en ik ziet as een Mensch die Heere Jesus kent, hij is nergens bang
voor (C 98.20-21)

Objectextrapositie
a

ik zal zoo lang plaag hem tot hij doet (C 98.0S-(6)
98:05-06)

b

maar ik heb gebidde die Iieve Jesus, en dat was toen net of ...
101.16-17)

a
a

Extrapositie van objecten is mogelijk
mogclijk in het Khoekhoe, zoals in zoveel SOV-talen.
Dus zouden (6a-b) aan Khoekhoe-invloed te danken kunnen zijn. En (Sa-b)
(5a-b) is
misschien met het volgende topicalisatiepatroon in het Khoekhoe te verbinden:2fl
verbinden: 20
(7)

XP-c1
XP-dj - Prt -

[Pron-j

e]
e]

...

Als een niet-Subject in het Khoekhoe in eerste positie verschijnt, moet het
subject verdubbelen met een ditic
c1itic op het getopicaliseerde element. Is het subject
een pronomen dan mag het weggelaten warden.
word en. In hoofdzinnen geeft verder een
zinspartikel de tweede positie aan. Daarom ik kan ... is dus misschien eigenlijk
Daarom-ikj kan [pron-j
[Pro".} e] .... met kan in de positie van het partikeL
partikel. Maar dit blijft
voorlopig pure speculatie.
Binnen woordgroepen valt het volgende op: (a) Meervoud
Meervolld wordt soms niet
uitgedrukt: de Mens, die berg, ander Hottentot, die huijs (vermoedelijk), litft
lilji: Heer (C
98.16,25
98.16,
2S en 26, 99.02 en ()7-08),
07-08), en wellicht ook
ookonsse
onsse lieve Heer (C 96.17-18). Dit
kennen we uit het Kaapsnederlands Pidgin (KNP). Vergelijk Den Besten (1987,
2001). (b) Hoewel C comparatieven zoals niet langer, beter, niet meer gebruikt (C
96.15,97.12,20-21,98:04),
97.12,20-21,98.04), is zijn eigentijke
eigenlijke systeem analytisch: meer banja 'meer
veel
veeI ~ meer'
mcer' (nu zonder haakJes)
haakjes) en meer sterk 'sterker' (C 97.05
97.0S en 10).
to). (c) De
woordgroep die Volk tolk
folk (C 99.16-17) is een laat geval van een ongemarkeerde
possessiefconstructie zoals bekend uit het KNP (Den Besten, 2006). (d)
Bovendien doet die Volk 'die mensen ~ zij / hun' denken aan geIijksoortige
gelijksoortige
voornaamwoordelijke
voomaamwoordelijke uitdrukkingen in het KNP, zoals die man '3SgM' en die
Volk '3Pt'
526, 11:
II: 30 vg!. Den Besten, 2001).
'3Pl' (Kolb, 1727 [I]: S26,
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Bij de zinnen valt op dat er zo nu en dan Pro-drop plaatsvindt ook in J.
J. De
interpretatie van het lege voornaamwoord geefik tussen vierkante haken:
(8)

a

{]6 ik ben soo beschaamt en bedroeft as [lSg] denk hoe een Iieve
HeereJesus
Heere
Jesus is (C96.11-12)

b

... wil voor mijn stijf door [3PI]
[3Pl] [1Sg]
[lSg] van die heve
lieve Heere of
oftrek
trek
rmits dit een finiete bijzin is]
(C 97.22-23) [mits

c

waar [3SgM] komt zegt hij de Mens ... (C 98.15-16)

d

... om nouw mijn ook te zegge, dat [lSg] verlooren zal gaan, as ...
(J 101.07-08)

a

Dit verschijnsel is ook uit het KNP bekend (vg\.
(vgl. Den Besten, 2002):
(9)

II: 163)
wat [3/2Sg] maakum zoo? (Kolb, 1727 [I]: 502; 11:

Uit de 19"
19< eeuw ken ik twee stukken waar dit verschijnsel ook optreedt. Om te
beginnen de fictieve pidgin
pidginbrief
brief van een "Ingesete van Stellebos"
SteIlebos" uit 1831:

(10) a

ik vrag wat [3SgM] wil hef

b

ikke vrag, ... ,

wat [1Sg]
[1Sg1 moet mak

c

warme, [1
Sg] zal dood slaan (Nienaber, 1971:
1971; 54)
ik vrag
vragwarme,
[lSg]

En ten tweede het "interview" met de Khoekhoe Hendrik Kok van Boniface uit
1830:
(11) a

Ach, wat [1Sg] zal maak, sjeur, dat weet ik zelvers nie, ...

b

Maar -wat
- wat zal [ISgJ
[1 Sg] nou doen, sjeur?

c

klaar.
... , en lOen
toen was [1Sg/3SgN] k1aar.

d

lk
Ik zeg maskie [2Sg] gehoor, sjeur, clan het hulle voor sjeur een leuge
wys gemaak, ... [maskie'ookal']
[maskie 'ook al'] (Nienaber, 1971:
1971:37,38,40)
37, 38,
wysgemaak,

Achtergrond van een en ander is het verschijnsel subjectverdubbelen in het
Khoekhoe, dat bij pronominale subjecten tot 'halve Pro-drop' kan leiden: 21
(12) a
b

XP-CL j

(PRT) -

DPACC.!
Ace.j [SUB]]
[SUBJ]

...
.••

ge
Joha nnebaij goro !,'1lrin
Johanneba
gurin ei-!a ge
gc
mu
Ti IInaoba-bji
vijfjaar gcleden
Mijn oom-3SgM DECL Hans
geleden VER PRET zien

Zoals al gezegd ondergaat het subject onder inversie subjectsverdubbeling op het
vooropgeplaatste element. Tevens wordt het subject zelf accusatie(
accusatief. Is het subject
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een pronomen dan mag het vervallen
vcrvallcn maar het blijft via het c1iticum
cliticum 'zichtbaar'.
Vandaar "halve Pro-drop":

(13) a
b

XP-CLjXP-CL.- (PRT) - ([DP PRON]j)
PRON ]i )
[SUB]]
Ti IInaoba-ta
llnaoba-ta,i
Mijn oom-lSg
oom-!Sg

ge
gc
(titaij )
DECL 1Sg

mu
goro gurin ei-!a gc
ge
mu
vijf jaar gcleden
geleden VER PRET zien

AIs
Als we ons het KNP voorstellen als ontstaan door relexificatic
relexificatie van het Khoekhoe
dat ontdaan is van al zijn functionele e1ementen,
elementen, dan leiden we voor het KNP
'volledige' Pro-drop als optie af (vgl.
(vgL Den Besten, 2002):

(14) XP-[cL-j
XP-[cI~j e]e ] - ([PRT
([PRT e])

[PRON-J
(PRON-j

e]
e ] - ...

[SUB]]
Maar uit (Ba) valt nog iets anders voor het KNP af te leiden: aangezien halve
Pro-drop niet verplicht is en een geinverteerd subject in de accusatief moet staan,
is ook het volgende
volgcnde patroon te voorspellen:

(15) XP-[clrj
XP-b.j e ] - ([PRT
([PRT e])
[DP
[DP PRONACcJ
PRONACcl- ...
(SUB]]
[SUB]]
en daarvan geeft C een voorbeeld:

(16) overal waar hem komtleer hij die volkzo
yolk zo moij, ... (C 98.14-15)
Ook dit is uit het oudere KNP bekend, zij het ook met maar een
ccn voorbeeld: 22
(17) ... totjou Husing de dubbelyes
dubbel~es betaalt hemme, ... (Kolb, 1727 [1]: 122)
De desbetreffende context is zo, dat jou subject moet zijn en Husing indirect
object.
Dit lOu
zou alles zijn, ware het niet dat er nog drie zinnen in C staan, waar sprake
is van Pro-drop van objectsvoornaamwoorden;23
objectsvoornaamwoorden: 23
(18) a

... wil voor mijn stijf door [3Pl]
[3PI] [lSg]
[1Sg] van die lieve Heere oftrek
oftrek
(C 97.22-23)

b

... vertel voor ons, dat as ons de Heere Jesus zoek
zock dat ons [3SgM]
(3SgM] vint
97.8_9)24
(C 97.8-9)24

c

ik zal zoo plaag hem tot hij [3SgN] doet (C 98.05-06)

Er staat dus "doordat ze mij van de lieve Heer wegtrekken" respectievelijk "dat
wij hem vinden" respectievelijk "totdat hij het doet".
De weglating van de objectsvoornaamwoorden kan mijns inziens op basis van
de syntaxis van objectsvoornaamwoorden in het Khoekhoe verklaard worden.
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Een pronominaal object kan ofWel als een vrije DP links van het werkwoord
/ltha ... mu
mu '".
'... hem ...
werk
verschijnen ( ......Iltba
oo. zien') ofWel als cliticum op het werk(oo. mu-bi
mu-hi '".
'... zien-'m'). Als bij relexificatie van het Khoekhoe alle
woord (...
functionele elementen in principe weggelaten dienen te worden, zal ... lliba
/ltha ...
mu leiden tot hem
Ilem zien en ... mu-bi
mu-hi tot zien - allebei met de betekenis 'hem zien'.
Het is mogelijk dat er ook sprake is van object-Pro-drop in de zin: en dan mot
ik wagte dat de lieve Heer Jesus voor hem neemt U
(J 101.21-22), wat zou kunnen
betekenen: "en dan moet ik wachten tot de lieve Heer Jezus [hen] voor
VOOf zich
kiest."25 Maar deze lezing is niet zeker: voor hem zou ook 'hen' kunnen betekenen
- met het in C aangetroffen voornaamwoord hy / "em
hem '3PI'
'3Pl' en de objectsobjects
markeerder voor [= afr. vir] "tot de lieve Heer Jezus
J ezus hen kiest". Maar met dat
voornaamwoord is ook nog mogelijk: "tot [zij] de lieve Beer
Heer Jezus voor zich
kiezen." Goede kennis van het pietisme kan hier misschien uitkomst brengen,
tenzij hij / hem '3Pl' kan worden wegverklaard.

6.

Tot besluit

Het interessante van deze brieven is dat ze ons ondanks de Kaapshollandse (en
Nederlandse) laag - een blik gunnen in het Khoekhoe-Mrikaans van rond
rand 1800.
Pro-drop was rand
rond 1830 nog waarneembaar, in de 20
20'e eeuw niet meer. Luijks
(2000) meldt het nict
niet voor de correspondentie van Jan Jonker Mrikaner
Afrikaner uit de
periode 1820-1889, wat niet wil zeggen dat het niet in zijn brieven voorkomt.
Daarvoor moeten wc
we eerst het bronnenmateriaal opnieuw onderzoeken. Bet
Hetzelfde geldt voor de ongemarkeerde possessiefconstructie.
ver
possessiefconstructie, die na 1800 verdwenen lijkt. Voorzichtigheid is hier geboden, omdat ik uit eigen ervaring weet
dat er weinig zeker is. De postpositie saam of sam 'met', die ik in teksten uit de
19'e eeuw gevonden heb (Den Besten, 2001), wordt niet in de
jaren dertig van de 1g
Khoekhoe-Afrikaans van de 20<
20' eeuw vermeld; toch kwam ik
literatuur over het Khoekhoe-Mrikaans
hem tegen in de "glosseringen" (per zinsdeel, eerder dan per woord) van eigen
207, 2(9).
teksten in het Korana door Benjamin Kats in Engelbrecht (1936: 207,209).
De twee brieven, die als
aIs gepubliceerde
gepubliceerdc teksten zeker in Nienaber (1971) op
hun plaats waren geweest, kunnen in ieder geval als ijkpunt worden genomen
voor het Khoekhoe-Mrikaans rond 1800, mits we
wc ons van hun beperkingen
bewust zijn: dit zijn korte teksten in een soort van Vroegafrikaans waarin alleen
zo nu en dan pidbrinismen
pidginismen (of creolismen zo men wil)
will doorbreken.
Het lijstje
Iijstje van mogelijke pidginismenlcreolismen is natuurlijk langer dan het
lijstje
Iijstje van wat we hier gevonden hebben al
aI is het laatste
laat5te niet onaanzienlijk: (1)
objectextrapositie, (2) V3 in plaats van XP Vfin - Subject, als het onderwerp
mogclijk ccn
een gcgenerali
gegeneralipronominaal is, (3) ongemarkeerde meervouden, (4) mogelijk
seerd pronomen hij/hem '3', (5) analytische comparatievcn,
comparaticven, (6) een
cen ongeonge
markeerde possessiefconstructie, (7) voornaamwoordelijke uitdrukkingen zoals
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die Volk '3Pt',
'3Pl', (8) Pro-drop van subjecten
subjectcn onder inversie, (9) of subjectssubjects
voornaamwoorden in de accusatief onder inversie, (10) Pro-drop van objectcn.
objecten.
Het wachten is op andere teksten - het liefst natuurlijk
natuurIijk in Vroeg KhoekhoeKhoekhoe
Afrikaans,
Mrikaans, maar op z'n minst toch met bevestiging van een en ander en met
nieuwe kenmerken. Zo krijgen we
wc hopelijk ooit een "Kaaps-Kreoolse TaalTaal
argief".26
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Noten

10

11
12
13
14

15
16

Ik schrijf Klweklwe
Khoekhoe en Khoekhoen i.p.v. Khoi(khoi) en Khoi(khoi)n, omdat het in
oe > staat
Khoekhoe(gowab) [= Nama] zelf zo geschreven
gcschreven wordt. Het grafeem <
<oe>
difiong rOE].
voor een diftong
Met dank aan de bibliotheek van de RU
RV Groningen.
Voor een vertaling van de tweede brief zie Schoeman (2002: 182). Gedeeltelijke
edities van beide brieven staan in Schoeman (1996: 88-89).
De vermoedelijk
Jan de Vries. Zie Schoeman (1996: 86,88).
86, 88).
vcnnoedelijk werkelijke naam was
wasJan
De gedeeltelijke editie van deze brieven in Schoeman (1996) bestaat (a) voor C uit
95.10 tm kennen (96.06) + ik (96.17) tm Duivel (97.10) (Schoeman, 1996: 89) en (b)
voor J uit 99.26 tm vergeven (100.23) + 101.15 - tm trouwen (101.25) (Schoeman,
1996: 88-89).
Live: C 95.10 (2x), 96.01 en 03, enJ 99.26 (2x) - ijou:
ifou: C 99.08 enJ 101.15.
D.w.z. meer (banj.!)
(banja) (C 97.5), meer
mm (banja) (97.24), wat sou ik niet (banja) blij
blif zijn
zifn (C
98.2), zoo (banja) groot (C 98.9).
(99.16-17) is waarschijnlijk een demonstratief.
demonstratief
Het element die in die Volk (99.16-17)
98.23-] 99.26,100.11-12,100.18.
C 95.10, 96.2, 96.5, 96.6, 96.8, 98.22, 98.23-J
99.26, 100.11-12, 100.18.
Naast het wordt oak
ook dat gebruikt, waaruit afr. dit 'het, dat' waarschijnlijk is
voortgekomen. Dat verschijnt
vcrschijnt tien keer als subject (C: 7, J: 3) en drie keer als object
(C: 3, J: 0). Daarnaast een keer dit als object in C.
Zie Franken (1949). Bijv. p. 98,100,102.
98, 100, 102.
perspectiefWisseling te
Die i.p.v.
Lp.v. zij (C 98.18) heeft
hecft met perspcctiefwisseling
re maken.
95.1 1,96.17,99.08,16
Voor seg I/ zeg zie C 95.11,
96.17, 99.08,16 en 19,J 100.15.
Taalargiif nr. 257, 259, 302.
Franken (1949: 102, 149) en Kaapse Taalargief
Zie bijv. Frankcn
Zie bijv. Kaapse Taalargiifnr.
Taalargief nr. 266, 275 enz. en ook Franken (1949: 98, 100,104).
100,
Zic
Niet-finiet: C 96.15,98.04,13-14,15
96.15, 98.04,13-14,15 en 17, 99.04 en 15,J 100.17 en 21,101.08 en 21,
en nog met ablaut: J 100.13 en 101.18 (gedaan). - Finiet: C 98.06, 13 en 20, J 100.15
en 19. - De 3PI-vorm staan U 100.19) is niet in strijd met dit systeem, omdat X-t en
zonder aan getal gebonden te zijn.
X-n beide in het presens mogelijk waren, lOnder
Boysen & Jansen (1930: 101) beperken de <t>-vorm tot 2- en 3Sg, maar het lot van
is I/ was '(finiet) zijn' en het '(fin. hoofdww.) hebben' laat zien dat een 3e persoon
enk.v. het hele finiete subparadigma kan overnemen.
enk-v.
nou kan ik ook niet leeven,
Het is mogelijk dat MU
feeven, niet leeven
feeven zonder die lieve Heer Jesus, U
101.10-11) een verhaspeling is van een VA'se nie-2-structuur: *nou kan ik ook niet

a

17

18

19

20

a

leeven, niet zonder die lieve HeerJesus.
HeerJesus.
Schoeman die nu als 'nu' opvat, komt er in zijn vertaling van J in Schoeman (2002:
" ... heidens wat nooit niks anders geweet het nie nou van die liewe
182) niet uit: "...
Plaatsen in J waar nouw staat: J 100.17, 101.07, en MU:
nou: J
Heer Jesus [weglating?]," - Plaat'iCn
nouw en 2 keer nou toch ook
oak een
101.10, 19 en 25. Overigens heeft C naast 6 keer rlOUW
keer nu (C 97.20).
Voor het Khoekhoe zie: Hagman (1973), Meinhof (1930), Olpp (1977), Rust (1965)
- den Besten (2002).
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21

22

23
2.1
24

25

26

Gebruikte afkortingen: ACe:
ACC: accusatief - CL: clitisch element - DECL: declaratiefdeclaratief
partikel - DP: determinatorgroep
partike! - PRON: voornaamwoord
PRT: partikel
Dast) - XP:
SUB]: onderwerp - VER PRET: ver verwijderd preteritum (remote past)
woordgroep.
Het door slaven geuite zinne1je
zinnetie Ons
Om denkjou ook soo
500 uit 1706 (Franken, 1953: 89)
llOort
hoort hier eventueel ook bij, maar het gebruik van ons 'wij' zeker niet, want het
laatste kent geen
gcen contextbeperkingen.
Hier hoort eigenlijk ook nog bij maar hij kan niet (C 97.23).
Hier klinkt natuurlijk Zoekt en gij zult vinden mee, war
wat eigenlijk een ongrammaticale
construe ties uit de Bijbelse vertaaltraditie: in het
zin is, zoals wel meer zinnen en constructies
A1leen voltooide
Nederlands is vinden - anders dan zoeken - verplicht transitief Alleen
deelwoorden kunnen zich aan zo'n lexicale beperking onttrekken. Gevonden!
Gevotuien! is
daarom een grammaticale vertaling voor grieks
gricks Eureka! 'ik heb [het] gevonden'.
waarschijnlijker dan de conjectuur in Schoemans
Sehoemans vertaling van
J: "en dan
3Pllijkt me waarschijnltiker
van]:
moet ek wag dat die liewe Heer
Beer Jesus [my?] vir Horn neem" (Schoeman, 2002: 182).
Als
A1s indirecte bron zal zeker meegenomen moeten worden het door Schoeman (1996)
geciteerde An extract from the Rev. Mr Kicherer's narrative if
f!f his mission in
L1frica;
it! South Africa;
together with a sketch of
~f the public conference with the Hottetltots
Hottentots in London,
Lotuion, Nov. 21, 1803.
Wiscasset [Maine]: Babson & Rust, 1805 (Schoeman, 1996: 135, 142-143, 153-154,
156, 163). Dit is een curieus document, waarin waarschijnlijk vrij letterlijk wordt
weergegeven hoe Kicherer in zijn zwakke Engels vertolkt wat de door hem op een
showtour meegenomen "Hottentotten"
UJ Iottentotten" te zeggen
zcggen hebben. In zijn vertolking treden
trcden
allerlei pidginismen op, zoals poor heathen voor the poor heathens (153) of Christ in
allerlci
heaven, 1I upon earth,
earlh, how
hou> could he work upon my heart?
hearl? (135). Zelfs Kicherers eigen
taalgebruik lijkt er een bee1je
beetje door aangetast:
aangctast: bijv. na een lange reeks uitspraken van
het type "bifore
"bdore they V ... , now
nou> ... " past hij plotseling
plotscling Pro-drop toe: before
bifore live quarrelling,
quarrelling.
nolV
now live in peace
peate (156).

Die vader-seun-verhouding binne 'n postkoloniale
konteks: Indische duinen (1994) van Adriaan van Dis
Gijs Dubbeld en Andries Visagie

Abstract
This article is a study of the relationship between father and 5011
son in the novel Indische
duinen (1
by Adriaan van Dis (translated
(trallslated in
ill 1996 into English as My Father's
War) within
withill the context of postwar and posteolollial
postealonial Dutch society. It relates the process by
whIch all
which
an adult son, 36 years after the death of his father, Justin, comes to terms with the
memory of a man whom he has
ha,; always seen as unreasonably strict and even
evcn cruel. During
this process the son discovers the effects of
of colonialism in the Dutch East Indies (subsequently
Indonesia) and the rapid decolonisation and repatriation to the Netherlallds
Netherlands UPOl!
upon his father.
For Justin the latter experiences amount to what Kaja Silverman (1992: 55) refers to as
"historical trauma". The experiences that shaped Justin and influenced his behaviour
towards his son are linked to what Paul Ricoeur (1992: 12) would refer to as Justin's
"narrative identity" and his sense of masculinity (Connell, 1995'
1995: 77-81) which have both
been marginalised within the dominant fiction of the postealonial society ill
in which he lived.
As the son discovers the father through a process of retelling both his father's story and the
story of their relationship,
relatJonship, he is able to gain a sense of understanding and closure.

Nederlandse skrywers met 'n Nederlands-Indiese familiegeskiedenis soos
Adriaan van Dis bied in hulle
hulIe werk boeiende ondersoeke na die dikwels ont
ontwrigtende invloede wat families binne die koloniale en postkoloniale konteb
konteks
moes verwerk. Die familie is nie 'n sosiale eenheid wat in isolasie van die breer
samelewing bestaan nie. As 'n historiese instelling met 'n diversiteit van kulturele
verskyningsvorrns
verskyningsvorms het dit uiteraard 'n bepalende invlocd
invloed op die ontwikkeling van
samelewings gehad. Van Dis se werk is dan ook 'n
die koloniale en postkoloniale sarnelewings
genuanseerde representasie van die familie binne die postkoloniale konteks:
konteb: hy
gee erkenning aan die verwikkelde betrokkenheid van die familie by die sosiale
vormgewing van die koloniale en postkoloniale samelewings.
In 'n roman soos Indische duinen (Van Dis, 1994) staan die familieverhoudings
sentraal en dit is die vader wat as familiale gesagsfiguur in 'n bepaalde verhouding
geplaas word met die groter gesagstrukture van die maatskappy. Die eweredigeweredig
heid van die verhouding tussen vaderlike gesag en owerheidsgesag hang af van
die status van die vader binne die rasse- en sosiopolitieke hierargiee van die
(post)koloniale bestel. Indische
Irldische duinen van Adriaan van Dis gaan oor 'n proses van
TYO!iKRIF VIR NEDERIA~DS
TYDSKRIF
NElJERLAl'OS & AFRIKAAl'S;
AFRIKAAt"S: 12DE
12DElAARGANG
JAARGANG (200\)
(Z005) I:
1; 43-64
4.1·64
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herontdekking van 'n voorheen doelbewus
dodbewus vergete en gehate vaderfiguur. Die
verteller,
verteIler, die kind van 'n man wat gerepatrieer is uit die voormalige NederlandsNederlands
Indie, verbind sy vader, Justin, hoofsaaklik met heftige en soms uiters irrasionele
en wrede gedrag.
Neder
Binne die gesin was die verteller (wat naamloos bly), as enigste Nederlandsgebore kind 'n buitestander wat uitgesluit is van die ander se Indische
ervaringe, dit wil se hulle ervaring van Nederlands-Indic
Nederlands-Indie wat tans as die soesoe
wereine staat Indonesie
Indonesic bekend staan. In sy volwasse lewe
kwe het die verteller
probeer om sy Indische vader en sy Indische gesin te vergeet. Op enigiets wat horn
aan sy vader en sy Indische gesin herinner, reageer hy irrasioneel, heftig en selfs
vyandig.
Die dood van die verteller se middelste halfsuster, Ada, bring die herinneringe
aan sy vader terug. Hy ondergaan 'n proses van herontdekking waarin dit duidui
delik word dat die gedrag van die vader nie bloot 'n geval van doelbewuste onon
redelikheid, strengheid en vemedering was nie. Naas die problematiese posisie
van die vader binne die gesin en binne die Nederlandse gemeenskap is daar die
koloniale waardes en die tliters
uiters pynlike ervaringe van die vader in die gesin
waarin hy grootgeword het, in die koloniale leer en in die Japannese krygs
krygsgevangenekampe. Die koue oorlog gedurende die vyftigerjare van die twintigste
roL Die verhouding tussen vader en seun blyk nou verbonde te
eeu sped
speel ook 'n ro!.
wees aan die politieke en sosiale omstandighede, agtergrond en norme van die
gemeenskap.

Vaders en seuns binne die kompleks van psigoanalitiese,
ideologiese en narratiewe teoriee
Indische duinen is ooglopend dankbare stof vir 'n toegespitste Freudiaanse analise.
Sowel by die seun as by die vader is daar 'n stryd om 'n eie, onafhanklike bebe
magtigende identiteit; mislukte identifikasies met moederfigure; regressie as
gevolg van mislukte identifikasies met vader- en ander magsfigure en die angs
van manlike magsverlies wat Freud (1991: 221-225 en 315-322) as "kastrasie
"kastrasieangs" beskryf. Sowel die vader as die seun ondergaan 'n proses van simboliese
kastrasie. Die koloniale
kolonialc en postkoloniale agtergrond en omstandighede van die
karakters is egter ook bepalend in hulle latere ontwikkeling. Hulle
Hulk probleme kom
werklikhede van sowel die vader as die seun en die
voort uit die vertelde werklikllede
heersende ideologiee van die gemeenskap waarbinne hulle moes leef en grootgroot
word. Dit le daarom voor die hand om in hierdie beskouing van Van Dis se
roman nie bloot te volstaan met 'n psigoanalitiese interpretasie nie, maar om ook
verwante insigte vanuit die ideologiese literatuurteoriee en die narratiewe
teorievorming sedert Ricoeur (1990 en 1992) te betrek.
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Paul Ricoeur se narratiewe teoriee is voorafgegaan deur die werk van Louis
Althusser (1971) en Jacques Lacan (1977) wat die psigoanalitiese teoriee van
vasgestclde innerlike
Freud losgemaak het van rigiede onveranderlike patrone, vasgestelde
waarhede ofbiologiese determinisme. Hulle plaas die identiteit van die mens, sy
sin van sclf-wees,
self-wees, binne die raamwerk van die vertclde
vertelde werklikheid van die taal.
Jonathan Rutherford (1992: 29) stcl
stel dit as volg: "the
~the subject is constituted in
language, reversing the common idea that language and hence meaning derive
from some inner realm of being". Met erkenning aan Althusser ontgin Kaja
Silverman (1992) in haar hoofsaaklik
hoo(~aaklik psigoanalitiese werk verder die ideologiese
bepaaldheid van taal. Sy bied 'n ge'integreerde
gelntegreerde teoretiese raamwerk vir ondersoeke
na literere representasies van die vader-seun-verhouding wat 'n benadering vereis
wat op die snypunt van die psigologie, die geskiedenis en die vertelkunde
vertclkunde staan.
Volgens Ricoeur (1990: 158) is die gebruik van taal die sleutel tot betekenis in
die lewe: betekenis kom uit vertelling. In Indische duinen is daar aan die begin van
die boek by die verteller 'n onvermoe om sin te vind in sy lewe, hy is nie
behoorlik in staat om te praat of te dink oor sy eie verlede nie (132, 133). Sonder
vertcl, sonder die skepping van 'n "narratiewe
~narratiewe
die vermoe om 'n verhaal te vertel,
identiteit", kan daar geen betekenis aan die lewe geheg
gehcg word nie en kan pyn en
traumas in die lewc
lewe nie verwerk word nic.
nie. Willie Burger (2003: 161), in aan
aansluiting by Ricoeur, verklaar dat "[0
"[o]m
verstaan wie ons is, [dit noodsaaklik is]
Jm te vcrstaan
om in staat daartoe te wees om ons stories te volg".
Ter wille van 'n sinvolle bestaan is dit verder noodsaaklik dat hierdie persoonpersoon
like narratiewe identiteit moet inskakel by wat Kaja Silverman (1992: 35; 54) die
"dominante fiksie" noem. Silverman (1992: 35; 54) verklaar die dominante fiksie
as die representasiesisteem
representasicsisteem wat die volledige register van 'n kultuur se beelde,
beclde,
klanke en narratiewe uitinge behels waardeur die mens as normatiewe subjek
psigies versoen word met die hcersendc
heersende orde.
Die persoonlike en verhoudingsprobleme in Indische duinen kom voort uit die
feit dat die verhaal wat die vader oor homself vertel, sy persoonlike narratiewe
identiteit, nie inskakel by die dominante fiksie van die gemeenskap waarin hy
lewe nie. Die seun staan sterk onder die invloed van die vader, maar die vader se
narratiewe identiteit kan aan die seun nie 'n verhaal bied waardeur hy by sy omom
gewing kan inskakel nie. Vir die jong seun is dit dus moeilik om 'n omvattende
narratiewe identiteit vir homself te skep.
Die roman handel in die eerste pick
plek oor die proses wat die seun as volwasse
verteller ondergaan om, in terme van die begrippe S005
soos beskryf deur Paul
Ricoeur (1990: 158), deur vertelling die wereld te ontdek ("discover") en te
verdig ("invent") sodat hy, deur 'n proses van herskepping
hcrskepping en hervertelling van
sowel sy eie as sy vader se verhale, 'n samehangende narratiewe identiteit vir
homself en sy vader kan skep binne die dominante fiksie van die gemeenskap
lee(
waarin hy IeeE
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Die hervertelling deur die seun in Indische duinen bring horn tot die besef tot
ustin 2 (die moeder se eerste man staan bekend as Justin
J ustin 1),
watter mate sy vader, JJustin
se persoonlike narratiewe identiteit nie aansluiting kon vind by die dominante
fiksie van die naoorlogse, postkoloniale Nederland nie. Justin 2 kon nie 'n veilige,
bemagtigende posisie binne die gemeenskap verkry nie en was ook nie in staat om
die pyn en verlies wat decl
deel was van die angs en magteloosheid
ma/:,rtcloosheid waarmee hy gege
konfronteer is, te besweer nie. In plaas daarvan put hy sy simboliese betekenisse uit
'n gewese dominante fiksie, wat vroeer die basis was van die Nederlandse koloniale
doel
gemeenskap waarin hy gcleef
geleef het. Hierdie voorheen dominante fiksie het tot doe!
gehad om die koloniale maatskaplike bestel te handhaaf en daarbinne kon Justin 2
aanvanklik 'n redelike veilige en bemagtigende rol vir homself skep. Weens die krag
aanvanklik'n
van die verhouding tussen die dominante fiksie en persoonlike narratiewe
~'Y vermoe om so 'n
identiteit, doen die individu (in hierdie geval Justin 2) alles in sy
gewese dominante fiksie te probeer bewaar, te beskerrn en aan sy seun oor te dra.
diegene
gene wat nie
rue deel
dee! van hierdie gewese dominante
Dit lei verder daartoe dat hy die
fiksie is nie as die vreemde, dreigende en vyandige Ander sien en hierdie siening
duinet! is 'n groot deel
dee! van die
aan sy seun probeer oordra. Vir die vader in Indische duinen
naoorlogse Nederland dee!
deel van die dreigende Ander. Onder hierdie omstandigomstandig
de is dit vir die seun moeilik om nie vervreemd te raak van sowel sy vader as die
hede
he
gemeenskap nie.
By Justin 2 kry ons 'n duidelike voorbecld
voorbeeld van wat Silverrnan
Silvemlan (1992: 55)
historiese trauma noem. Historiese trauma vind plaas wanneer 'n dominante
fiksie deur historiese gebeurtenisse ondermyn word en diegene vir wie hierdie
voorheen dominante fiksie sin en betekenis in die lewe gegee het simbolies
per
ontmagtig word. By hierdie persone ontstaan daar 'n breuk tussen hulle persoonlike narratiewe identiteit en die nuwe opkomende dominante fiksie. In
Indische duinen kom die botsende manlikheids- en vaderskapskonsepte en gege
paardgaande houdings teenoor diegene wat as die Ander gesien word uit 'n
komplekse reeks
reek~ gewese en bestaande dominante fiksies wat teruggevoer kan
handcls- en later tot
word tot die ontwikkeling van Nederland aanvanklik tot handelsscwe jaar
volwaardige koloniale moondheid. Nederland het binne die bestek van sewe
kolonialc moondheid tot 'n k1ein
klein
(1940 tot 1947) verval van die derde grootste koloniale
agtereenvolgcns die onderspit moes delf
verarmde landjie aan die Noordsee wat agtereenvolgens
teen Duitsland, Japan en die Indonesiese onafhanklikheidsbeweging. Gedurende
k1ein
die 1950's moes Nederland horn herposisioneer en heropbou tot 'n klein
Europese moondheid wat probeer het om sy vernederings en verliese so gou
l1100ntlik
moontlik te verge et.
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Hegemoniese manlikheid en narratiewe identiteit
Opmerklik is die rol wat manlikheid by sowel die seun
se un as die Vader in die verhaal
speel. In die geval van lndische
Indische duinen
duinerl is dit die vader se persoonlike narratiewe
identiteit en die gewese dominante fiksie waaraan hy probeer vasklou wat sterk
nadruk le op 'n bepaalde vorm van blank-Westerse, uiters militaristiese, heroYese
herotese
en fisiese manIikheid
NederIandse militer-koloniale opset tydens
manlikheid wat binne die Nederlandse
die eerste helfte van die twintigste eeu sterk hegemonies was. Vir die vader en die
wereld waarin hy grootgeword het, het daar eenvoudig geen ander moontlikheid
bestaan nie. Roger Scruton (1996: 232) wys op Gramsci se konsep van so 'n
hegemonie waarvolgens 'n
'£1 oorheersende klas of groep nie net ekonomies dominant
is nie, maar ook sosiaal, kultureel, polities en ideologies 'n
'£1 oorheersende rol
vervul. Die gebeure in Indische
vervuL
Itldische duinetl word sterk bepaal deur botsende opvattinge
oor manlikheid: die vader konfronteer die seun
se un omdat die seun nie, in sy terme,
manlik genoeg is £lie.
nie. Op sy beurt verlang die seun daarna om op sy eie voorvoor
waardes deur sowel sy vader as die dorpelinge as "man" aanvaar te word. Die
konflik tussen die vader en die seun kom dus minstens gedeeltelik voort uit die
botsing tussen 'n uitgediende koloniaal-hegemoniese manlikheid wat onlosmaakonlosmaak
lik verbind is met die narratiewe identiteit van die vader en die onmiddellike
naoorlogse hegemoniese manlikheid van Nederland wat deur Righart (1995: 79)
beskryf word as 'n atmosfeer van "zuinigheid, tucht en hard werken". Die seun
word groot binne 'n heel ander naoorlogse hegemoniese manlikheid
manliklleid waarin hy
en sy vader moet oorleef
'n Verdere probleem vir die posisie van die vader en sy verhouding tot sy seun
is dat daar binne die Nederlandse koloniale en postkoloniale geskiedenis
gcskicdcnis verver
skillende vorme
vorrnc van dominante manIikheid
manlikheid onderskci
onderskei kan word wat binne die
historiese konteks in Nederland en sy kolonies op verskillende stadiums hege
hegemonies was. Hegemoniese manIikheid
manlikheid binne die koloniale situasie het dikwels
sterk verskil van die dominante manlikheid binne Nederland self.
self By 'n konflik
tussen histories veranderende opvattinge van manlikheid binne die koloniale
situasie, binne die Nederlandse burgery en binne die kleindorpse Nederland
(waarin Justin 2 en sy seun woon) en waar daar verder nog 'n groot verskil
bestaan tussen persoonlike narratiewe identiteit en die dominante fiksie kan dit
duidelik tot uiterste vervreemding, trauma en konflik lei.

Agtergrond tot die historiese trauma van die vader in

Indische duinen
Vanaf so vroeg as 1595 (die eerste Nederlandse handelsekspedisie na Java) het
daar ,n
'n onderskeid ontstaan tussen die manlikheidsopvattinge van "stoere"
Nederlandse
N
ederlandse koloniale vente en fatsoenlike, Calvinistiese, en beterweterige

48
profyt getrek het en
"mijnheren" wat in Nederland uit hulle Indische belange profYt
later 'n liberale en skynbaar verdraagsame reputasie kon opbou sonder om hulle
hande vuil te maak en deur Multatuli in Max Havelaar (1970) as die berugte
Batavus Droogstoppel
Droogstoppcl gesatiriseer is. Sowel die Nederlandse burgerlik-Calvinisburgerlik-Calvinis
tiese as die Nederlands-koloniale kultuur was op verslcillende
verskillende maniere hegehege
monies manlik. Opmerklik is dat daar gedurende die negentiende eeu 'n be
beduidende verskuiwing
verskuiv,ring met betrekking
betreklcing tot ras ingetree het.
Die fatsoenlike Calvinistiese eienaars, direkteure en burokrate was van die
afhanklik van die ruwe vente wat skepe beman, die koloniale stryd
begin af athanklik
gevoer, en plantasies bestuur het. Aanvanklik was daar egter heelwat verdraagverdraag
saamheid teenoor gemengde verhoudinge en het daar in die kolonies 'n bebe
duidende en invloedryke gemengde bevolking
bevollcing (lndo's
(Indo's of Indo-Europeane)
lndo-Eu ropea ne) ontstaan.
Na 1820 het die situasie verander. Ann Laura Stoler (1992), Edy Seriese (1995),
Peter van Zonneveld (1995) en ander toon aan hoe 'n sisteem van uiterste kolo
koloniale uitbuiting ontwikkel is om die voortbestaan van die, na die Napoleontiese
vetatmde Nederlandse staat, te verseker en in die laat negentiende
oorloe sterk verarmde
eeu en vroee twintigste eeu gelei het tot die opkoms van 'n sterk Nederlandse
middestand. Deel van hierdie proses was die stelselmatige marginalisering van
veral die gemengde lndo-bevollcing.
Indo-bevolking. Dit het gepaard
gepaatd gegaan met die groei van wat
Edward Said orientalisme (die vereksotisering en feminiseringvan
feminisering van die Ooste) sou
noem wat die opkoms van koloniale rassisme kon regverdig. In sowel Nederland
as die kolonies het blanke mans hulle eksploitasie van die plaaslike bevollcing
bevolking gege
regverdig in terme
tetme van hulle tasionele,
rasionele, beskawende ro!.
rol. In die kolonies is dit
gekombineer met die ou beeld van die stoere vent wat nou as soldaat en plantasiebestuurder sy wil op die sogenaamde venvyfde,
verwyfde, lui en eksotiese bevollcing
bevolking
moes afdwing sonder om self daardeur
daatdeur besmet te word. Hierdie proses het ten
koste van die gemengde bevolking,
bevollcing, die lndo's
Indo's of lndo-Europeane,
Indo-Europeane, plaasgevind wat
hulle skielik
slcielik in 'n sterk gemarginaliseerde posisie bevind het.
Ann Laura Stoler (1992: 323) merk op dat 'n toename in minder gegoede
wheld tot 'n
blankes en die toelating van blanke vroue tot kolonies byna oral ter wereld
toename
toe name in rassisme en diskriminasie gelei het. Die bewussyn van die aanaan
wesigheid van niedominante blankes (armes en vroue) het beteken dat blankwees
minder vanselfsprekend as rasioneel, hardwerkend, dominant en suksesvol
deur mid
middel
disaanvaar kon word. Dit was dus nodig om deut
del van rassisme en dis
kriminasie die dominasie van Europese manlikheid, veral teenoor die gemengde
bevollcing (die Indo's)
lndo's) te bekragtig. Waar
bevolking
Waat gemengde verhoudings vroeer aanaan
rroes gedurende die negentiende
gemoedig is en dit om hoofsaaklik ekonomiese redes
en twintigste eeu tog voortgeduur
voortgedllllr het, was sulke
slllke verhoudings in terme van die
dominante koloniale fiksie van na 1820 vecl
veel minder aanvaarbaar. Volgens Edy
Seriese (1995: 58) is daar binne die raamwerk van die dominante fiksie deur
blanke Nederlanders die volgende eienskappe aan Indovroue toegedig: "exotisch
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geheimzinnig, mooi en verleide!ijk,
verIeidelijk, maar daarom gevaarlijk en ongeschikt voor
het huwe!ijk".
huwelijk". Indomans, ten spyte van die prestasies van baie van die binne
binnelandse
Iandse Indogesinne en hulle rol as dikwels
dikwe!s getroue en dapper soldate in die
KNIL, is verder voorgeste!
voorgestel as "[
"[...]
... ] indolent, beleefd
be!eefd en bescheiden, of juist
broeierig aggressief"
aggressief' en "[
"[...]
... ] nagenoeg waardeloos
waarde!oos dus voor de dynamische
wereld
were!d van opbouw en harde werkers die de kolonie tot bloei moesten brengen"
(Seriese, 1995: 58). Dit behoort dus nie as verbasend beskou te word dat Justin 2
en sy fami/ie,
familie, ten spyte van tekens van gemengde afkoms, in die roman sterk
margiaanspraak op suiwer blankheid (95, 236, 237) maak nie. Die proses van margi
nalisering en die invloed daarvan op koloniale verhoudings word voIlediger
vollediger
bespreek in 'n ongepubliseerde MA-skripsie (Dubbeld,
(Dubbe!d, 2004: 24-30).
Vir Justin 2 was hierdie kombinasie van Westers-manIike rassistiese koloniale
waardes die basis van sy bestaan, sy narratiewe identiteit wat die pyn en ver
verreg
nedering wat hy as kind, as soldaat en as krygsgevangene moes verduur, regverdig. Hierdie narratiewe identiteit, opgebou uit gewese dominante fiksies oor
Nederlandsheid;
NederIandsheid; status in koloniale, militere, rasse- en klasseterme;
k1asseterme; en gedee!
gedeeltelik
horn so
te!ik uitgediende Westerse hegemoniese beskawingsopvattinge wat vir hom
belangrik is dat hy dit ten alle koste aan sy
syjong
jong seun
se un wil oordra. In Indische duinen
be!angrik
word hierdie jong seun die ouer verteller wat ses-en-dertig
ses-en-dertigjaar
jaar na die dood van
sy vader daartoe gedryf word om dit alles te begryp.
In die geval van landverhuising of immigrasie (soos in Indische duinen) is daar
dikwe!s sprake van enorme verskille tussen die narratiewe identiteit van die
dikwels
migrant en die dominante fiksie van die omringende gemeenskap. In Indische
duinen is die situasie soveel
sovee! desperater omdat die land en gemeenskap waarin
hierdie narratiewe identiteit ontstaan het, nie meer bestaan nie. In Indische duinen
word die omringende gemeenskap baie sterk as die dreigende Ander ervaar en
wend die vader buitengewoon sterk pogings aan om sy eie tradisionele bemagbemag
tigende narratiewe identiteit, aan sy kinders, en veral aan sy seun, oor te dra. By
die verte!ler
verteller lei dit tot sterk problematiese identiteitsvorming aangesien hy
aanvanklik sy bes probeer om sy vader se narratiewe identiteit te internaliseer
internalise er
hom verwag word om horn
hom by die
terwyl daar op skool en in die dorp van horn
dominante fiksie van die omringende gemeenskap aan te pas. Wat dit vir die seun
geidealiseerde identiteit in terme van 'n
nog moeiliker maak, is dat sy vader se geYdealiseerde
spesifieke soort koloniale, militaristiese manlikheid aan hom
horn voorgestel
voorgeste! word, en
dit dus ook deur manlike attribute S005
soos paraatheid, weerbaarheid en stryd ge
gehandhaaf en verdedig moet word. Die bee!d
beeld van 'n stryder of soldaat, met sy
bereidwilligheid om sy identiteit met geweld te verdedig, is so belangrik
bereidvvilligheid
be!angrik vir die
vader dat dit, tesame met die bedreigde gewese dominante fiksie, aan die seun
oorgedra moet word.
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Die vader konfronteer die se
seun
un omdat die seun nie, in sy terme, manlik
genoeg is nie. Op sy beurt verlang die seun
se un daarna om op sy eie vootwaardes
vOOlwaardes
deur sowel sy vader as die dorpelinge as "man" aanvaar te word.

Die seun se soektog na sy vader
In Indische duinen kom die seun as middeljarige daartoe om die werklikheid van sy
verhouding met sy vader en die se dood in oenskou te neem. In Van Dis se
novelle Nathan Sid (1983), speel
sped die vader ook 'n belangrike rol, maar daar is nie
werklik sprake van 'n ernstige besinning oor die konflik tussen vader en seun
scun nie.
Tog gaan dit in Indische
lndische duinen duidelik om dieselfde persoon as in Nathan Sid:
indirek
indirck word na die naam Nathan verwys en gesinsverhoudinge en -omstandig-omstandig
hede
hcde in Nathan Sid is identies
idcnties aan die van die hoofkarakter in lndische
Indische duinen.
Volgens Jaap Goedegebuure (1994: 74) le die sleutel
sleutd tot die verhoudingsverhoudings
problecm in lndische
probleem
Indische duinen tog in Nathan Sid. Nathan se aanvanklike reaksie op
die dood van sy vader aan die einde van die boek
back is een van verligting: "Hij
"Bij wilde
zijn strenge vader helemaal niet zien. Stiekem dacht hij hoe fijn het was een halve
wees te zijn" (68).
IIy
Hy kry berou en skuldgevoelens as sy ma horn vertel
vertd van hoe sleg sy
grootouers sy pa behandel het. Hy
By probeer kompenseer, maar dit loop uit op 'n
proses van ontkenning en 'n terugvlug na 'n kinderliker, veiliger situasie in die
slotparagraaf:
Nathan had spijt van zijn halve-wees-fantasieen. Nu hie/d
hieJd hij echt van zijn
vader, al was het alleen maar omdat zijn zusters Pa Sid haatten. Ook loU
zou hij
hem voortaan verdedigen tegenover zijn vriendjes uit het duin,
dnin, want die
lachten hem vaak uit
nit omdat hij ze als sergeant toeblafte. Zou
Zon hij later ook zo
worden? Hoe vaak had zijn moeder niet gezegd dat
clat hij een aardje naar zijn
vaartje had. Nathan was driftig en sloeg net als Pa Sid al/es
alles kapot. Nathan
was gulzig, kon zich nooit beheersen, wilde niet sparen en het duurste
dnurste was
hem niet goed genoeg. Nathan moest nu het goede voorbeeld geven. Maar
hoe dan zonder om op zijn vader te lijken? Nathan wilde niet verder alleen
Iiefst bleef hij k1ein
op de wereld. Het liefst
k.Iein en hoop
kroop hij voor altijd weg onder
zijn moeders jurk. Bij dat witte, waar het was zoals achter zijn gesloten
wimpers, een veilige wereld waarin hij niets fout kon doen (68).

Dit is duidelik dat die seun aan die einde van Natllan
Nat1wn Sid moeite het om sy vader
op 'n positiewe manier te objektiveer: die vader word, as hy sterf, nie deel van die
seun se positiewe identifiserende narratief nie. Deels weens die negatiewe
vergelykings wat sy moeder maak, neig hy tot 'n negatiewe identifikasie met sy
vergdykings
vader: sy eie slegte humeur en sy gulsigheid sien hy as komende van sy vader en
hy is bang dat sy gebrek aan spaarsaamheid 'n refleksie van die vader se spanspan
dabelrigheid is. Weens hierdie gemengde gevoeIens
gevoelens en sy onvermoe om die
situasie van sy vader positief te objektiveer, kan die vader op daardie stadium nie
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'n positiewe identifikasiebron vir die jong seun word nie; die vader word nie die
seun se held nie. In plaas daarvan vind daar in Freudiaanse terme 'n regressie
plaas waardeur die seun terugkeer na 'n gevoelsreaksie teenoor die vader en hy
pIaas
probeer ontvlug na die geslote
gesIote beskermende wereld
wercld van die moeder.
Indische duinen werp meer lig op die probIematiese
problematiese situasie van die seun met
be
betrekking
trekking tot die konflik tussen enersyds die Nederlandse hegemoniese
manlikheid waaraan hy op skool en in die dorp blootgestel word en andersyds die
werklikheid van sy vader. In terme van die kleindorpse Nederlands-CaIvinistiese
Nederlands-Calvinistiese
manlikheid het sy vader geen status nie; sy persoonIike
persoonlike narratiewe
hegemoniese manIikheid
identiteit en sy Iewenswyse
lewenswyse is vreemd aan die dominante fiksie van hierdie
gemeenskap en dus hoort hy, en tot 'n groot mate ook sy seun en die res van die
gesin, nie hier tuis nie. Ironies genoeg is dit juis met die dood van die vader dat
die seun in 'n mate die vader tot 'n trotse voorbeeld kan verhef en so 'n poging
kan aanwend om 'n pIek
plek binne die dominante fiksie te vind: "Mijn vader zat
thuis zonder baan, er was anders weinig om over hem op te scheppen, dood kon
ik eindelijk over hem opscheppen" (131).
In 'n bepaalde
bepaaIde opsig bring die dood van die vader in Freudiaanse terme (net
onder
soos die moord op die vader in Freud se Totem and Taboo) 'n einde aan die onderdrukking van die seun deur "a violent and jealous father" (Freud, 1990: 202-203).
In teensteIIing
teenstelling tot die bekende Freudiaanse scenario loop dit vir die verteller as
kind nie uit op 'n identifikasie met die gestorwe vader nie. BehaIwe
Behalwe dat die vader
besonder gewelddadig teenoor horn was, pas die vader se narratiewe identiteit en
lewenswyse
Iewenswyse nie in by die narratiewe identiteit wat die seun nodig het om by sy
tyd en die gemeenskap aan te
re pas nie. Aan die een kant veg die seun hard om
lojaal
IojaaI te bly teenoor sy vader. Hy probeer om trots te wees op sy vader en hierdie
trots te formuleer in terme wat vir sy medeskoliere aanvaarbaar is deur gebruik te
maak van die omstandighede wat tot die vader se dood geIei
gelei het: "Daar stond ik
op het speclplein,
speelplein, een kring van jongens om me heen en ik vertelde over de
dappere dood van mijn vader" (130).
Die verteIler
verteller neem selfs indirek die rol van sy vader oor:
Ik speelde mijn vader [ ... ].
J. Eindelijk een wand
wond die hij durfdc
durfde te tonen, beter
dan het wild vlees op zijn rug, dit was een trotse wond,
wand, een onderschciding
onderscheiding
bijna, belangrijker dan zijn medailles (131).

Die verteller probeer dus direk voordeel
voordee1 te trek en aanvaarding te vind in terme
termc
iden
van bemagtiging binne sy Nederlandse portuurgroep uit 'n aangepaste identifikasie met sy vader: "Ik was de held van het speelpIein,
speelplein, een doorboord hart,
daar had zelfs de grootste opschepper niet van terug" (131).
Die probleem is dat die dood van sy vader juis in terme van die mediese
omstandighede juis nie hero'ies was nie en dat dit dus 'n valse identifikasie is:
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Alleen, ik sprak niet helemaal
Allecn,
hclemaal de waarheid, hij was al een jaar geleden
geopereerd zijn hart klopte weer prima. De
Dc kou kreeg hem te pakken. Mijn
vader stierf aan de A-griep (131).

Die ironie is natuurlik dat "het wild vlees op zijn rug" en "zijn medailles" (131)
in ander omstandighede juis wel simbole sou kon wees van die heroies-manlike
heroIes-manlike
prestasies van die vader. Die voormalige koloniale hegemoniese manlikheid wat
van hierdie "wild vlees op zijn rug" en "medailles" van die vader 'n held sou
maak, het egter in die Nederland waarin die seun grootword 'n gemarginagemargina
liseerde
kamp
Iiseerde manlikheid geword waarin selfs die uiters haglike en onmenslike kampervaringe in die voormalige Nederlands-Indie getrivialiseer word:
"Ach, jullie
julIie kolonialen hebben het lang zo erg niet gehad, lastig hoor, een
paar jaar zonder baboe, maar toch
to ch altijd mooi weer en aan elke boom
groeide een banaan" (135).

Die na-oorlogse Nederland wil die koloniale oorlog en sy soldate Hefs
liefs vergeet:
Nederland had het te druk met de wederopbouw, wilde van verre helden
niets weten ... Het was genoeg geweest, er waren genoeg zonen geofferd.
Wie daar ooit vocht had verloren en kon er maar beter over zwijgen (199).

Die stryd om die kolonies word binne die konteks van die opkomende
postkoloniale waardestclsel
waardestelsel as moreel
morecl verfoeilik beskou:
In zijn tweede jaar in Nederland mm
nam hij mijn drie zusters mee naar de
kermis [... ] de opgeschoten jongens riepen 'blauwe' tegen hen. Ze lachten
[... ] Maar ze moesten niet lachen toen die jongens mijn vader voor
erom [...]
plopper-moordenaar uitscholden, dat woord kende ze alle vier: pelopor,
pe/opor, een
inlander die zich tegen het Hollandse gezag verzette (199).

Die vader kon na sy dood nie aan die seun 'n aanvaarbare identifikasiemodel bied
nie. Sy byna onmenslik wrede metodes om 'n man van sy seun te maak, is binne
die Nederland waarin die seun moet leef betekenisloos. 'n Moontlike uitweg vir
die seun is om terug te probeer keer na die beskermende wereld van die moeder.
Hierdie beskermende wereld bestaan egter nie: die moeder is deur haar eie
Indische ervaringe te getraumatiseerd om aan die seun veel beskerming te bied. In
enige konfliksituasie is sy moeder geneig om haar te onttrek (154). Die Indische
traumatisering van die moeder en die marginalisering van haar Indische ervaringe
binne die Nederlandse dominante fiksie lei daartoe dat sy, na die dood van die
vader, uit haar pad gaan om die vader se Indische wereld te onderdruk. Onbedoeld
word die jong seun hierdeur ook ontneem van 'n deel van sy eie narratiewe
identiteit: "Met mijn vader stierf ook Indie in huis. Mijn moeder wilde er niet
welleties. Indie lag achter haar" (159).
meer aan herinnerd worden ... Het was welletjes.
Tog probeer die verteller kort na die dood van sy vader horn met 'n deel van sy
vader se konsep van manlikheid identifiseer: die sooft
soort manlikheid wat in die
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roman deur mid
middel
del van die woord "vent" geassosieer word met sy oordrewe
taaiheid, militere manlikheid en onverdraagsaamheid teenoor bepaalde emosies.
Dit beteken dat as, na die dood van sy vader, mense hulle simpatie teen
teenoor
oar horn
betuig, hy voel dat hy
hyaan
aan sy vader se eis van manlikheid moet bly voldoen (ten
spyte van die feit dat hy nog maar net'n
net 'n tienjarige seun is):
Iedereen die ik op straat tegenkwam condoleerde me, en ik moest er elke
e1ke
keer verschrikkelijk hij
bij huilen, niet omdat ik verdrietig was over de dood
van mijn vader, maar omdat ik niet tegen hun medelijden kon. Ze gaven me
de kans niet een man te zijn, ik wilde een vent zijn, een vent zonder tranen
(112).

As hierdie strategie
strategic om 'n "vent" te word, nie werk nie, probeer hy in navolging
van sy moeder doelbewus om horn van sy vader se nagedagtenis te distansieer. As
hy 'n paar jaar na sy vader se dood puberteit bereik, word die situasie egter
problematies: hy het sy oorlede vader as identifikasiefiguur verwerp en as
lewende persoon is sy vader nie daar om am
aan horn enige leiding te gee nie:
[...
[... ] toen mijn haard
baard opkwam, wist ik niet meer hoe ik het mes moest vast
vasthouden. Het was de eerste keer dat ik mijn vader miste, zo 'n zes jaar na zijn
dood. Er was geen man in huis om mij mannendingen te !eren.
leren. Nog weet ik
ofeen
een schroef losdraait, de gebruiksgehruiks
niet goed naar welke kant je een lamp of
aanwijzing van electrisch apparatuur drijft me tot wanhoop (131).

Tydens sy puberteit kan die res van sy gesin horn ook nie help nie, daar is geen
atStandelik terwyl sy susters
toeganklike mansfigure nie en boonop bly sy moeder afStandelik
hulle eie lewens begin !ei.
lei. Verder bly die gesin se Indische en kampervaringe vir
homvreemd.
horn vreemd.
Weens hierdie regressie en sy onvermoe om 'n narratiewe identiteit wat sy
vader en sy vader se wereld, as held en model insluit, op te bou, kry ons hier 'n
geval van wat Rutherford (1992: 143) "the failure of paternal love" (en dus die
mislukking van die simboliese wereld en die narratiewe identiteit van die vader)
en die gepaardgaande "longing for a good father" noem. Onder hierdie omom
standighede bly daar vir horn geen ander keuse as om horn te probeer losmaak
van die mislukte identifikasiefiguur wat nie aan horn "a sense of destiny and
becoming" (Rutherford, 1992: 143) kon gee nie. Tydens sy studentejare kies hy
vir 'n totale breuk met sy vader: hy aanvaar die nooiensvan van sy moeder en
verwerp die geleentheid om sy vader se familienaam aan te neem. Sy bron van
identifikasie word die naam van die moeder in plaas van die naam van die vader:
[[...
... ] zodra ik ging studeren, koos ik voor mijn moeders meisjesnaam. Ik
wilde niet meer aan die man herinnerd word
worden
en en aangezien hij toch nooit
met mijn moeder was getrouwd, had ik daar het volste recht toe. Ik dacht
hem zo voorgoed uit mijn leven te schrappen. Bovendien was het geslacht
van mijn moeder veeI
bastaard hen
ben ik ook een snob (149veel ouder. Behalve hastaard
(149
150).
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Hiermee ontken hy ook 'n gedeelte
gedee!te van homsel£ Deur enige vorm van ideniden
wcre1d te weier, verloor hy 'n gedeelte van sy
tifikasie met sy vader en die se wereld
kapasiteit om as volledige mens tot onafhanklikheid
onatbank:1ikheid en volwassenheid te groei.
were1d"
Hierdie poging om te ontkom aan die eensaamheid, die "alleen op de wereld"
(68) wees, wat identifikasie met sy vader se gemarginaliseerde manlikheid sou
~"Y vader betrokke was in 'n
meebring, beteken dat die dee! van sy bestaan waarby sy
staat van ongeobjektiveerde onvolwassenheid bly wat in gevoelens
gevoclens van haat en
sinisme, eerder as in woorde, uitgedruk word:
Ik dacht dat ik hem goed in bedwang had, vastgestampt onder zoden van
cynisme, [... ]. Jaren was mijn haat een houvast, alles wat ik deed of naliet
kwam voort uit verzet
vcrzet tegen
tegcn mijn vader (132).

Tot en met die dood van sy tweede halfsuster, Ada, het hy hierdie afstand tussen
horn en sy 11ldische
Indische agtergrond, sy familie, en daarmee sy herinnering aan sy vader,
gehandhaa£ Hy
By verklaar
verk:1aar dat hy sy vader "goed in bedwang" gehad het, dat sy
herinnering aan sy vader "vastgestampt [was]
[was 1onder zoden van cynisme" en "dat
hy weigerde verder over hem na te denken" (132). Hy kan egter nie aan sy vader
bly ontsnap nie, want "met de jaren merkte ik dat ik meer eigenschappen van
hem had dan ik leuk vond" (132).
afwesigheid, in sielkundige terme,
Die probleem is volgens Rutherford dat die afWesigheid,
lietbebbende vaderfiguur met wie 'n seun
van minstens 'n konsep van die goeie liefhebbende
kan identifiseer, en die onvermoe van die moeder om aan die seun se behoefte
aan liefde
Iiefde en identifikasie te voldoen, die seun se wereld omskep in 'n "very
bat
narrow, often insecure place in which to live" (Rutherford, 1992: 172). Dit laat
die seun met 'n verborge onderliggende verlange na 'n Iietbebbende
liefhebbende vaderfiguur
en die "expectation of his potential presence" (Rutherford, 1992: 143) wat horn
uiteindelik dwing tot 'n proses van vertelde
vertclde herontdekking van die vader.

Die herontdekking van die vader
Die grootste gedeelte van die roman dek hierdie proses van herontdekking van
die vader en die hervertelling van die verhouding tussen die vader en die seun. In
die vier maande vanaf die dood van sy midde!ste
middelste halfsuster Ada tot by die dood
van sy oudste halfsuster Jana in Kanada herleef die verteller sy ervaringe as kind
met sy vader en probeer hy die onderliggende redes vir sy vader se gedrag ontdek.
Hierdie soektog bring horn op die spoor van die belewenise
bclewenise van sy vader. Die
verteller merk op dat sy eie herinneringe egter sterk deur sy pyn en emosies
gekleur is:
Ze zeggen dat pijn geen geheugen heeft. Toch
T och voclde
voelde ik wandelend
wandclcnd door de
straten van mijn onde
oude dorp de
dc stuiters stekcn.
steken. Hct
Het was geen herinnering
maar pure gewaarwording. IHysterische
lysterische vcrbeelding.
verbeelding. U
Urcnlang,
renlang, daar kon
geen zandloper tegenop (287).
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Die pyn is egter nie tevergeefs nie, Doeschka
Doeschlo Meijsing (1994: 107) noem dat:
lndische
Indische duinen [gaatl
[gaat] over de haat-liefde
haat-Iiefde verhouding tussen de vader en de
zoon, waarbij de haat het in de herinnering lijkt te 'Wlnnen.
winnen. Tegelijkertijd is
de roman een liefdesverklaring aan de vader, omdat diens geschiedenis
eindelijk
eindclijk eens wordt opgeschreven.

Die gebeure rondom die dood van Ada en die aanwesigheid van Aram, Ada se
tienerseun, bring sy eie herinneringe terug.
tcrug. Onwillekeurig identifiseer hy homhom
self met Aram, veral omdat Aram se vader 'n volkome ontoereikende vaderfiguur
blyk te wees en Ada, weens haar man se swak gesondheid en sy ontoereikenontoereiken
dheid, die grootste deel
dee! van die gesins- en opvoedingsverantwoordelikhede op
haar skouers gedra het. Soos daar by die verteller "geen man in huis" was om
horn "mannen-dingen" (131) te leer nie, so het Aram niemand by wie hy bebe
paalde dinge kon leer nie: "Zijn sukkel-vader bood geen enkel voorbeeld" (132).
Die verteIler
verteller kry hiermee, deur Aram se verlies, 'n volwasse perspektief op sy eie
verlies en rou. Hierdie volwasse blik op Aram se situasie bied aan die verteller die
moontlikheid tot 'n ander perspektief op sy eie verhouding met sy vader.
Op Ada se begrafnis word hy gekonfronteer
gekonfronteet deur
de Ut 'n ou dame, tante Nikki, wat
saam met sy moeder in ,n
'n Japannese kamp was. Sy sien onmiddellik die fisiese
ooreenkoms tussen horn en sy vader
vadet raak en konfronteer horn met sy negatiewe
houding teenoor sy vader. Sy beweer dat daar, ten spyte van sy huidige houding,
tog 'n liefdesband tussen horn en sy vader bestaan het. Sy daag horn uit om te
probeer om die goeie sy van sy vader te herontdek en ook homself in sy vader te
sien. Hy kry die ongemaklike gevoel dat daar meer in sy vader en die se houding
tot horn steek as wat hy wil erken. Aanvanklik, omdat hy 'n lewe opgebou het
sonder identifikasie
identifilosie met sy vader, wil hy nie sy vader herontdek of begryp nie:
"Sinds Ada's dood rijpte voor het eerst een vaag begrip enjuist dat maakte mij zo
kwaad, ik wilde
wflde de man die me elfjaar had vernederd niet begrijpen" (132). Hy
kan egter nie meer aan sy verlede ontsnap nie en dit word vir horn 'n obsessie. Sy
identifikasie met Aram en die woorde van tante Nikki het in terme van RutherRuther
[... ] potential presence" van sy vader in horn
ford (1992: 143) 'n "expectation of (...]
wakker gemaak en hy word daartoe gedryf om sy verhouding met sy vader direk
in oenskou te neem.
Totdat hy erken dat daar 'n disjunksie in sy lewe was wat beperkinge op sy
ontwikkeling en groei as volwassene geplaas het en nog steeds plaas, Ion
kan hy nie
op die vlak van woorde en vertellings met sy denkbee!d
denkbeeld van sy vader omgaan nie.
Hy begin homself
homse!f afvra
afVra of sy emosionele probleme met vaste menseverhoudings
en sy onrede!ike
onredelike woedebuie nie teruggcvoer
teruggevoer kan
Ion word tot hierdie probleem nie.
Die probleem is dat die vroee dood van sy vader, die vader se lorakter
karakter en die
gemeenskap
gemeenslop waarin hy grootgeword het, saamgewerk het om dit vir die verteller
moontlik te maak om aan die band met sy vader te ontsnap: hy kan op gevoelsgevoels
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vlak op die herinneringe aan sy vader reageer, maar dit nie verwoord nie. Ons het
dus te doen met dit wat Christopher Bollas (aangehaal deur Rutherford, 1992:
96) "the failure of linguistic representation" noem wat hy karakteriseer as "the
unthought known": 'n wete wat op 'n basiese vlak bestaan maar nie deurdink kan
word nie. Die verteller het sy koloniale vader ervaar, hy voel pyn en besitlikheid,
maar kan sy ervaring en gevoel nie beredeneer of oorvertel nie. Hy sit vas in 'n
preverbale mislukking van kommunikasie (Rutherford, 1992: 96) wat teruggaan
na sy keuse vir 'n veilige emosionele band met sy moeder na die dood van sy
vader (68) waarin hy as kind ontvlug het om die problematiese implikasies van 'n
vertelde vader te vermy. Inderdaad sou dit, as gevolg van sy jeug en sy oormaat
aan angs en vrees, tesame met die verswee traumatiese omstandighede van die
gesin, feitlik onmoontlik gewees het om oor te gaan tot so 'n vertelde konfron
konfronself" (Burger, 2003: 161)
tasie. Die gevolg is inderdaad 'n "diskontinu'iteit van die self'
te wyte aan die onvertelde gedeelte van sy lewe wat ontgin moet word. Hy is op
[hy) is" (Burger, 2003: 161) nie
hierdie stadium nie in staat "[o]m te verstaan wie [hy]
omdat hy nie deur vertelling betekenis in die deel van sy lewe kan skep nie.
Binne die Nederlandse
NederIandse gemeenskap van die 1950's was daar 'n verdere
probleem wat in die pad gestaan het van so 'n koherente narratiewe identiteit. In
die heropbouende en sosiaal-demokratiserende NederIand
Nederland van die vyftiger-,
sestiger- en sewentigerjare was die dominante diskoers nie ontvanklik vir die
trauma van dekolonisasie nie. Die Indische ervaringe van die repatriante en hulle
kinders het buite die dominante fiksie gestaan wat die Nederlanders
NederIanders besig was
om vir hulleself
huIleself op te bou, hulle
huIle ervaringe is gei'gnoreer
geignoreer en hulle was wanaan
wanaangepas. Binne skoolverband is hierdie kinders gei'dentifiseer as persone wie se
persoonlike narratiewe identiteit vreemd was aan die dominante fiksie en wat dus
nie beantwoord aan die norme van die samelewing nie. In die woorde van die
karakter EIs
Eis Groeneweg in Indische duinen (189):
Onze ervaring telde niet mee op school, we werden als domkoppen
behandeld en waren verschrikkelijk achterop geraakt. Ik was de oudste van
de klas,
k1as, maar ook de kleinste,
k1einste, na twecenhalfjaar
tweeenhalfjaar kamp even klein
k1ein als toen ik
erin ging, geen centimeter gegroeid.

Hierdie kinders was gewoond aan 'n meer tradisionele magstruktuur, en hulle
het gebuk gegaan onder 'n hele aantal onverwerkte traumatiese gebeurtenisse:
En brutaal die Hollandse kinderen!
kind eren ! Wij koloniaal~es
koloniaalges waren gewend tegen
k1asgenoten nou mee
meede leraren op te kijken. Maar wat hadden mijn klasgenoten
gemaakt? Grote mond over de moffen[ ... ]. Ik had gezien hoe mensen elkaar
martelden, en hoe gemeen kampgenoten onder elkaar konden zijn. Liegen
stelen en bedriegen en na de oorlog in Palembang zag ik gestenigde Iijken
[... J rijen langs de rivier. Geen woord erover in de klas
k1as natuurlijk, je keek
we! uit.
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Verder is hulle gekonfronteer met die opkoms van sterk linksgesinde en anti
antikoloniale sentimente wat van elke repatriant uit die kolonies outomaties 'n
uitbuiter en 'n onderdrukker gemaak het:
Sommige leraren waren heel rood en die hadden ontzettend de pik op
kinderen uit Indie, ze treiterden ons met verhalen over luie kolonialen, we
waren onderdrukkers, uitbuiters (189).

Die tyd waarin die verteller en sy halfsusters grootgeword het, was 'n tyd van
swye en van, volgens Edy Seriese, (1995: 61, 62), die "vermomming [van Indische
mense], als Nederlanders".
N ederlanders". Hoogs traumatiese oorlogservaringe is doelbewus
gemarginaliseer en ontken. Die ervaringe moes eerder vergeet as vertel word.
"[e]rgens
]rgens in de jaren '80", die tyd waarin
Volgens Seriese (1995: 62) was dit eers "[e
Adriaan van Dis sy loopbaan as skrywer begin, dat die tweede generasie vrae
zo."
begin stel het oor "waarom ze hier lag, en waarom z6."
Rutherford (1992: 11) noem dat Raymond WiIIiams
WilIiams praat oor die opkoms van
nuwe maatskaplike groepe en kulturele identiteitsvorme en dat hierdie nuwe
vorme eers uitdrukking moet vind in wat hy "oppositional
"appositional artistic practice" noem.
Eers in die 1980's en 1990's het dit vir repatriante uit die voormalige NederlandsNederlands
huIle erer
Indie en hulle nageslag moontlik geword om uitdrukking te gee aan hulle
varinge. Hierdeur word Indische duinen inderdaad so 'n opposisionele kuns
kunsuitdrukking. Die roman vertel die dinge wat tussen die 1950's en die 1980's nie
vertel kon word nie. Sodra hierdie daad van verteIling
vertelling moontlik word, word dit
and er, minder voor
duidelik dat dinge nie so eenvoudig was nie en dat daar ook ander,
die hand liggende,
Iiggende, slagoffers van die kolonialisme en die daaropvolgende de
dekolonisasie was.
aIles waarna hy soek en
Vir die verteller in Indische duinen is die probleem dat alles
wat hy moet herontdek en vertel tot ses-en-dertig (die dood van sy vader), sesses
en-veertig (sy jeugjare
j eugj are met sy vader) en selfs ses-en-sestig
ses-en-sestigjaar
jaar (toe sy vader tien
jaar oud was) in die verlede le. Sy eie herinneringe, die herinneringe van sy vader
se tydgenote en van sy gesins- en familielede is onbetroubaar. Daarby kom die
bewussyn van die neiging by sowel sy vader destyds as sy moeder en ander
karakters tot oordrywing, ontkenning, verwatering en selfs blatante leuens: "Mijn
vader zegt dat ik nooit mag Iiegen,
liegen, hij liegt e1ke dag" (195).
Hierdie stand van sake wys op die dilemma van die tweede generasie, dit wiI
wil se
die kinders van die Nederlands-Indiese repatriante. Soos Pamela Pattynama
(2003: 276, 277) opmerk, het die lede van die tweede generasie weliswaar 'n
identiteit verwerf
verwerfwat
wat verbonde is aan 'n Indische verlede, maar die identiteit is nie
gebaseer op direkte en persoonlike ervaringe nie. Die identiteit wat die tweede
generasie verwerf
verwerfhet,
het, is in werklikheid 'n bewustelik narratiewe skepping
skeppingvan
van die
verbeelding onder die invloed van "half verzwegen familieverhalen en historiohistorio
grafie".
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Die vader as medeslagoffer
Sodra die verteIler
verteller sy vader begin herontdek, word dit duidelik dat die vader,
500S die seun,
se un, 'n slagoffer was. Ook die vader is
Justin, in der waarheid, net soos
blootgestel aan traumatiese gesins- en jeugervaringe waarvoor hy moeilik woorde
sou kon vind:
[... ] het gruwelijke verleden van de vader bepaalt ook de verhouding tot de
zoon.
zoon, Die wordt met wrede en harde hand opgevoed - hij krijgt alle dagen
slaagslaag
- en ten slotte komt hij ertoe de haat tegenover zijn gestorven vader uit
te spreken (Meijsing, 1994: 107).

Die verhoudingsprobleme binne die familie
tamilie in indis[he
Indische duinett
dt4inen hou direk verband
man
met die aard en geskiedenis van Nederlandse koloniale en postkoloniale mankolo
likheid. Die vader, die gesin waarin die vader gebore is, die Nederlandse kolowaarniale ryk, die Japanse besetting, en uiteindelik die postkoloniale Nederland waar
pa
heen die gesin gerepatrieer is, was onderhewig aan verskillende vorme van patriargale en hegemoniese manlikheid. Daarby kom dan ook die verskillende
uitdrukkings van dominante fiksies wat die verhoudinge tussen vader en seun en
hulle integrasie by die gemeenskap bepaal het, sowel as die historiese trauma wat
hierdie integrasiepatrone versteur het en tot die ontmagtiging van veral die vader
Meijsing was die vader:
gelei het. In die woorde van Doeschka Meijsingwas
een man die trouw Nederland en Oranje heeft gediend in het leger en in
Nederlands-Indie, in de oorlog £link heeft moeten boeten en eenmaal in
Nederland aangekomen nergens verhaal vindt voor zijn ontberingen,
behalve dan misschien bij zijn enige kleine lOon
zoon (Meijsing, 1994: 107),
107).

J ustin se geskiedenis is die van:
de gei'soleerde
gelsoleerde positie van een oud-Indischman die, geknakt door de nieternieter
kenning van zijn loyaliteit aan het Nederlands gezag, die zijn dagen in steeds
groter wordende drift in een Hollands dorp slijt (Meijsing, 1994: 107).

Hierdie "drift" van Justin, sy koloniale, manlikheids- en vaderskapsopvattinge en
die botsing tussen hierdie opvattinge en die nuwe Nederlandse hegemoniese
manlikheid was in 'n groot mate verantwoordelik vir die probleme wat tussen
horn en sy seun ontstaan het.

Die vader se problematiese simboolvorming
Die vader se traumatiese verlede kan, soos in die geval van die verteller,
verteIler,
teruggevoer word na sy tiende lewensjaar met die selfinoord van die man wat
teruggcvoer
Justin as sy vader beskou het. Terselfdertyd blyk dit dat, as gevolg van die
owerspelige
owerspdige optrede van sy moeder, hierdie man waarskynlik nie sy biologiese
Vervolgens was daar 'n omvattende reeks ontberings wat
watJustin
Justin die
vader was nie. Vervolgcns
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hoof moes bied: sy moeder het hom
horn en die ander kinders in 'n weeshuis geplaas
om ongesteurd
()n~esteurd die geld wat sy van haar gestorwe man gekry het, te spandeer;
Justin mocs
moes etlike vernederings gedurende sy militere loopbaan verduur
anderc sy hare permanent verloor het); daar was verder die
(waardeur hy onder andere
verlies van sy persoonlike
pcrsoonlike besittings toe die skip waarop hy deur die Japanners
getorpedcer is; sy dwangarbeid aan 'n spoorweg in Sumatra; sy mismis
vervoer is, getorpedeer
handeling deur die Japanners; sy volkome verlies aan mag, status en gesondheid
in Nederland; die onsimpatieke houding van die Nederlandse owerhede wat hy
altyd getrou gedien het; en sy onvermoe om by die Nederlandse samelewing van
die 1950's aan te pas.
AI hierdie faktore het sistematies Justin se waardes en simbole beproef. Hy
moes voortdurend hierdie waardes en simbolc
simbole aanpas en aan verdcre
verdere rasionali
rasionalisering onderwerp. Dit is daarom nie verbasend dat voortdurende weerbaarheid
en paraatheid, en die besonder streng vereistes wat hy daardeur aan homsclf
homself en
seun
un sou stel, die dryfveer geword het in die opvoeding van sy seun nie.
aan sy se
Justin 2, die vader in lndische
Indische duinen, kon aanvanklik sy pynlike ervaringe aanaan
vaarbaar maak deur
dcur hulle deel te maak van die koloniale dominante fiksie en
hulle daardeur simbolies te besweer. Die belofte van 'n militere loopbaan wat
binne die dominante diskocrs
diskoers roem, eer en status aan hom
horn sou besorg, is uiteinuitein
dclik uitgewis deur
delik
dcur die pyn van sy vernederende
vernederendc ervaringe in die leer. Sy lyding
Iyding
in die kampe kon hy rasionaliseer deur sy geloof
geioof in die positiewe sy van die
kolonialisme en die Westerse beskawing. Uiteindelik blyk al hierdie pynlike en
vernederende gesins-, militire,
militere, oorlogs- en
cn kampervaringe
kampcrvaringc egter
cgter hulk
hullc waarde en
intcgritcit te
integriteit
tc verloor
vcrloor as gevolg
gcvolg van die ontkragting van die voorheen dominante
fiksie. Uiteindelik bly daar vir horn
hom slcgs
slegs 'n jong seun
scun oor deur wie hy moet
verwescnlik en daardeur sin aan sy eie lewe te
probeer om sy hoop en ideale te verwesenlik
gee. Die gevolg is dat die seun spesiale aandag kry sodat hy byvoorbeeld al kan
lees en skryf voordat hy skool toe gaan.
Die seun moet sterk en weerbaar gemaak word omdat daar in die oe van die
vader altyd die bedreiging van, onder andere, die kommllnisme
kommunisme oor die Westerse
beskawing hang. Die seun moet deur lyfstraf
Iyfstraf gesuiwer word van "Indische
luiheid en slordigheid, [...
...]] een zwak karakter en verkeerde HolIandse
Hollandse invloeden"
(Sars, 1996: 18). Dic
Die vader is persoonlik verswak
vcrswak en verneder maar desperaat dat
scun iets sal bly handhaaf van dft
dlt wat hy as belangrik ag, in die vorm van 'n
sy seun
fiksie van (blanke) suiwerheid, Westerse beskawing en manlike fisieke weerweer
baarheid. Met hierdie fiksie staan die vader diep in die tradisie van die beskawingbeskawing
simbole en die gcpaardgaande
gepaardgaande manlikheid wat die helc
hele Nederlandse vorm van die
kolonialismc van meet af moes regreg
Wcsterse
Westerse bcskawing
beskawing en die Nederlandse kolonialisme
verdig. Dit is navrant dat hoewel
hoewcl die vader in terme van sy seun se behoeftes die
mislukking van betekenisvorming en identifikasie verteenwoordig, dit duidclik
duidelik
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blyk dat die vader juis wel probeer het om aan sy seun, in die woorde Rutherford
(1992: 143), "a sense of
ofdestiny
destiny and becoming" te gee.
Die mislukking van die vader se strewe om betekenis aan sy seun se lewe te
gee, kom juis voort uit sy konsep van manlikheid en vaderskap. Hierdie konsep,
ses
en die vader se gepaardgaande narratiewe identiteit, kon in die vyftiger- en sestigerjare van die twintigste eeu geen aanklank meer in Nederland vind nie
(Righart, 1995: 74-107 en 114-244). Tog
T og was hierdie opvattinge oorspronklik
deel van die hele
hek Nederlandse beskawingsprojek en die gepaardgaande NederNeder
landse
land
se dominante fiksie.

Bemagtiging en ontmagtiging
Justin is nie bloot 'n onbemagtigde slagoffer nie. Ten spyte van die voortdurende
aanslag op sy waardes is daar by horn persoonlike talente, eienskappe en ambisies
aanwesig wat horn op 'n konstruktiewe manier bemagtig. Hierdie eienskappe
sluit in: sy byna aristokratiese styl en bewussyn van sy aantreklike fisieke voor
voorkoms; sy gewilligheid om hard te werk en baie te verdra ter wille van sy loopbaan
en sy moontlike offisiersopleiding; sy tekentalent; sy verteltalent en sy kookkuns.
In Indische duinen verteenwoordig al hierdie eienskappe die niegewelddadige sy
manJikheid waardeur hy op bepaalde stadiums homself bemagtig.
van Justin se manlikheid
Dit help hom
horn egter nie veel in sy verhouding met sy seun nie aangesien die seun
as gevolg van bepaalde gebeure vir die grootste deel van sy lewe die vader as 'n
onredelike geweldenaar eerder as 'n kreatiewe tekenaar of
ofverteller
verteller kan sien.
Justin se byna aristokratiese sin vir styl en sy goeie maniere is 'n enorme
bemagtigende faktor in Palembang waar hy saam met ander op repatriasie wag.
Die feit dat hy deur sy mooi klere, sy netheid en sy goeie maniere bo die ander
mans uitstaan, lei tot die aandag van die meisies en sy verhouding met Lea en die
geboorte van die verteller, hulle
IlUlle seun.
se un.
Die verteller herken sommige van sy vader se eienskappe in homself, maar
verwerp hulle
er as 'n vertoning van die
huIle by die vader omdat dit vir horn niks me
meer
vader se uiterste selfsugtigheid onder die gesin se baie moeilike geldelike omstanomstan
dighede verteenwoordig nie. Vir horn was sy vader die man wat: "mijn moeders
geld over de balk smeet, zich kleedde as een fat en nooit geen donder uitvoerde,
verwend koloniaal kreng dat hij was" (96). Ook sy aristokratiese sin vir styl is
uiteindelik kragteloos: dit klassifiseer die vader as 'n koloniale parasiet in die oe
van sy seun en die dorpenaars wat in terme van hulle
hulk dominante fiksie
fik..<;ie (Righart,
1995: 79-85) goeie Nederlanders was wat deur spaarsaamheid, soberheid,
fatsoenlikheid en harde werk besig was om die land te herbou.
Naas sy verteltalent was Justin se tekentalent een van sy mees bemagtigende
vermoens. Sy tekentalent maak dit vir horn moontlik om gedurende sy militere
~I,.,ic landschappen
I~n~~rh~ .....''''n
opleiding sy ouerlike gesin te betrek deur met "tekeningen thuis,
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van Soerabaja"
Soerab;lja" (245) tuis te kom. Na sy gevangeneming deur die Japanners word
dit vir horn 'n manier om vir homseIf
homself en vir sy oorIogskamerade bepaalde
voordeIe
voordele van die Japanse wagte en soldate te verkry. Gedurende die wagtyd in
Palembang was dit waarskynlik sy tekentalent wat dit vir horn moontlik gemaak
netjiese klere en skoene te verkry (243). Tog word sy tekentalent
het om mooi en neyiese
nie deur sy seun gewaardeer of nagevolg nie.
Laastens was daar Justin se verteItalent
verteltalent waardeur hy gedeeltclik
gedeeIteIik die pynlike
belewenisse tydens sy opleiding en tydens die
herinneringe aan sy traumatiese beIewenisse
huIle op 'n lewendige en humoristiese wyse
Japanse besetting kon besweer deur hulle
te hervertel.
herverteL Daarmee stimuleer hy ook die vertelverteI- en rolspeeltalent van sy seun.
Teenoor Edmee herhaal die verteller in die selfironiserende
seIfironiserende styl van sy vader
(246-251) die vernederende verhaal van hoe sy vader in die leer sy hare verloor
het. Dit is duidelik dat Justin die verhaal op so 'n manier herhaaldelik moes vertel
het om die herinnering aan die vernedering daarvan te besweer.
Tussen bladsy 206 en 209 hervertel die seun sy vader se verhaal oor sy
oorlewing van die torpedering van die Joyo Maru met 2300
2 300 krygsgevangenes en
4 200 Indonesiese "vrywillige werkers" aan boord waarvan die 850 oorlewende
krygsgevangenes en 200 oorlewende "vrywilligers" uiteindelik onder haglike en
onmenslike omstandighede aan die Pakan Baru spoorlyn moes werk (212). In die
verhaal vind ons heldemoed, ridderlikheid, pyn en vernedering en selfs humor,
maar dit word so vertel dat die pyn en vernedering
vemedering amper 'n bysaak word en die
humor gebruik word om die pyn te verberg.
Baie van die positiewe eienskappe van die vader word in sy eie oe ontkrag deur
die skaamte wat hy voeI
voel omdat hy die ellende oorleef het terwyl so baie van sy
vriende moes sterf. Dit is iets wat die seun as kind nie kan begryp nie. As
volwassene besef die verteller egter iets van die skaamte wat sy vader moes ervaar
het vir sy geluk om te kon oorleef (201). Justin was ook om hierdie rede nie in
staat om ten volle oor sy eie vernedering, lyding en mishandeling te praat nie.
Sodra die seun daaroor begin nadink, word sy vader se verteltalent die
aanknopingspunt waardeur hy sy vader se verhaal kan vertel en daardeur tot
versoening met hom
horn kan kom. Deur die herontdekking en vertelde herskepping
van Justin se ontberinge en vernederinge ontwikkel hy 'n begrip vir sy vader.
Hierdeur ontdek hy ook sy vader se positiewe eienskappe.
nie
Justin se positiewe bemagtigingseienskappe was die konstruktiewe en niegewelddadige aspek van sy vermoens. Hulk
Hulle het aan horn werklike moontlikhede
hom dikwels eerder tot
tot positiewe bemagtiging gebied. Tog wend Justin horn
geweld omdat die gebeurtenisse in sy lewe sy positiewe vermoens in 'n groot
mate ontkrag het. Oor die verlies aan sy waardigheid en sy vermoe om iets te
verkIaar die verteller:
bereik, verklaar
Pas nu drong het tot me door datje
dat je alles kvvijt
kwijt was, [f...]
... ] jjee bezat niets meer
om te ruilen en je kon niemand met je tekeningen paaien, want je potlood
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dobberde ergens
ergcns in de oceaan. [l.·.]
... ] Je had geen klamboe, geen kleren, geen
schocnen;je kreeg een lap omje schaamte te bedekken (219-220).
schoenen;je

Justin se vermoe om die ellende
eIlende deur sy verhale te besweer is horn deur die
Hy is vasbeslote om nie
intensiteit van die marteling wat hy ondergaan, ontneem. By
aan die pyn toe te gee nie en om dit te doen, moet hy homselflosmaak van sowel
gevoel as rede: deur te tel in plaas daarvan om te dink of te vertel gaan hy oor tot
'n vorm van selfhipnose waardeur hy aan sy pyn kan ontsnap. Ook word hy gege
dv.-ing om ter wille
wiIle van sy oorlewing sy verteltalent te misbruik: "Hij
"Bij kletste zich
dwing
met allerlei
aIlerlei kwalen de ziekenboeg in, dat heeft hem uiteindelijk ook gered" (224).
Justin se verlies van sy tekenmateriaal, sy vernedering met die verlies van sy
klere en sy gedwonge prysgawe van vertelling ten gunste van te!
tel kom neer op
simboliese kastrasie. Simboliese kastrasie impliseer die ontneem van manlike krag
en vermoe. Justin verloor sy vermoe tot skepping, uitbeelding en vertelling as
gevolg van die gewelddadige optrede teenoor horn en die (gewelddadige) tortor
pedering van die skip. Die les is duidelik: verhale en sketse kan horn bemagtig,
maar kan deur geweld oorweIdig
oorweldig en ontkrag word. Die maniere waarop Justin
handhaa(
homself op 'n niegewelddadige manier as 'n bemagtigde persoon kan handhaaf,
sielkundige geweld en/of deur verwerping ontneem
kan horn deur werklike en/of sieIkundige
deel van sy hegemoniese
word. Die boodskap word deur hierdie gebeurtenisse deeI
manlike identiteit en is dan ook die boodskap wat hy aan sy seun wil oordra.
Indische duinen sprake is van 'n byna ongelooflike
Die resultaat is dat daar in indische
seun, jonk soos
5005 hy
mate van gewelddadigheid
geweIddadigheid by die vader. Onder andere kry die seun,jonk
is, elke
eIke dag slae. Verder bevat die verhaal episodes soos die waartydens hy sy jong
seun valslik beskuldig en horn so hard slaan dat hy sy bewussyn verloor omdat
die seun weier om skuld te beken vir 'n daad wat hy nie gepleeg het nie (280) en
testikels hard en herhaaldelik
daar is verder die episode waarin hy die seun se testikeIs
langs 'n boom skuur omdat die seun bang is om hoer in die boom te klim, sodat
vcrkeer. (306).
hy vir dae lank in die uiterste pyn verkeer.
simboUiteindelik kom hierdie pyn en vernedering by die seun ook neer op simbo
liese kastrasie. Na die dood van sy vader, en in die lig van al hierdie faktore, bly
daar vir horn op daardie stadium nie veeI
veel meer oar
oor as om horn 105
los te maak van
Hy is dus op daardie
die herinnering aan en identifikasie met die vader nie. By
vertdling
stadium ontneem van die vermoe om sy verhouding met sy vader deur verteIling
te objektiveer.

Slot
Ses-en-dertig jaar na die dood van die vader is daar inderdaad 'n vorm van
versoening moontlik. Die Nederland van die volwasse verteller is nie meer die
"fatsoenlijke" Nederland van die 1950's nie. Die tyd van "zwijgende ouders"
als Nederlanders" is verby.
(137) (Seriese, 1995: 61, 62); van die "vermomming, ab
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Gedurende die 1980's en 1990's (Seriese, 1995: 62) het daar 'n ruimte ontstaan
vir groter openheid teenoor die traumatiese nagevolge van dekolonisering. Dit
het moontlik geword om te praat oor waarom mense uit die voormalige NederNeder
lands-Indie hulle in NederIand
Nederland bevind het en waarom hulle destyds so deur die
Nederlanders gemarginaliseer is. Verder kan
lean daar sonder angs erkenning verleen
word aan hulle hibridiese aard. Gewaarwordings wat voorheen net gevoel kon
word, Christopher Bollas se "unthought knovlln"
known" (Rutherford, 1992: 96), lean
kan
nou erken, vertel en gekonkretiseer word. Die resultaat vir die verteller is dat hy
deur middel van "een fantasievolle evocatie" (Van Zonneveld, 2003: 219-220)
waarbinne hy die verhaal van horns
homself
elf en sy vader fiksionaliseer in staat gestel
word om vir homself'n meer volledige narratiewe identiteit op re
te bou. Juis hier
hierdie fiksionalisering gee erkenning aan 'n vollediger waarheid oor die vader en die
seun en die werklikheid van die hele manlik-hegemoniese koloniale projek.
Die vertelling
vertelIing in lndische duinen (waaruit dit blyk dat sowel die optrede as die
gewelddadiger was as wat
koloniale agtergrond van die vader nog veel brutaler en gewe!ddadiger
die verteller aanvanklik gedink het) beteken dat die hele geskiedenis van sowel
die vader as die seun deur hierdie proses van gefiksionaliseerde hervertelling,
geobjektiveer lean
kan word. Objektivering en fiksionalisering lei tot aanvaarding
sonder dat die aard van die geweld verdoesel hoef te word. Die familie se erer
varinge word deur hierdie proses van vertelling binne die historiese, sosio
50sioekonomiese en politieke konteks geplaas waardeur dit vir die seun moontlik
word om verder te lewe sonder at
al die emosione!e
emosionele bagasie wat vir horn ondraaglik
was. Vir die seun
se un beteken dit dat die las van sy verlede uiteindelik verlig word
(310 en 341).
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'n Rooikopvrou met 'n verehoedjie?: Die manifestasie(s)
en rol van die trieksterfiguur in Ingrid Winterbach
se Niggie
ThysHuman

Abstract
The novel
lIovel Niggie
N iggie (2002) starts and ends
mds with a grieving farmer's remembrance of the
he bad
had about a trickster woman
womall with a charming
charmillg feather hat. On their journey
jouflley to see
dream be
the severely traumatised young
youllg Abraham
Abrabam Fouchi
Foucb! home to his mother in Ladybrand,
Ladybralld, the two
protagonists, Ben
Bm and Reit;;"
Reitz., meet many trickster figures that can be conllected
connected in one way or
allother with this red-haired woman. Through tbeir
another
their tricks and schemes the protagonists'
journey
jouflley is sent in new and UIIexpected
unexpected directions. III
In the essay following,
followillg, specific
specifiC emphasis is
placed on tbe
the role trickster figures play in
ill Niggie. After a short explanation of the concept
trickster, attention
attmtion is paid to the various types of trickster figures distinguished
disti/lguished in the novel,
as well as the ambivalmt
ambivalent role these tricksters play as symbols of both loss and fulfilment. In
view of tbe
the different
differmt interpretations of tbe
the novel
/lovel and the trickster status of the title character
in particular, it is indicated that Niggie should indeed be considered a trickster. Tricksters do
not, however, only play an important role at content level in
ill tbe
the novel; at structural level
there is talk of the establishment of a so-called "trickster discourse". Finally the nature,
characteristics and implications of this trickster discourse will be considered briefly.

1.

Inleiding
Die roman Niggie (2002) word ingelei en afgesluit met 'n bedroefde boer se
herinnering aan die droom wat hy van 'n triekstervrou met 'n aanvallige
aanvalIige verevere
hoedjie gehad het. Wanneer vier Boerekrygers, te wete Ben Maritz, Reitz Steyn,
WiIlem
Willem Boshoff en Abraham Fouche, gedurende die Iaaste
laaste paar maande van die
Anglo-Boereoorlog een aand op die boer se plaas oornag, vertel hy huIle
hulle van sy
droom:
Hy het gedroom, se
se die boer, van die triekstervrou - hy het altyd gedink dit
is 'n man, maar in die droom was dit 'n vrou. Daar was 'n klomp mense
rondom die dorpskerk vergader. Hy het niemand herken nie. Toe sien hy
die vrou wat hy ken. Haar hare is rooi, haar gesig witgepoeier en sy dra 'n
verehoedjie. Hy kan nie begin, se
se die boer, om die aanvalligheid van daardie
hoedjie te beskryf nie. Dit was sag soos die vlerke van 'n berghaan. Met 'n
flits van blougroen fig
lig daarin. Hy en die vrou beweeg
bewecg mettertyd weg van die
mense, na 'n kamer met 'n bed. Toe dit blyk dat dit tyd vir saamle is en hy
TYDSKRIFVIR
TYDSKR!F VIR NEDERLANDS &
&AFRIKAANS:
AFRIKAANS: 12DEJAARGANG
IWE JAARGANG (2005) 1:
I: 65-85
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strek sy arms na haar uit, toe is daar skielik in haar plek
pIek 'n wildvreemdc
wiIdvreemde
man, en sy lag buite op die stoep. Toe weet hy, dit was die triekster (7-8).

vroulik,ll alhoewel sy oenskynlik die vermoe
In die boer se droom is die triekster
trickster vroulik,
het om na willekeur van geslag te verander (of
(often
ten minste geslagsrolle uit te ruil).
ruU).
Sy word uitgebeeld as 'n poetsbakker wat die niksvermoedende boer slinks2 om
die bos lei. Haar
I-bar uitstaande kenmerke is haar rooi hare, witgepoeierde gesig en
"aanvallige" verehoedjie. Vir die boer hou haar teenwoordigheid (as ver
vertroostende plaasvervanger vir sy gestorwe vrou) die belofte van seksude
seksuele verver
vulling in; tog moet hy uiteindelik bedroe toekyk hoe hierdie hoop verydel word.
Haar skielike
hom met 'n gevoel
skiclike afWesigheid (of verplaaste teenwoordigheid) laat ham
van ontnugtering en verskerp sy ervaring van verdriet.
In die lig van sy onlangse verlies (die dood van sy vrou), is dit waarskynlik die
skielike
skiclike verd\v)rning
verdwyning van die verleidelike rooikopvrou wat aanvanklik die grootste
indruk op die boer maak. Tog is dit opvallend dat daar in sy herinneringe aan die
droom geleidelik 'n fokusverskuiwing vanaf die vrou na haar
haat aanvallige vere
verehoedjie plaasvind. Wanneer die krygers van die boer afskeid neem, se hy "hy
hoop van harte dat hy weer in sy lewe
/ewe daardie hoedjie van vere sal sien. 'Dit was
werklik iets
gedagte word byna woordeliks
woordcliks in die romanslot
iet') besonders'" (9). Die gedabrte
horn
herhaal as Reitz die boer na afloop van die oorlog toevallig weer raakloop en hom
vra ofhy
of hy nog sy droom van die vrou met die verehoedjie kan onthou: "Ja,ja,
'Ja,
hy
onthou die droom. Ily
Hy kyk lank vaor
voor horn uit voor hy na Reitz draai en se:
'Daardie hoedjie was werklik iets besonders'" (254).
John (2004: 40) is van mening dat die verehoedjie "kompenseer" vir die boer
clement is "wat die negatiewe kant van die ervaring balanseer of
se verlies en 'n element
versag, of wat troos bied vir die teleurstelling van die begeerte".
Die triekstervrou in die boer se droom hou dus tegclykertyd
tegelykertyd verband met
verlies (haar verdwyning uit die boer se bed) en hoop/troos (die belofte van sekmele
seksuele
vervulling wat haat
haar teenwoordigheid inhou en die vertroosting wat haar verevere
hoedjie bied). Hierdie volgehoue ambivalensie tussen verlies en vervulling skakel
nie net met die dubbelsinnige geaardheid van die meeste trieksterfigure nie, maar
is ook 'n uiters belangrike kenmerk van Winterbach se roman. 3 Die boer se
droom moet dus nie net gesien word as <i)
(i) 'n kristallisering van al die verliesverlies
ervarings waaroor daar in die roman vertd word, of (ii) 'n (profetiese) voorvoor
uitwysing na die kortstondige oomblikke van troos en geluk
gduk wat wel
we! vir sommige
karakters
katakters aanbreek nie, maar veral as (iii) 'n samevatting van die spanning wat
daar deurgaans
vervulling (of ontreddering en hoop) in die
deutgaans tussen verlies
vetlies en vervuIling
roman bestaan.
Die boer se vraag aan Willem, Ben en Reitz: "Het een van julle al met die ou
poetsbakker kennis gemaak? ( ... ) in een van sy of
ofhaar
haar gedaantes" (8), maak nie
oak die leser daarop bedag dat talle trieksterfigure in die loop
net hulle nie, maar ook
km word. Tydens hul omswen'Vinge
omswerwinge kom Ben en Reitz
van die roman verwag kan
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inderdaad talle karakters, beide manlik en vroulik, tee wat op een of ander wysc
wyse
met die triekster in verband gebring kan word: sy verskyn onder anderc
andere in hul
gekwelde drome; probeer hulle as moedswillige kommandant om die bos lei;
gckwelde
hou as !Korahottentot 'n mak meerkaUie/muishond
meerkayie/muishond onder 'n mantel van karos4
skuil; loer
Iocr deur die
dic Oosterse ogies van Oompie; lag "skalks" as Seun in een van
Reitz se drome en kyk selfs ondeund onder Niggie se verehocdjic
verehoedjie uit die dag wat
sy vir Reitz vergesel
vergcsel op soek
sock na die plek
pIck waar Gert Smal begrawe le.
In die artikel word ondersoek ingestel na die rol wat triekstcrfigurc,
trieksterfigure, en veral
die triekstervrou met die verehoedjie, in Niggie speel.
specL Na 'n kort uitecnsctting
uiteensetting van
die begrip triekster, word aandag gegee aan die verskillende verskyningsvorme van
en tipes triekstcrfigure
trieksterfigure wat in die roman onderskei word, asook die ambivalente
rol wat die trieksters as simbole van verlies en vervulling speel. In die lig
fig van
uiteenlopende interpretasies van die roman, en die trieksterstatus van die titeltitel
karakter in besonder, word aangetoon dat Niggie wel as triekster
trickster gelees en verver
staan behoort te word. Trieksters speel
sped egter nie net op inhoudelike
inhouddike of tematiese
vlak 'n rol in die roman nie; op struktuurvlak is daar sprake van die totstandtotstand
koming van 'n sogenaamde "trieksterdiskoers" (wat op veelseggende wyse deur
die romantitel ingelei word). Ten slotte sal die aard, kenmerke en implikasies van
die trieksterdiskoers kortIiks
kortliks oorweeg word.

2.

Wie of wat is 'n triekster?
In die algemene spreektaal verwys 'n triekste,s na:
•

Iemand wat doelbewus moeilikheid maak ofvir
of vir ander poetse bak.

•

Iemand wat ander mense dinge
dingc !aat
laat glo wat nie waar is nie. 6

•

'n Onnutsige bo-aardse wese
wesc wat in die volksverhalc
volksverhale van talle (oer)kulture
voorkom en soms onderskei word deur
dcur sterk biologiese
biologiesc drange en oordrewe
gcslagsorgane.
geslagsorgane. 7

In The Trickster, A Study in American Indian Mythology, definieer Radin (1956: xxiii)
die
dic triekster soos volg:
Trickster is at one and the same time creator and destroyer, giver and
negator, he who dupes others and who is always duped himself. He wills
nothing consciously. At all times he is constrained to behave as he does
from impulses over which he has no control.
contro!' He knows neither good nor
evil yet he is responsible for both.

Campbell (1968: 248) V.ris
wys daarop dat trieksterfigure in die volksverhale van 'n
groot verskeidenheid
vcrskeidenheid kulture - van voor die Antieke Grieke tot in moderne
strokiesprcntc
strokiesprente en flieke - voorkom en noem horn
hom dus "The Hero with a
Thousand Faces".
Faces", As gevolg van die triekster se verskyning in die meestc
meeste mites,
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volksvertellings, mondelinge oorlewerings en literere
Iiterere werke, identifiseer Jung
(2003: 159-179) horn as een van die belangrikste argetipes in die mens se
Kollektiewe Onbewuste:
He is obviously a "psychologem", an archetypal psychic structure of
extreme antiquity. In his clearest manifestations he is a faithful reflection of
an absolutely undifferentiated human consciousness, corresponding to a
psyche that has hardly left the animal level (165).

Hoewel Jung (2(X)3:
(2003: 168) die triekster in verband bring met die individuele
beldemtoon hy tog ook die
skadu, die sogenaamde donker kant van die psige, beklemtoon
triekster se dubbe1sinnige
dubbelsinnige geaardheid: half dierlik, half goddelik (aan die een kant
verhewe bo die mens as gevolg van sy bomenslike eienskappe; aan die ander kant
tol as
ondergeskik aan die mens as gevolg van sy onverstandigheid) en sy rol
"delight-maker", heler, heilige en redder (rolle wat duidelik in die teken van
kreatiwiteit staan) (160-161, 169-170).
In die onderstaande bespreking sal veral gefokus word op die rol wat die
triekster speel as mitiese beliggaming
be1iggaming van "dubbelsinnigheid en ambivalensie,
dubbelhartigheid en duplisiteit, teespraak en teenstrydigheid" (Hyde, 1998:7).

3.

Die trieksterfigure in Niggie
Die eerste trieksterfigure wat Ben en Reitz in die roman teekom, is drie
afstammelinge van die !Kora of Gonnahottentotte. Die leier
Icier van die groepie
afstamme1inge
oorhandig aan Willem 'n kaart, wat "onontsyferbaar" (21) en "byna onleesbaar"
(22) Iyk. Willem merk op dat hul ontmoeting met die mans "een van twee dinge"
'''n Lokval deur die Engelse
Enge1se of 'n afVaardiging gestuur deur
kan wees, naamlik: "'n
generaal Bergh" (21). Die ldeinste
kleinste en vermoedelikjongste man word eksplisiet
met die vrou in die boer se droom in verband
verb and gebring, wanneer Reitz "teen die
kant van sy gesig, half oor sy glad
gladde
de wang, [... ]) vir 'n oomblik 'n ldossie
klossie vere
[sien] blink" (21). Reitz vra boonop die volgende oggend aan Ben of die jong
man met die "mak muishond" (24) nie dalk 'n vrou was nie. Deur die mans
pertinent as afstammelinge van 'n uitgestorwe Khoi-stam te eien, word 'n skakel
tussen die trieksterfigure en die mitologiese trieksters in die Khoisan-mitologie
gei'mpliseer.
San
gelmpliseer. In hierdie opsig is dit interessant om daarop te let dat die Santriekster, iKaggen,
/Kaggen, meestal manlik is, maar ook 'n vroulike vorm kan aanneem;
ldeinseun ("Ichneumon") het wat 'n
wit, bruin of swart kan wees en boonop 'n kleinseun
muishond is. Hierdie band word verder versterk indien die volgende
beskrywings van die San-triekster in ag geneem word: "a red-haired ordinary
person [... ]; a chalk-white face [[...]
... ] at onc
one time exceedingly handsome, at the next
... ] white-skinned" (Guenther, 1999: 100).8
monstrously ugly; [[...]
Die triekster speel 'n sentrale rol in die mites en volksverhale van die San en
die Khoi. Sy eienskappe en optrede wissel van wellustige poetsbakker tot heilige
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skepper; van bose gees tot god; van mens tot jakkals; vanaf'n
vanaf 'n inkarnasie as die
laagste van die diere, die luis, tot die edelste, die eland (Guenther, 1999: 96-97).
Die triekster het byna net soveel name soos verskyningsvorme: Hy
By is /Kaggen
IKaggen vir
die Kaapse IXam;
/Xam; Pate en Pisamboro (of IIGawama) vir die Nharo en G/wi van
Botswana; Piisi/koagu vir die IIGana van die Kgalakgadi Oorgrenspark; Kaoxa (of
#Gao!na,
~Gao!na, !Gara, Hice of Hoe) vir die Zhu/'hoansi van Botswana en Namibie;
Heitsi-EibibIHaiseb vir die Hei//om,
Heil/om, Nama en Damara (Guenther,
Jakkals9 en Heitsi-Eibib/Haiseb
1999: 97). In die 1870's het die Duitse filoloog
fil0100g Wilhelm Bleek en sy skoonsuster,
Lucy Lloyd,
L1oyd, ongeveer 12000 bladsye van IXam-tekste
/Xam-tekste in 'n fonetiese skrif ge
getranskribeer, later in Engels vertaal en in 1911 as Specimens if
of Bushman Folklore
gepubIiseer.
gepubliseer. Hierdie tekste staan bekend as die Bleek en L1oyd-versameling en
steIlings wat eerstehands deur Sanmense gemaak is. Die
bestaan uit verbatim stellings
grootste groep tekste in die Bleek en L1oyd-versameling wat oor 'n enkele
karakter handel, is die wat verband hou met /Kaggen. Daar is nie minder nie as
21 /Kaggen-verhale, waarvan die meeste uit meer as een weergawe bestaan. Van
beklemtoon 15 /Kaggen se skoorsoekerige, hebsugtige en anti
antidie 21 verhale bekIemtoon
sosiale geaardheid, terwyl hy in die oorblywende ses narratiewe as vredeliewend
en behulpsaam uitgebeeld word (Hewitt, 1986: 145). IKaggen
/Kaggen se uitsonderlikste
kenmerk is juis sy ambivalente geaardheid:
[T)he
...)] is both vindictive and beneficient, selfish and
IT] he Bushman trickster [...
altruistic, destructive and creative, weak and powerful, cowardly and
courageous, quaking and tough, foolish and clever, childish and mature,
cunning and readily duped (Guenther, 1999: 107).

/Kaggen bemoei horn veral met vier tipes trieks, naamlik:

•

om
Kwaadwillige trieks, wat daarop gemik is om die status quo te ontwrig of omver tewerp.
te werp.

•

SIinkse/geslepe
Slinkse/geslepe trieks, wat inteIIigensie
intelligensie en vindingrykheid vereis.

•

Strategiese tricks,
trieks, waaruit hyvan
voordee! te trek.
hy van plan is om voordeel

•

Trieks wat op toorkuns herus en die een of ander vorm van transformasie
behels
behe!s (Hewitt, 1986: 154).

Alhoewel /Kaggen 'n triekster in die San-mitologie is, bestaan daar 'n opvallende
ooreenkoms tussen Hewett se indeling van die trieksterrolle wat /Kaggen vertolk
en die vierdeling van triekstertipes wat Marilyn Jurich in Scheherazade's Sisters:
Trickster Heroines and Their Stories in World Literature (1998) voorstel, naamlik:

•

(duiwe! of
Die moree!
moreel verdagte, twyfe!agtige
twyfelagtige of afkeurenswaardige triekster (duiwel
demoon; verraaier; verleier; diet).
die£).

•

Die vermaaklike
vermaakIike of amusante triekster (grapmaker; swaap; hanswors; wyse gek).
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•

Die situasionele of
ofstrategiese
strategiese triekster (towenaar/goelaar;
(towenaar/goeIaar; fasiliteerder; vertaler).

•

(Die weldoener
weldoencr of behulpsame triekster (die onthuller van die waarheid;
uitdager; rebel; transformasic-agent;
transformasie-agent; kultuurheld of -heldin).

Ten spyte van hul uiteenlopendc
uiteenlopende geaardhede, vcrtoon
vertoon die tricksterfigure
trieksterfigure in Niggie
/Kaggen, en km
kan hulk
hulle insgelyks ook
duidelike kenmerke van die San-triekster, IKaggen,
volgens Jurich se kategoriee ingedeel word. Kommandant Servaas Senekal kan
byvoorbeeld as moreel verdagte of atkeurenswaardige
afkeurenswaardige triekster;
trickster; Gert Smal as
vermaaklike of amusante triekster;
trickster; Oompie
Oompic as situasionele of strategiese
stratcgiese triekster
trickster
en Esegiel
EsegieI as weldoener of behulpsame
behulpsamc triekster, bestempel
bestempcl word.
word.lO
to Vervolgens
word Jurich se indeling as vertrekpunt gebruik vir 'n bespreking van karakters in
Niggie wat die rol van trieksters vertolk ofkenmerke van trieksters
tricksters vertoon.

3.1

Die moreel verdagte, twyfelagtige ifajkeurenswaardige triekster

S005
SOOS die geslepe rooikopvrou in die boer se droom, vertoon kommandant
Servaas Senekal sekere negatiewe kenmerke van die trieksterfiguur /Kaggen. As
Ai;
klassieke poetsbakker trek hy mense strepe, skeer op kwaadwillige en dikwels obob
sene wyse met hullc
hulle die gek en verlekker horn
hom in hulle
hullc teespoed. Hy is onvooronvoor
spelbaar, geslepe, kan geredelik van vorm en geslag verander en is ook passievol
aangetrokke tot die teenoorgestelde geslag. Met /Kaggen het kommandant
Senekal byvoorbeeld '''n swakheid vir vrouevlees" (17) in gemeen.

3.1.1 Kommandant Servaas Senekal
Kommandant Servaas Senekal word uitgebeeld as 'n onbetroubare man: hy is 'n
leier met swak taktiese oordeel en "'n
'''n swakheid vir vrouevlees en enige
gepaardgaande vorm van beneweling: hetsy uit die bottel, 6f aan die hand van die
kruid - tabak of andersins" (17). Wanneer Willem, Ben en Reitz toestemming
van die kommandant
kornrnandant vra om die jong Abraham na sy moeder
rnoeder op Ladybrand te
neem, stem
stern hy in "op voorwaarde dat hulle op pad 'n brief aan generaal Bergh
oorhandig" (12). Deur toestemming
toesternming te gee,
gce, bied hy aan die mans 'n welkome
welkorne
ontvlugting uit die verveling en roetine wat huIle
hulle kommandolewe
kornmandolewe die vorige paar
weke gekenmerk
gekenrnerk het. Tog is die vryheid en avontuur wat die sending bied van
korte duur. Dat Senekal as geslepe poetsbakker sekere kenmerke van die triekster
vertoon, blyk eerstens daaruit dat die vier mans telkens die akkuraatheid van sy
kaart in twyfel trek:
Hulle raadpleeg
raadplecg die kaart. Volgens
Volgcns berekening
berckening behoort hulle teen die tyd al
een
cen van die bakens tccgekom
teegekom het. So nie is hulle
hulk verdwaaL
vcrdwaal. Qf
Of Senekal
Smekal lzet
het
hulle 'n streep getrek" (15) (eie kursivering
kursivering
- TH).
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In die tweede plek stel hy doelbewus vir hulle 'n strik deurdat hulle self ge'imgeYm
pliseer word in die brief wat hulle niksvermoedend aan generaal Bergh ooroor
handig:
In kommandant Senekal
Scnekal se vervalle handskrif met swierige krulle wat neig
om regs van die papier af te nellk,
neuk, staan dit duidelik geskryf dat hulle
hulk
drosters en kansvatters is, 'n ieder en elk, en dat die generaal hulle 'n les
moet leer en terugstllur
terugstuur na sy walaer" (70).

A1hoewel die generaal 'n genadige man is wat die brief opskeur en in die vuur
gooi, bring kommandant Servaas Senekal se opdrag tog mee dat die Boerekrygers
in die bergkamp aangehou en in die proses weer die slagoffers van 'n sieldodende
roetine word; dat hulle hier met 'n toenemende mate van agterdog en later selfs
met openlike vyandigheid bejeen word. Uiteindelik word daar 'n komplot teen
hulle bedink: Ben en Reitz word saam met Gert Smal in 'n hinderlaag gelei wat,
waarskynlik sonder die generaal se medewete, deur offisiere Swartpeet Pretorius
en Rooi Herman Hundt beplan is. Gert Smal word doodgeskiet en Ben en Reitz
verwond. Hierdie verwikkeling verteenwoordig 'n keerpunt in Ben en Reitz se
lewe. Ben verloor sy stem as gevolg van 'n keelwond en sukkel om te kommu
kommunikeer, met die gevolg dat hy en Reitz al hoe verder van mekaar af wegdryf. Hul
openhartige gesprekke, entoesiastiese veldwerk en vermaaklike taalspeleDies
taalspelegies kom
abrup tot 'n einde.

3.2

Die vermaaklike <if
of amusante triekster

Soos iKaggen,
/Kaggen, oortree Gert Smal sosiale norme en taboes deur middel van heb
hebsug, oordaad en oneerbiedigheid en word uiteindelik ook
oak die slagoffer van syeie
sy eie
trieks. Guenther (1999: 109) se opmerking oor /Kaggen, sou netsowel op Gert
Smal van toepassing gemaak kon word: "Yet,
''Yet, not infrequently his shenanigans
will backfire, leaving the trickster the duped party, frequently hurt or injured, or
even killed (eie kursivering - TH)".

3.2.1 Gat
Gert Smal
As trieksterfiguur daag Gert Smal die bestaande sosio-politieke opvattings en
waardes van sy tyd uit. Oor hierdie ondermynende aard van die triekster merk
Finnegan (1970: 352) die volgende op:
[The trickster
trickster)1 can be adapted to express the idea of opposition to the
normal world or of the distortion of accepted human and social values. This
applies particularly when the trickster-figure is made not only wily but also
in some way inordinate and outrageous gluttonous, uninhibited, stupid,
unscrupulous, constantly over-reaching himself. Here the trickster is being
represented as a kind of mirror-image of respectable human society,
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reflecting the opposite of the normally approved or expected character and
behaviour.

Die kritiek wat Gert Smal teen die bestaande bcstellewer,
bestellewer, blyk die duidelikste uit
sy gunsteling tydverdryf om die sogenaamde "onaantasbare" maghebbers aan
sowel Britse as Boerekant te beledig en te vervloek:
laat verbygaan," se hy. "By De Aar was daar
"Die Boere het belangrike kanse bat
moerse groot voorrade vir die Engelse opgestapeL Die Boere het daar 'n
.. ,]J Hulle moes Methuen op sy hel tot in die see gegee
kans laat verbygaan [...
het. Methuen se gat! Die Boere se gatte! (... ) Dinge het van die begin af
skeefgeloop! Reg van die intrapsIag
intrapslag all By Ladysmith aI, toe Joubert die
manne nie die Engdse
Engelse laat agterna sit het nie,
nie. Na Colenso moes Botha die
vyand eers op hulle moer gegee het! Hy moes Buller op sy moer tot in die
see gegee het! Cronjc
Cronje by Magersfontein
Ma!,>ersiontein - te vrotsig om Methuen se linies te
onderbreek. Te vrotsig om voorrade van Methuen weg te hou. Te vrotsig
om Methuen aan te vaL
val. By Mafeking op hulle gatte gesit. Toe die donders
gatte rondgesit. ( ... ) Almal se
moes beweeg het, toe het hulle op hulle !,ratte
gatte," se hy. "Piet Joubert se gat. Kock se gat. Louis Botha se gat. Piet
!,>at. Die Engelse se gatte" (117-118).
Cronje se gat. Marthinus Prinsloo se gat.

afWysende kommentaar (op veral die "Boeresaak") het dit veral ten
Gert Smal se afwysende
doel om bepaalde wanopvattings en mites rakende die Anglo-Boereoorlog (1899(1899
1902) te weerle.
weeric. Anders as 'n gek (of hanswors) wat vermaak en amuseer, en in
die proses optree as 'n "sosiale preserveermiddel" of "veiligheidskIep
"veiligheidsklep vir
onhebbelikhede" (Wclsford,
(Welsford, 1966: 321), is Gert Smal as triekster immoreel (of
ten minste amoreel), lasterlik en rebels. Sy rol in die sosiale spel is nie om as
"veiligheidskIep" op te tree nie, maar om te bevraagteken, te manipuleer en die
"veiligheidsklep"
reels omver te werp en te ondermyn. As liminale figuur hou hy 'n gevaar vir
bestaande (mag)strukture in: "mense
"men se (of karakters) in 'n liminale toestand
toe stand bebe
dreig die normale gang van sake deur wat 'normaal' is, in twyfel te trek" (Viljoen,
1998: 15) en kritiek te lewer op "die norm" (Gilead, 1986: 183). Sodoende word
die liminale figure 'n bedreiging vir maghebbers. Dit is waarskynlik een van die
redes waarom daar uiteindelik besluit word om van Gert Smal ontslae te raak.
Gert Smal is tipies 'n persoon wat vir ander (in hierdie geval Ben en Reitz) 'n
streep wil
wii trek, maar dan self om die bos gelei word. Wanneer generaal Bergh een
oggend onverwags by die bergkamp opdaag, vang hy vir Gert Smal
Smai heeltemal
onkant, met die gevolg dat Gert duidelik vir die gek gehou word:
Gert Smal kom uit sy skerm gekruip, so goed as holderstebolder en hande
handeviervoet uit sy takskerm, sy gesig skeefgeslaap en sy oe dof na sy flinke
lekker kruid,
vergryping aan die oorlogsbuit die vorige aand. Of miskien die lckker
waaraan Ruieben en Seun
Scun met oorgawe meegedoen het (... ) Gert Smal het
duidelik sy gat afgeskrik, want hy spring soos 'n besetene rond om almal op
en wakker en op aandag en met die beste voet voor te kry ((......)) dit is net
generaal voor en generaal agter (68-69).
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Die bordjies word dus op ironiese wyse verhang: in die eerste aanhaling is dit
almal se gatte voor en agter, terwyl veral die generaals dit moet ontgeld.
ontgcld. In die
aanhaling hierbo het Gert Smal "sy
"sf gat afgeskrik" en is dit nou net "generaal voor
en generaal agter". Gert Smal se verhaal neem 'n tragiese wending wanneer hy
saam met Ben en Reitz in 'n lokval gelei word en oplaas sy lewe verloor.

3.3

Die situasionele of
cifstrategiese triekster

Mgesien
Afgesien van sy "kwaadwillige" en rebelse optrede, kan /Raggen
/Kaggen onder bepaalde
omstandighede ook met strategiese trieks vorendag kom. In Niggie is dit veral
Oompie wat 'n strategiese trieksterrol vertolk, alhoewel hy deur 'n sameloop van
omstandighede verhinder word om 'n (blywende) positiewe verandering in Reitz
Steyn se lewe te bewerkstellig.

3.3.1 Oompie
Oompie word duidelik as triekster geldentifiseer
gei'dentifiseer wanneer Gert Smal teenoor Ben
en Reitz erken: "Oompie ken baie trieks. By
Hy kan ook dinge vooruit sien" (42) (eie
kursivering - TB)
TH) en tydens hulle besoek aan Oompie se bergwoning telkens by
die ou man aandring: "Wys vir hulle 'n paar trieks, Oompie" (45) (eie kursivering
- TB).
TH). Ten spyte van sy goeie bedoelings
bcdoelings en die feit dat hy die kamp se
"byeman" (ibid.) en "medisyneman" (88) is, het Oompie egter nie altyd 'n posiposi
tiewe uitwerking op die kampbewoners nie. Volgens Gert Smal hou die generaal
vir Oompie in die berg, omdat die manne in sy teenwoordigheid "begin dink
hulle
Hulle dink hulle droom drome" (47).
huIJe sien gesigte en hulle hoor stemme. BuIJe
As sjamaan (medisyneman) is Oompie 'n liminale figuur. Turner (1967: 93-94)
beskryf die liminaliteit van die sjarnaanfiguur
sjamaanfiguur soos
5005 volg:
Indeed, the shaman is a liminal figure, a mediator who stands between the
supernatural and the world of the people. The measure of his skill and
success is the degree to which he is able to establish harmony between these
two worlds. His tribe may consider him a 'loose cannon', for the rituals and
spirit guides that aid him in channeling his power of the other world to
benefit the community usually respond to him and him alone. He is a
valued and essential member of the tribe, but to some degree will always
remain the outsider - powerful, unpredictable, incomprehensible.

I-lierby
Bierby voeg Spinks (1991: 176) die sjamaan se geneigdheid om gedrag te open
openbaar wat vir die meeste "normale" mense waansinnig, heilig of godslasterlik blyk
te wees: "The shaman is the visionary of the tribe, who knows the secrets of
dreams, the wisdom of
ofthe
the herbs and the paths to contact the spirits".
Aanvanklik wil dit voorkom asof Oompie vir Ben en Reitz tot groot hulp kan
wees. As heldersiende is hy
hv nie net in staat om hulle kwelvrae te antisipeer en
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namens hulle te verwoord
velWoord nie, maar ook om, aan die hand van die "talking head"
botte! versterkwater op sy rak hou, antwoorde daarop te gee. Wat
wat hy in 'n bottel
Reitz se persoonlike verdriet betref,
betre( oorhandig Oompie tydens sy derde besoek
hom 'n "mengsel"
"mengscl" (98) in 'n klein twaksakkie ten einde met sy gestorwe
gestolWe vrou
aan horn
in aanraking te kom. Hy gee Reitz baie duidelike instruksies oor die gebruik van
die mengsel en waarsku hom
horn om dit nie meer as drie aande na mekaar te gebruik
nie. Reitz verontagsaam egter Oompie se waarskuwing en gebruik die mengsel
vyf agtereenvolgende aande, met die gevolg dat hy nie net sy vrou finaal "verloor"
nie, maar self ook by die dood omdraai. Die aand voordat hy sy lcsing
lesing aan die
mans in die bergkamp gee, erken Reitz teenoor homself dat dit veral sy eie
halsstarrigheid en ongeduld was wat tot die ongelukkige uitkoms aanleiding
gegee het:
Sy is weg. Hoe meer hy haar - verwronge beeld probeer terugroep, hoe
sdf~ dit
dft horn.
homo Ifoe
Hoe groter is sy gevoel van ver/ies.
verlies. Die verlies
meer ontwyk selfs
verskerp deur 'n gevoel van berou. Hy het alles verbrou. Hy het haar nog
verder van horn
hom weggestuur as wat sy was (125) (eie kursivering
kursivering- TB).
TH).

IKaggen-triekster. AI is hy reeds
Oompie vertoon spesifieke kenmerke van die /Kaggen-triekster.
bejaard, tree hy in meeste opsigte nog soos
5005 'n stout kind op. Hy
I Iy word gedryf deur
sy liggaamlikc
liggaamlike behoeftes veral hebsug en wellus: "'Het
'''Het julle tabak?' vra die man
skielik. Sy bewoendheid ineens op 'n einde. 'Hetjulle vir 'n ou man iets lekkers?'
vra hy klaaglik, slu" (44). Die San beskoujag,
beskou jag, vleis, vet en heuning as metafore
Sek~ is dus, by wyse van spreke, broodnodig. Soos /Kaggen kan Oompie
vir seks. Seks
se gulsigheid ook in seksuele terme verstaan word. Gert Smal verskaf die nodige
agtergrond: "Die ou swernoot is so geil soos
5005 'n bokram! Hy vat kort-kort vir hom
horn
'n nuwe vrou" (46).

3.4

Die weldoener ifbehulpsame
ofbehulpsame triekster

Ofskoon /Kaggen wesens rondom hom
horn kan leed aandoen en selfs doodmaak, tree
hy egter ook as 'n beskermer en versorger op. Hy is voorts die kultuurheld wat
watergate en rivierbeddens na die Kalahari gebring het en vuur, kosmaak en
geslagsomgang aan die mens beskikbaar gestel het. In N~~ie
Niggie verrig Esegiel die roI
rol
behulpsame triekster.
van behuIpsame

3.4.1 Esegiel
Soos sy Ou-Testamentiese naamgenoot, sped
speel Esegiel die rol van versorger en
beskermer: "Esegiet
"EsegieI is verantwoordclik
verantwoordelik vir water haal, hout kap, pap maak, perde
versorg. En vIeis
vleis braai, wanneer die manne dit nie self saans om die vuur
Vllur doen
nie" (59). Hy bou ookdie
ook die mans se skerms en sorgvirvuur
sorgvir vuur in die kamp. Wanneer
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Abraham een aand 'n aanval kry, kom Esegiel
EsegieI met sy eie "toorgoed" vorendag,
met die gevolg dat hy duidelik
duideIik met Oompie in verband gebring word:
Esegiel kom gebukkend uit die skadu's te voorskyn. Hy neem die
blikbekeqjie
blikbekeryie en vul dit met water. Hy hurk by die vuur en bring uit die
voue van sy kombers 'n k1ein
klein velsakkie te voorskyn. Hy gooi 'n klein bie~jie
bie\iie
van 'n poeieragtige mengsel in die bekeryie
bekertjie met water en meng dit stadig
met'n
'n lepeltjie
lepelyie (168).
met

Terwyl Reitz een oggend vir Esegiel onderlangs dophou, kom hy tot die insig dat
EsegieI
Esegiel '''n boodskapper is, 'n tussenganger tussen die ryke van die skadu en van
die lig" (120). Esegiel sou dus by impJikasie
implikasie ook in staat wees om Reitz op een of
ander wyse
.vyse met sy oorlede
oorIede vrou in aanraking te bring. Aangesien EsegieI,
Esegiel, as swart
man, egter 'n ondergeskikte posisie in die bergkamp beklee (hy hurk almaardeur
net buite die onmiddellike gloed van die vuur) , kry hy nooit werklik die kans om
sy rol as welwillende "triekster"
"trickster" na behore te vertolk nie. Ten spyte van sy ooroor
wegend goeie voornemens slaag hy dus nie daarin om die hoofkarakters Ben en
(veral) Reitz in alle opsigte tot hulp te wees nie.
Hoewel bogenoemde indeling van triekstertipes aan die hand van Hewitt se
klassifikasie en Jurich se kategoriee, die verwagting skep dat sommige trieksters
in die roman 'n negatiewe of belemmerende rol speel, terwyl ander weer ooroor
wegend positiewe veranderinge teweegbring, is dit interessant om daarop te let
dat hierdie voor die hand Iiggende onderskeid tussen trieksterrolle
triek,terrolle tot 'n groot
mate in Niggie opgehef word. Ben en Reitz se paaie kruis die van taUe
taIle karakters
wat die rol van trieksters
tricksters vertolk.
vertolk Deur hulle toedoen word Ben en Reitz se lewe
(en sendingreis) telkens in 'n nuwe rigting gestuur. Tog
Tag wil dit voorkom asof
Ben en Reitz hulle na die meeste ontmoetings nie in ,n
'n gunstiger nie, maar juis
meer uitsiglose posisie bevind, ten spyte daarvan dat sommige van die triekster
trieksterfigure die status van welwillende ofbehulpsame
ofbehu!psame triek,ters
trieksters het. Die vraag kan nou
gevra word waarom die meeste trieksterfigure nie daarin slaag om 'n positiewe
verandering in Ben en (veral) Reitz se lewe te bewerkstellig nie. Myns insiens
hou dit veral
vera! verband met die simboliese funksie wat die trieksterkarakters in die
roman verrig: aanvanklik hou byna al die tricksters
trieksters (selfs
(sclfs die in die eerste twee
van Jurich se kategoriee) die hoop op vervuIling in, maar uiteindclik
uiteindeIik funksioneer
hulle almal ook (soms doelbewus,
doclbewus, ander kere hee!temal
heeltemal onwetend of onbepland)
as simbole van verIies:
verlies:
Terwyl die karakters deur die landskap beweeg, sou 'n mens kon se, staan
hul bestaan in die teken van 'n beweging van begeerte en hunkering na
teleurstelling en ontgogeling, soos in die droom van die boer aan die begin
van die roman (John,
Uohn, 2004: 41).

In hierdie opsig is die omslagillustrasie met die tite!:
titel: "Cronje se oorgawe aall
aan
Roberts by Paardeberg", veelseggend.
veelseggelld. Nie alleen word die uiteindelike "oorgawe"
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van die Boeremagte en die beeindiging van die oorlog
oorIog hierdeur voorafgeskilder
voorafgeskiIder
illustrasie van die mens wat in 'n
nie; op 'n meer universele vlak dien die skets as ilIustrasie
bestaanskrisis tot "oorgawe" gedwing word. Talle van die karakters in die roman
moet hulle inderdaad by 'n onvermydelike en uitsiglose lot bems.
berus. Binne die
uitsluit\ik negatief
konteks van die Anglo-Boereoorlog kan "oorgawe" egter nie uitsluitlik
beoordeel word nie - dit impliseer immers ook die einde van die stryd en die
hoop op vrede. Ten spyte daarvan dat bykans elke karakter in die roman 'n
liggaamlike of geestelike letsel van die oorlog dra en 'n verhaal van persoonlike
bly die element van (kortstondige) hoop en geluk dus nie
verlies te vertel het, bIy
heeltemal uitgesluit nie.

4.

Niggie se trieksterstatus
'n Karakter wat oenskynlik
oenskynIik 'n positiewe verandering (in veral Ben se lewe)
bewerkstellig, is Niggie. Daar word 'n duidelike verband tussen die triekstervrou
in die boer se droom en die titelkarakter, Niggie, getrek. Die boer beskryf die
vrou in sy droom soos volg: "Haar hare is rooi, haar gesig witgepoeier en sy dra 'n
verehoedjie" (8). Saans aan tafel is Niggie se "hare rooibrons. Haar vel is soos dik,
wit melk. Onder haar vel loop die bIou
blou are ryk en geswel" (187). Die oggend
wanneer Niggie Reitz vergesel op soek na die plek
pIek waar Gert SmaI
Smal begrawe le,
dra sy '''n rok die klem
kleur van rooskwarts, waarvan die stof syagtig ritsel met elk van
haar bewegings. [ ... ] Sy dra ook 'n hoedjie met vere, in plaas van haar gewone
kappie. Die vere flits skalks in die son. Soos die vere van 'n voeI wat pronk"
(217). Soos die triekstervrou het Niggie ook 'n dubbele "identiteit". Reeds tydens
hulle eerste gesprek merk sy teenoor Reitz op: "[D]it is nie my regte naam nie,
maar almal noem my Niggie" (178).
Dit is juis hierdie opvallende ooreenkomste tussen die titelkarakter, Niggie, en
die triekstervrou wat tot verskillende interpretasies van die roman aanleiding gee.
In "Die grenservaring is belangrik: trieksters in vier romans van Lettie
Viljoen/lngrid Winterbach" voer Foster (2005: 81) aan dat Niggie 'n triekster is
Viljoen/Ingrid
"wat sowel 'n helende as 'n verwoestende uitwerking op diegene om haar het".
Human (2002: 28) beweer op sy beurt dat die roman Niggie "net soos haar
karakternaamgenoot" 'n triekster is: "nes die leser diekant
di€kant toe met haar wil, dan
dwing sy hom anderkant toe". Du Plooy (2005: 17) sluit hierby aan wanneer sy
na die implisiete Outeur verwys as ""...
... a friend, a cousin, a 'niggie', who some
sometimes shocks and plagues and scares the reader, but also someone who indicates
new ways of thinking and helps to open up the future. She is the trickster par
excellence". Grtitter
Griltter (2003) huldig
huIdig egter 'n teenoorgestelde opvatting wanneer sy in
'n radioresensie opmerk dat Niggie nie aan die triekstervrou gelykgestel kan word
nie, maar (as die een wat die mans verpleeg, na die huishouding omsien en 'n
opvoedings- en vertroetelingstaak teenoor die aanhanklike dogters vertolk) eerder
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'n helende beginsel in die roman verteenwoordig en as "teewig teenoor die
illusionere triekstervrou" (eie kursivering - TH) optree.
Om Niggie ,legs
slegs as helende beginsel of as "teewig" teenoor die rooikopvrou
met die verehoedjie te beskou, bring mee dat bepaalde aspekte van haar persoonpersoon
likheid buite rekening gelaat word. Verder berus s6 'n stelling op die foutiewe
aanname dat Niggie se rol as helende beginsel in die teks haar as trieksterfiguur
diskwalifiseer.
Myns insiens is Niggie 'n trieksterkarakter wat sowel die rol van "poetsbakker"
of "misleier" as die van transformasie-agent en redder sped. Met 'n eerste lees
wil dit voorkom asof Niggie die enigste triekster is deur wie die belofte van ver
verBoerevulling in die roman verwesenlik word. Sy verpleeg immers die twee Boere
krygers en het 'n helende uitwerking op diegene rondom haar. Tog is dit slegs
ten opsigte van Ben wat Niggie werklik
heling
ling beskou
werldik as 'n simbool van hoop en he
kan word. In Reitz se geval verraai sy 'n bepaalde slinksheid in die opsig dat sy
horn by ten minste twee geleenthede om die bos probeer lei. Reitz word
aanvanklik
aanvanldik deur Niggie bekoor: "Terwyl sy praat, kan Reitz horn verkyk aan haar
welgevormde poise, haar mooi hande, haar hare, haar melkwit vel met die ryk
blou are van haar hals" (196).
Sy belangstelling in Anna word egter geprikkel wanneer Niggie teenoor horn
opmerk dat Anna in kontak is met die hiernamaals en horn dus by implikasie met
sy gestorwe vrou in aanraking kan bring. Hierdie bewering word ten sterkste
deur Anna ontken (206). Niggie vestig ook Reitz se aandag daarop dat Anna se
sieklik is en dat hy waarskynlik nie die oorlog sal oorleef
man, Johannes, oud en sieldik
nie (240). Sy help horn as 't ware in Anna se oop arms en lee huweliksbed in en is
dus die oorsaak dat hy vir 'n kort tydjie ongekende hoop en geluk beleef. In die
seksuele verhouding wat tussen Reitz en Anna ontstaan, funksioneer Anna as 'n
plaasvervanger vir Reitz se oorIede
oorlede vrou. Wanneer Reitz Anna se bed 'n tweede
keer opsoek:,
opsoek, dink hy die volgende: "Haar liggaam
Iiggaam is mooi van vorm en vir horn
oorvloedig, onverwags paradyslik - vol belofte van heenkome en vervulling" (234) (eie
kursivering - TH). Kort na die vredesluiting daag twee ruiters van kommandant
Nel se kommando egter op die plaas op met die nuus dat Johannes Baines, Anna
se man, ernstig by Bosbult verwond is, maar reeds goed aan die aansterk is en
aanstons op die plaas terugverwag kan word. Aangesien daar vir hulle geen
saanl met Ben na
toekoms saam is nie, neem Reitz afskeid van Anna en vertrek saam
Burgershoop. In die oop veld vra hy vir Ben dat hulle 'n oomblik moet stop. Hy
Idim
klim van sy perd af, leun teen haar dun flank aan, en huil soos hy nog nooit
vantevore gehuil het nie: "Hy hui!
huil - bitterlik - oor Anna, omdat dit hulle nie
hui! omdat hulle lewens hierna nooit
toegestaan is om mekaar lief te he nie. Hy huil
dieselfde sal wees nie" (246).
Die tragiese verloop van gebeure word op interessante wyse deur Reitz se
droom (110) in die bergkamp voorspel. In die droom druk 'n rooikopvrou haar
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sagte liggaam verleidelik teen hom
horn aan, maar wanneer hy haar wil omhe!s,
omhels, is sy
ineens 'n ander vrou "in swart geklee, afskuwelik vermaer" (110). Op soortgelyke
wyse word Reitz aanvanklik deur die rooikop-Niggie bekoor, maar hy raak
uiteindelik op Anna, wat "skraler" is en "hoofsaaklik
"hootsaaklik swart"
swan" dra (187), verJiet:
verlief
vlees
Anna hou, net soos die maer vrou in sy droom, vir Reitz die "belofte van vleeslike samesyn" (121) in; tog loop die seksuele toenadering, wat "'n aanduiding van
potensiele
potcnsiclc kreatiwiteit" (Foster, 2005: 80) is, uiteindelik nie op "die skepping van
nuwe lewc
lewe uit nie"
nie~ (ibid.), maar staan eerder in die teken van verlies en die dood.
Soos die uitgeteerde
uitgetcerde vrou in Reitz se droom, wat bepaalde ooreenkomste met sy
gestorwe eggenote en die ontslape Bettie
Settie Loots vertoon, funksioneer Niggie ook
(ten opsigte van Reitz) oorwegend as 'n simbool van verlies: haar uiteindelike
verhouding met Ben dien op tergende wyse as herinnering aan dit wat hy kon he,
maar na afloop
kwyt is:
at100p van die oorlog finaal bvyt
Nie een vrou !lie,
nie, maar twee het hy verloor.
vedoor. Sy vrou is dood en het
teruggegly in die newelryk
newclryk waaruit hy haar te voorskyn geroep het. Maar
leef. Anna is daar. Dit is hulle net nie beskore
met Anna is dit anders. Anna leer
om mekaar te mag lief
Iief he nie. Hy het nooit kon dink dat sy lewe so
nuttdoos
nutteloos daar sou uitsien en so van vooruitsig gestroop nie (250).

In teenstelling hiermee lei Ben se verhouding met Niggie wel tot die "skep van
nuwe !ewe":
lewe": na die oorlog soek Ben weer vir Niggie op, hulle trou en Niggie
word uiteindelik swanger. In hierdie opsig funksioneer Niggie dus, benewens
haar vroeere rol as heler/redder (sy lean
kan immers beskou word as die karakter wat
Ben se lewe red), as getransformeerde weergawe van die slinkse rooikopvrou met
die verehoedjie en uiteindelik self ook as transforrnasie-agent.
transformasie-agent. Tog wil dit voor
voorkom asof Ben veral deUf
deur praktiese oorwegings gemotiveer word om met Niggie
in die huwelik te tree: "'n Maand of twee, drie later skryf Ben dat hy en Niggie
gaan trou. Sy kind het soved
sovee! in haar jong !ewe
lewe moes verduur
verduUf - Niggie sal 'n
goeie moeder vir haar wees" (249).
Hoewel Niggie dus 'n helende
hdende uitwerking op Ben het en horn selfs
se!fs 'n mate
van geluk laat ervaar, lean
kan sy egter nie heeltemal kompenseer vir die verlies wat hy
gedurende die oorlog gely het nie:
Hy het in hierdie dae ved
veel om voor dankbaar te wees, skryf Ben, hoewd
hoewel hy
sy oorlede vrou en kinders met groot droefnis gedenk. Hulle lydillg
/ydill,!? sal die res
vall sy dar
dae vir horn 'tl
'n wOlld bly
hly in
ill sy gemoed.
gernoed. Maar sy dogter is lJir
Fir hom
horn 'n
'11 troos en
ell 'n
'11
versierkillg,
Fersterkin,!?, en hy dank God dat sy ten minste vir hom
horn uitgespaar is"
is~ (ibid.)
(eie kursivering - TH).

Ten spyte daarvan dat hy horn in 'n vee!
ved gunstiger posisie as Reitz of die be
bedroefde boer bevind, is algehe!e
algehele vervullinglvoldoening dus ook nie vir Ben
beskore nie.
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Soos die ander trieksterfigure in die roman, is Niggie dus ook 'n beIiggaming
beliggaming
van ambivalensie, met die gevolg dat sy die voortgesette spanning tussen hoop en
verlies in die roman lewendig hou.
In N~f?g,ie
Niggie is dit egter nie net die bedroefde boer, Ben en Reitz wat bed roe moet
toekyk hoe die belofte van geIuk
geluk en vervulling verydel word nie; ook
oak die
verskillende trieksterfigure word gefnuik wat hulle planne en voornemens betref.
Deur die simpatieke tussenkoms van generaal Bergh word kommandant Servaas
Senekal se plan om die Boerekrygers na sy walaer te laat terugstuur (of as drosters
te laat teregstd)
teregstel) in die wide
wiele gery. As uitdagers van die grens tussen lewe en dood
sou Oompie en Esegicl
Esegiel vir Reitz met sy gestorwe vrou in aanraking kon bring,
maar huIle
hulle word deur faktore buite hulle beheer
behcer verhinder om die bemiddelende
rol te speel:
sped: Reitz verontagsaam
veruntagsaam Oornpie
Oompie se waarskuwings en noukeurige
instruksies, terwyl Esegiei
Esegiel se vermoens nie na waarde geskat word
ward nie as gevolg
van sy ondergeskikte pusisie
posisie in die kamp. 'n Mens kan dus nie help om te verver
moed dat daar op 'n meer oarkoepelende
oorkoepelende vlak sprake is van 'n "triekster" wat
sowel die leser as romankarakters 'n streep of
ofwat
wat trek nie.

5.

Niggie as triekster: die totstandkoming van 'n triekstertriekster
diskoers
Na aanleiding van die romantitel, Niggie, verwag die leser dat die roman oor
oar 'n
sentrale vrouekarakter gaan handel.
I-lierdie verwagting word
handeL Hierdie
ward egter ondermyn
wanneer die leser vanuit die staanspoor met die lotgevalle van 'n groep mans
manskarakters gekonfronteer word en die titclkarakter
titelkarakter haar opwagting eers hcelwat
heelwat
later in die roman maak. Die leser word 'n poets gebak - net soos wat die boer se
begeerte na 'n seksuele ontmoeting met die verleidelike rooikupvrou
rooikopvrou verydel
word wanneer daar uiteindeIik
uiteindelik 'n wildvreemde man langs horn in die bed is (en
hom van buite uitlag). Die skrywer gebruik
die einste vrou met die verehoedjie horn
Niggie dus as "trickster"
"triekster" om die leser se (lees-)verwagtings te ondermyn en ge
genoemde tematiese ambivalensie ook op struktuurvlak te illustreer. Die leser word
dus gekonfronteer met 'n tipe "trieksterdiskoers" (om Vizenor [1990] se term
trickster discourse so effens aan te pas). Hierdie trieksterdiskoers vind veral neerslag
in die styl, struktuur en taal van die roman.

5.1

Styl

Styl word hier beskou as die eenheid van vormgewing in die roman. Niggie is 'n
roman met 'n sterk e1egiese
elegiese inslag,
insiag, in die opsig dat dit in die elegie nie net gaan
urn die treur oar die dood van 'n dierbare (die sogenaamde
om
sogcnaamde lykdig)
Iykdig) nie, maar
terselfdertyd oak
ook oor 'n weemoedige bepeinsing oor
oar die verganklikheid van die
skoonheid, die verbygaan van dingc
dinge en die kortstondigheid van menslike geluk
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(klaaglied).
(kl<laglied). Van Vuuren (2003: 4) merk in 'n keurverslag op dat daar naas die
elegiese aard van die narratief ook sprake van 'n "humoristiese inslag" is. Die
oorheersende troosteloosheid in die roman word inderdaad getemper deur
onthoubaar humoristiese tonele: Gert Smal se galbraak teen al wat Britse en
Boeregeneraal is (47,117-118);
(47, 117-118); Oompie wat sy besoekers met klippe bestook
(terwyl Gert Smal se woorde "verdomde vrede" in die klowe eggo) (42); Ben en
Reitz wat kommandant Senekal lustig vervloek nadat hy hulle as kansvatters en
drosters by generaal Bergh aangekla het; Gert Smal se opmerking teenoor Reitz
dat sy "optekeninge" heel vermoeiend blyk te wees, terwyl Reitz eintlik
worstelend probeer om sy vrou uit die dood op te roep, asook Ben en Reitz wat
bcrg 'n lesing oor hul onderskeie
aan die groepie mankolieke "filistyne" teen die berg
studieterreine gee. In Testaments Betrayed merk Kundera (1993: 5-6) op dat humor
nie iets lagwekkend, spottend of satiries is nie, "but a particular species of the
...]] 'renders ambiguous everything it touches"'.
touches'''. Die ambivalensie
comic, which [ ...
tussen humor en uitsiglose melancholie word dus in die roman lewendig gehou.

5.2

Struktuur

Net soos
5005 die rooikopvrou in die boer se droom, vertoon die roman op
struktuurvlak 'n bepaalde bipolariteit (tweeslagtelikheid): die eerste deel vertel
OpvaUende
die verhaal van die mans; die tweede die verhaal van die vrouens. 'n Opvallende
vooreienskap van die roman is dat wanneer een van bogenoemde pole op die voor
grond tree, die teenoorgestelde pool slegs oenskynlik na die agtergrond beweeg.
Of dood
Vir die eerste 177 bladsye van die roman is daar net mans; die vrouens is ofdood
Of geografies geskei van die mans. Die vroue sped
speel egter so 'n deurslaggewende
rol in die mans (en veral Ben en Reitz) se gedagtes en drome, dat hulle
afWesigheid juis tot 'n bepaalde "teenwoordigheid" verhef word. In die laaste deel
tree die vroue op die voorgrond, terwyl die mans na die agtergrond beweeg: Ben
en Reitz is verwond en slegs "skaduwees" van hulle vorige selwe; Anna
Arrna se man,
Johannes, is vermoedelik dood in die oorlog, terwyl die mans in die Bergkamp
spoorloos verdwyn. Tog gaan dit ook hier nie in die eerste plek oor die vroue
hulle in die
(Niggie, Tante, Arrna,
Anna, Lena en Sussie) nie, maar juis oor die rol wat huUe
mans se lewe speel. Net wanneer die leser dink hy het met mans te doen, word
hy dus met vroue gekonfronteer, en andersom.

5.3

Taal

Wat taalgebruik bettef, is dit opvallend dat verskillende taalregisters en soorte
taalgebruik in Niggie afgewissel word. John (2004) wys veral op die frekwensie
van die gebruik van die katalogusvorm in die roman: Japie Stilgemoed se
uitgebreide beskrywings van die roetes wat sy kommando gevolg het; Gert Smal

81
se lasterlike belediging van feitlik elke
e1ke Britse en Boeremaghebber; die lang lyste
historiese inligting wat Esegiel
EsegieJ (as lewende konkordansie) moeiteloos resiteer; die
name van gesteentes, geologiese tydperke, diere en insekte, slagve1de
slagvelde en ge
gesneuweldes
sneuwe1des wat Reitz snags opnoem as "borswering en verweer teen die donker,
wanhopige klonterigheid van sy gedagtes" (211); die woordspeletjies
woordspelegies wat Reitz,
Ben en WilIem
WiIlem speel
sped (29-30, 172) en die lys
Iys onsamehangende en onverstaanbare
(alhoewel
(alhoewe1 nog fonologies herkenbare) "woorde" wat die getraumatiseerde
Abraham Fouche kwytraak (38,
(38,39,56,65,163,
39,56,65, 163, 165, 167). Volgens Van Vuuren
(2003: 4) dui hierdie argeologiese ontginning van die (Mrikaanse) taal op
fonologiese en leksikografIese vlak op "'n elegiese koestering van lank-vergete en
ongebruikte woorde". Sy bring die "taal-argeologie" met verlies in verband. John
(2004: 29), daarenteen, beweer dat Abraham se taalgebruik (maar ook die van
Reitz wanneer hy yIend
ylend van 'n skietwond
skierwond herstel) enersyds gesien kan word as
agteruitgang en verbrokkeling, "as die verlies van orde en struktuur", maar dat
teenoorgestelde terselfdertyd waar kan wees; dat dit dus ook gesien kan word as
die teenoorgestdde
'n sigbaarmaking van die mees fundamentele basis van die taalgebruik van die
karakters, en as sodanig, van Mrikaans: "Die aanbieding van Abraham se inkoinko
herente
he rente taalvoortbrengsels is dus tegelykertyd 'n representasie van algehele taaltaal
verlies en van die gronde waarop taal geskep word" (2004: 29).
John kom uiteindelik tot die gevolgtrekking dat Niggie tegelyk 'n weeklag oor
en viering van Mrikaans is (30). Op 'n meer universele vlak illustreer
iIlustreer die roman
die gedagte dat 'n mens slegs oor taal beskik om vorm aan jou ervarings (ook die
van verlies en verdriet) te gee, maar tegelykertyd ook dat taal nooit toereikend is
om die ervarings sinvol en bevredigend te verwoord nie. Ben en Reitz se vertroue
in die gesproke en geskrewe woord word keer op keer "getriek": die veldjoernale
ve1djoernale
waarin hulle tydens die oorlog hul waarnemings en indrukke opteken, verdwyn
spoorloos; Ben verloor sy stem en word verswelg
verswe1g deur 'n "verslae stilte" (186) en
al kommandeer Reitz die name van gesteentes, tydperke, dierespesies en selfs
se1fs
slagvelde op om horn snags te "troos" en te laat "bedaar" (212), "is geen name,
slagve1de
geen kennis, bestand teen die opeenvolgende gruwds
gruwels van sy drome nie, of sy
gevoelens van totale ontreddering wanneer hy lank slapeloos
gevoe1ens
slape100s in die donker le"
(213) nie. Op hierdie wyse illustreer
ilIustreer die roman dat die verwoording van verlies
en die oopskryf en ooppraat van persoonlike (en kollektiewe) trauma nie
vanselfsprekend tot 'n verwerking daarvan aanleiding gee nie. DienooreenkomsDienooreenkoms
tig word die leser se verwagting om aan die hand van die literere narratief
waarmee hy/sy gekonfronteer word (en wat gewoonlik die hoop van 'n afgeronde
en gelntegreerde
gei"ntegreerde geheel
gehee1 inhou), 'n gevoel van kentering, katarsis of heling
he1ing te
ervaar, uiteindelik in die wiele gery, met die gevolg dat hy/sy ook met 'n gevoel
van verlies en ontnugtering gekonfronteer
gekonfronteerword.
word.
In Belemmering, een van Winterbach se vorige romans, verken die leesaksie
Ieesaksie die
epistemologie van lees. In Niggie word die leesaksie 'n spieeling
spieeIing van die romanroman

82
SOOS wat Ben en Reitz op hul geografiese reis/sending telkens deur triekinhoud. Soos
triek
gdei word, word die leser se verwagtings ten opsigte van
sterkarakters om die bos gelei
betekenisskepping in en die ontknoping van die verhaal ondermyn/verydel. Die
verhaalleser ervaar uiteindelik nie 'n gevoel van vervulling nie, aangesien die verhaal
gehed saamgetrek word nie en sekere
gegewens en -gebeure nie in 'n sluitende geheel
inligting aan die einde van die roman steeds ontbreek. Saam met Reitz wonder
die leser byvoorbeeld: "Waarom was Gert Smal so beskermend teenoor Seun?
Wie was Oompie en waar het hy vandaan gekom? Wat het van die generaal en sy
groepie geword?" (250).
N(9gie
Niggie is 'n roman waarin die geskrewe woord soms triomfeer, maar altyd ook
"trick"
"triek" deur sy skamelheid en feilbaarheid te demonstreer. Tog bly algehele
vervulling vir sowel die leser as die romankarakters 'n ideaal en versugting - net
soos
500S die illusionere
ilIusionere triekstervrou met haar besonderse verehoedjie.
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Note
Die verskyningsvorm van die triekster is inderdaad uitsonderlik, aangesien die oor
oorgrote meerderheid trieksters manlik is. In Trickster Makes This World (1998) beweer
aIle standaardtrieksters manlik is. Sy argument is nie dat vroulike
Lewis Hyde dat alle
of nie ten volle aan die definsie voldoen nie,
trieksters
tricksters nie bestaan nie, maar dat hulle
huIle 6f
6f
of "an elaborated career of trickery" (335) kortkom, Of
6f wesenlik manlike trieksters is
wat vlugtig in vroulike gedaante verskyn. Lori Landay voer in Madcaps, Screwballs, and
Con-Women: The Female Trickster in American Culture (1998) aan dat Scheherazade en
premodeme vrouetrieksters beskou kan word.
die Amerikaanse
Arnerikaanse Yellow Women as premoderne
Sowel Landay as Jeanne Rosier Smith (1997) maak die belangrike punt dat trieksters
sameiewings, waarin die argetipiese trieksters wat
kultuurspesifiek is. In patriargale samelewings,
kommentatore soos Hyde bespreek, voorkom, behoort die eienskappe wat die
triekster in staat stel om op 'n bepaalde wyse op te tree, kultureel aan mans. Landay
(1998: 2) verwoord dit soos volg: "[I]n a sexist society, the male trickster clearly has
the advantages of masculinity: mobility, autonomy, power, safety". Hierdie voordele
is in wese geslagsneutraal, maar verkry 'n geslagsmanifestasie as gevolg van kulturele
assosiasie. Dit is dus nie soseer die trieksterfiguur self wat met 'n bepaalde geslag
kulture!e persepsies ten opsigte van die vryheid en
verband hou nie, maar we!
wel die kulturele
triekster te wees.
mobiliteit wat benodig word om trickster
Feitlik al die trieksterfigure in die roman word met die bywoorde "skalks" of "slu"
meerkagie [... ]J kyk skie!ik
skielikskalks
skalks op"
op" (21); "'Het
'''Het
beskryf: "Die jong man met die mak meerkai:jie
julle vir'n
vir 'n ou man iets lekkers?' vra hy [Oompie] klaaglik, sill"
slu" (44); "Sy [NiggieJ
[Niggie] dra
ook 'n hoedjie met vere, in plaas van haar gewone kappie. Die vere flits skalks in die
meerkai:jie op sy arm. Seun lag
son" (217); "Hy [Reitz] droom Seun het 'n mak meerkagie
skalks" (228).
Uit 'n bestudering van sekondere literatuur wil dit voorkom asof die meeste
ondersoekers een van die twee aspekte (maar selde albei) ten opsigte van die roman
uitsonder. In resensies wat direk na Niggie se verskyning gepubliseer is, val die klem
veral op die sentrale rol wat verlies in die roman speel. Vergelyk in hierdie verband die
volgende uitsprake: "'n
'''n Roman waarin die verganklikheidsmotief, die vergeefsheid
van oorlog en die kortstondigheid van persoonlike geluk
geiuk op aangrypende wyse uituit
deursypd met verlies,
veriies,
gebeeld word" (Miles, 2002: flapteks); "Niggie is 'n roman deursypel
geestelike !etse!
letse! van
verdriet en verJange.
verlange. Bykans elke karakter dra 'n liggaamlike of geestdike
die oorlog en het 'n verhaal van persoonlike trauma te vertd" (Human, 2002: 28);
"Die gemene deler tussen toe en nou is die onafwendbaarheid van die naderende
einde, die soms weemoedige, soms bitter gevoel van onherroeplike verlies"
(Pakendorf, 2002: 11); "Dat ook die joernale
joemale uiteindelik verlore gaan, voltooi die
sirkel van verlies wat hierdie roman kenmerk" (Venter, 2002: 7). In artikels wat meer
sirke!
onlangs in literere tydskrifte oor die roman gepubliseer is, verskuif die klem egter tot
'n groot mate na die element van hoop. Foster (2005: 68-86) en Du Plooy (2004)
beklemtoon byvoorbee!d
byvoorbeeld die rol wat die trieksterfigure in die roman as simbole van
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In

kreati\viteit speel (ofskoon Foster die trieksterfigure in Niggie hoofsaalclik negatief
kreatiwiteit
bejecn).
bejeen). Dit
Oit is slegs John (2004: 23-45) \Vat
wat op die voortgesette spanning tussen hoop
en verlies in die roman wys.
Bleek (1935: 13) wys daarop dat trieksters en sjamaans dikwels karosse dra. In hierdie
recnjas en Esegiel se kombers ook as "karosse" beskou word.
opsig kan Oompie se reenjas
trick in die Afrikaanse Woordelys en Spelreels (2002: 533) as 'n
Ofskoon die woord triek
voorbeeld van "omgangsafrikaans" aangedui word, verskyn die woord en die afgeleide
persoonsnaam triekster nie in die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse
Aftikaanse Taal
(HAT)
(HA 1) nie. Oaar
Daar kan dus afgelei word dat die woord trickster vanuit Engels (trickster)
verafrikaans is.
IIierdie
Hierdie twee betekenisse van die woord trickster word deur meeste Engelse woordc
woordeboeke aangedui.
cnkele intemetwoordeboeke, soos die WordRiference.com
Hierdic
Hierdie betekenis
betekcnis word deur enkele
English Dictionary, die Merriam Weruter
Webster Online Dictionary en die Free Online Dictionary
aangedui.
aangeduL
In Tricksters and Trancers: Bushrnan
Bushman Religion and Society haal Guenther (1999:100)
(1999: 100) die en
ander beskrywings van /Kaggen aan, wat San-afstammelinge self teenoor hom
horn gemaak
het.
Die Jakkals (Phokojwe) is, saam met die Haas (Mmutla) en die Skilpad (Khudu), ook
Oie
dominante trieksterfigure in Ts\V-ana-mites
Tswana-mites (Serekoane, 1996: 7).
As gevolg van hulle
hulIe ambivalente aard is trieksterfigure egter nie altyd so malclik
mak1ik
6f Iclassifiseerbaar nie en vertoon hulle telkens ook kenmerke wat met
vaspenbaar of
hOll. Veral die titelkarakter Niggie vertoon uiteenlopende
ander kategoriec
kategoriee verband hou.
kategoriec tuisgebring
eienskappe, met die gevolg dat sy in meer as een van Jurich se kategoriee
SOll
sou kon word.

Kleedbenaminge: 'n Etimologiese verkenning
JohanLubbe

Summary

If names denoting clothes in Ajrikaans and Dutch
Dutcb are compared many meanings
meamngs are similar,
but there
tbere are also significant differences. Because names of clothes are dependent on important
(international) cultural movements, they exhibit cases of direct borrowings, joreign

influences and own creations. In
[1'1 studies on the Ajrikaa1lS
Ajrikaans lexicon, however, names oj clothes
are never referred to ~vstematically.
systematically. This
Tbis study aims, based on the etymology
e~vmology of
Dj names of
clothes jar women,
womCII, to show the part played by
~v borrowl1lg,
borrowing, jOrelgn
joreign influences
injhJences and own
creations in the history of names of
oj clothes in AjrikaallS.
Ajrikaans. Because
BEcause oj the limitation oj space in
tbis study, the focus
this
jocus is on clothes worn by women. The etymologies of 63 names were
examined. According 10
to the data more names are borrowed, main~v from
jrom English, than are
either inherited jrom Dutih
Dutch or are own creations. However, the inherited
Inherited Dutih
Dutch words are
mainly the super ordinates while the English borrowings
borrOWings art
are generally hyponyms. It is exex
pected that English borrowings and joreign injluences will increasingly
increasinp/v injiltrate
infiltrate and even
dominate names denoting clothes inAjrikaans.
in Ajrikaans.

Inleiding
Indien k1eedbcnaminge
kleedbenaminge in hedendaagse Mrikaans
Afrikaans en NcderIands
Nederlands met mekaar
vergclyk
vergelyk word, word 'n mens getref deur talle betekenis-ooreenkomste (bv.
Mrikaans
Afrikaans hemp, Nederlands hand;
hemd; Mrikaans
Afrikaans broek, Nederlands
NederIands broek), dog ook
(Afrikaans romp, Nederlands
NederIands rok; Afrikaans
Mrikaans
deur veelscggende
veelseggende betekenisverskille (Mrikaans
rok, Nederlandsjurk).
NederIandsjurk). Omdat kleedbenaminge, soos
5005 Moerdijk (1979: 12) op wys,
WYs,
by uitstek afhanklik
athanklik is van belangrike (internasionale) kultuurbewegings,
kultuurbewcgings, is
direktc ontlening, vreemde invloede en eie ontwikkelinge, vergelykbaar met
direkte
crfgoed, leengocd
leengoed en eiegoed, by hulk
huIle na te
tc speur. Vroeere
Boshoff (1921) se erfgoed,
mecr die van Pannevis (1880) en Mansvelt (1884), bevat
woordelyste, onder meer
k1ecdbenaminge, terwyl Boshoff en Nienaber (1967), asook die resente
weinig kleedbenaminge,
Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) (Van Wyk, 2003) tallc
talIe kleedbenaminge
onbespreek laat.
Die oogmerk van hierdie bydrae is om aan die hand van die etimologie
etimologic van
kleedbenaminge vir vroue die belang van onderskeidelik direktc
direkte ontont
enkele k1eedbenaminge
!ening,
ontwikkelingc in die geskiedenis van k!eed
kleedlening, vreemde invloede en eie ontwikkelinge
benaminge in Mrikaans
Afrikaans na te gaan. Voordat konkrete gevalle van ontlening,
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vreemde invloede en eie ontwikkeling bespreek word, word etimologie in die
algemeen en die belang van betekenisontwikkeling en die beskrywing daarvan in
die besonder, bespreek. Vooraf word enkele kultuurhistoriese aspekte van
kleding kortliks geskets, sous
soos ontleen aan die uiteensetting deur Mocrdijk
Moerdijk (1979:
31-37).

Kultuurhistoriese aspekte
In die Bronstydperk in Noord- en Sentraal-Europa het mans veral 'n vierhoekige
mantel as oorkleed gedra, en ter bedekking van die romp 'n rokagtige kleed wat
die liggaam van die bors tot onder die kniee bedek het en met leerbandjies aan
die skouers vas was. Vrouens het 'n dik wol omhulsel gedra wat die boliggaam
bedek het. 'n Lang, wyd geplooide romp tot op die voete, en los van die wol
omhulsel, het die onderliggaam bedek.
In die nachristelike Ystertydperk het die mantel by mans voortbestaan, maar
die rokagtige kleed het verdwyn. In die plek daarvan het die Germane en Kelte
nou 'n broek gedra. 'n Nuwe verskynsel was 'n hempagtige kleed wat tot by die
kniec
kniee gestrek het. Gedurende hierdie tydperk het die vrou dieselfde mantel as die
man gedra, wat voor met 'n speld of doring vasgemaak is. 'n Linne onderkleed
met purperrooi sierbane is oor die algemeen onder die mantel gedra. Dit was 'n
moulose kleed wat die skouers en 'n groot deel van die bors onbedek gelaat het.
Uit hierdie moulose gewaad het later die onderhemp van die vrou ontwikkel.
Naas die onderkleed is'n
is 'n hempkleed gedra wat die skouers en arms bedek het.
In die Ystertydperk het vrouekleding dus radikaal verander: die tweeledige
rompkleding van die Bronstydperk is vervang deur 'n lang,
iang, hempagtige gewaad
uit een stuk. Die hempagtige kleed wat kenmerkend van die man se kleding was,
het ook by die vrou ingang gevind, en die grondvorm van beide geslagte het nie
veel van mekaar afgewyk nie. Daar was slegs detailverskille in die afwerking: die
vrouekleed was gewoonlik van linne,
hnne, losser en wyer as die van die man, en ook
langer (mans s'n reik tot by die kniee,
kniec, vrouens s'n tot by die voete).
Ook in Suid-Europa het mans aanvanklik 'n mantel, genoem 'n toga, as
oorkleed gedra, en daaronder 'n tunica, 'n kledingstuk vergelykbaar met die
hempagtige kleed van die Germane en Kelte. Die vroue het eweneens 'n tunica,
langer en meer geslote as die van mans, gedra, waaroor 'n wye kleed, die stola,
soms gedra is. Soos in Noord- en Sentraal-Europa is 'n belangrike deel van die
kleding in die Ystertydperk ook in Suid-Europa deur die hempprinsipe bepaal.
Kontak tussen die Romeine enersyds en die Germane en Kelte andersyds het
kleredrag wedersyds belnvloed, wat 'n tipe internasionale mengdrag tot gevolg
gehad het. So het die Romeine byvoorbeeld van die Germane of Kelte die broek,
die (soldate-) hemp, en verskeie soorte skoene oorgeneem, asook die toga, wat in
oorlogvoering nie so geskik was nie en vervang is deur die vierhoekige
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Germaans-Keltiese mantel. Daarteenoor het die Germane en Kelte, veral die hoer
stande, e1emente
elemente wat met die luukse,
luube, met prag en praal verbind is, oorgeneem.
Dit is belangrik om daarop te let dat die ontmoeting nie tot 'n wesentlike
verandering van die noordelike hempagtige kJeed
kleed gelei het nie: die verwantskap
tussen die hempagtige kJeed
kleed en die tunica was daarvoor te groot. Die ryk
geplooide Romeinse kledingstuk
kJedingstuk het wel daartoe gelei dat die Germaanse gewaad
losser en wyer geword het.
Ook in die vrouekleding het die hempprinsipe haas onveranderd bly voort
voortt\Veede eeu toetoe
bestaan. 'n Tweede hempgewaad met moue is wel sedert die tweede
nemend a la die Romeinse stola oor die moulose hempkleed gedra. Die moulose
kJeed
ontwikkel. Hierdie drie hoof
hoofdcle,
kleed het sodoende tot 'n onderhemp ont\Vikkel.
dele, die
onderkleed, bokJeed
bokleed en mantel, het in die eeue na die volksverhuisinge
onderkJeed,
volkwerhuisinge steeds
kenmerkend van vrouekleding gebly.
Die hempprinsipe het tot in die veertiende eeu die rompbedekking van beide
geslagte bepaal. Daarna
Daama het die manskleding ingrypend verander. Die tunicatunica
kJeed by die man het verdwyn om plek te maak vir 'n kort kJeed
kleed
kleed wat skaars oor
kJeed so styfspannend dat die
die heupe gestrek het. Bowendien was hierdie kleed
voorkant in sy hele lengte oopgesny is om dit aan en uit te kan trek
trek. Terwyl die
vrou steeds geslote hempgewade gedra het, het die verkorting van die hemp by
mans daartoe gelei dat die broek 'n geslagstiperende rol begin speel het. DifferenDifferen
kleding van die geslagte het dus ontstaan.
siasie tussen die kJeding
vrouekleed veranderinge ingetree. Vanaf die
Terselfdertyd het daar ook in die vrouekJeed
twaalfde
hempkJeed, wat steeds uit een stuk vervaardig is,
t\Vaalfde eeu kon aan die lang hempkleed,
twee gedeeltes onderskei word, naamlik 'n bogedeelte
t\Vee
bogedeclte wat gestrek het vanaf die
skouers tot in die middel en wat vry styfspannend was, en 'n onderste gedeelte
wat wyd uitgestaan het. Die vernuwing
vemuwing het nou saamgehang met die heersende
kultuurbeeld. As reaksie
reak"ie op die doemprofesie van die kerk van die ondergang van
die wereld wat nie voltrek is nie, volg 'n gees van lewenslus en vergrote sinnelik
sinnelikheid, waardeur die aandag van die man vir die vrou ook groter word. Die
verering van die vrou en haar liggaamlike skoonheid het tot gevolg gehad dat die
nuwe lewensgevoel ook in die kleding
kJeding sy stempel afgedruk het, onder andere
deur die stywer bostuk van die lang hempkleed.
hempkJeed. "Voor
"V~~r het eerst in het WesteuroWesteuro
pese kledinggeschiedenis
kJedinggcschiedenis werd gepoogd de vormen van het menselijk lichaam te
stileren in plaats van ze te verhullen, zoals tot de t\Vaalfde
twaalfde eeuw steeds het geval
geweest was" (MoerdUk,
(Moerdijk, 1979: 34).
Die eerste breuk op die hempprinsipe van die vrou het die eerste maal in die
vyftiende eeu plaasgevind toe die skeiding tussen bo- en onderste gedeelte
vergroot is deurdat die gedeelte aan die voorkant vanaf die heupe in die lengte
van 'n spleet voorsien is. Die oorgang van die visuele tweedeling
t\Veedeling van die
vrouekleed in 'n wesenlike t\Veedeling
tweedeling vind rondom die eeuwisseling van die
vyftiende tot die sestiende eeu plaas. Hierdie wesenlike begin van die romp in die
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mod
erne sin het hoofsaaklik in stedeIike
moderne
stedelike modesentra begin en was aanvanklik
weifeIagrig.
weifelagtig. Wat verbasend is, is dat vroue in die Bronstydperk reeds twee klede
k1ede
gedra het wat onderskeidelik die bo- en onderlyf bedek het. In die wor
wordingsgeskiedenis van die huidige romp is die basis egter
egrer reeds in die Ystertydperk
met die invoering van die hempprinsipe gele.
gel£'.

Etimologie en betekenisontwikkeling
In die beskrywing van taaIverandering
taalverandering in algemene oorsigre
oorsigte het semantiese
semanriese
verandering, in vergeIyking
vergelyking met vera!
veral klankverandering,
k1ankverandering, relatief min aandag
ontvang. In die neentiende eeu het die histories-vergelykende metode die
histories-vergelykende
hoofstroom van taalkundige ondersoek uitgemaak. Die histories-verge!ykende
beInvloed. In algemene
metode sou uiteraard die studie van semantiese kwessies beYnvloed.
semantiekoorsigte
semantiekoorsigre (o.a. Palmer [1976], Kempson [1977], Lyons [1977]) word
egter
egrer weinig aandag aan die histories-filologiese tradisie van betekenisondersoek
gewy (trouens ook nie aan die problematiek van die diachroniese semantiek in
die algemeen nie). Die sukses van die histories-filologiese
histories-filoIogiese semantiek in die
neentiende en begin twintigste eeu het vera!
veral neerslag gevind in etimologiese en
historiese woordeboeke soos Van WUk
Wijk (1976), die Woordenboek der Nederlandsche
Taal (lVN7),
(WNT), asook Boshoff en Nienaber (1967). Maar selfs in genoemde werke
speel 'n
sped
'£1 bespreking van die betekenisontwikkeling 'n ondergeskikte rol aan die
bespreking van die vormverskynseIs.
vormverskynsels. In 'n goeie etimoIogie
etimologie moet sowel
sowcl die
vormlike as betekenisaspekte belig word.
In ooreenstemming met die uitgangspunte van die EWA (Van Wyk, 2003)
2(03) wat
tussen die etymologia
etyrnologia proxima en die etymologia remota onderskei, word op die
etymoIogia
etymologia promixa
promi.xa gekonsentreer, dus op die direkte of nabye etimoIogie
etimologie van
die Mrikaanse woord, in teenstelling met die verwyderde of uiteindelike etimoetimo
logie van die woord. Die etimologia remota kan in '£1
'n Nederlandse (bv. De Vries
en De Tollenaere [2000], Van Veen en Van der Sus
Sijs [1997]), Duitse (bv. Seebo!d,
Seebold,
1995) of Engelse (bv. Klein [1966/1967]; Partidge [1966]; Pearsall [1998])
etimologiese woordeboek nageslaan word.
Aangesien die betekenisontwikkeling
betekenisontwikkding van die woord so 'n belangrike pIek
plek
inneem in die etimologie van woorde wat k1edingstukke
kledingstukke aandui, word daar in die
volgende afdding
afdeling aandag geskenk aan die komponensicle
komponensieIe analise.

Komponensiele analise
In hulle leksikale
leksikaIe definisies maak leksikograwe, soos aanvanklik deur fonoloe
soos [+ manlik], [- manlik], [+ menslik], [ontwikkel, gebruik van kenmerke SOOS
[
volwasse].
menslik], [+ volwasse], [- volwasse
J. Etimoloe stcun
steun in hullc
hulle ondersoek op
leksikografiese bronne, waaronder woordeboekdefinisies wat weer berus op die
(dikwds
gebruikmakingvan
(dikwels onbewuste) gebruikmaking
van 'n komponensiele analise.
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In die ondersoek na kleedbenaminge, blyk dit dat, soos Moerdijk (1979: 21)
aantoon, die volgende inligting verstrek word in die leksikografiese materiaal:
a)

woord wat die kledingstuk
klcdingstukdenoteer
denoteer

b)

deur wie die kledingstuk gedra word

c)

tot watter "laag"
"Iaag" die kledingstuk behoort (onder-, bo-, oor-)

d)

watter deel van die liggaam die kledingstuk bedek.

Hierdie vier komponente, bestaande uit a) 'n generiese komponent, b) 'n
gebruikerskomponent, c) 'n kategoriekomponent en d) 'n funksiekomponellt,
funksiekomponent,
vorm die konstante of globale (Geeraerts et al., 1994: 24) elemente of
ofkenmerke.
kenmerke.
In die beskrywing van die betekcnis
betekenis en betekenisverandering van 'n woord
kon
gebruik Moerdijk (1979: 22) die volgende koderings ten opsigte van die konstante elemente (b).
(b), (c) en (d):
b)
M
van die man
V
van die vrou
van die kind
K
c)

ccl
eel
cc2
ee2
ee3
cd
ee4
cc4
ee5
ceS

d)

fcl
fel
fe2
fe3
fel +2
fcl

onderkledingstuk (dj. regstreeks aan die Iiggaam)
(bv.onderhemp)
onderhemp)
(bv.
onderkleed (dj.
(d.i. bo 1 en onder 3) (bv. bloes)
bokledingstuk (bv. rok)
oorkleed (bv.jas)
oorkleed (gedra onder bepaalde klimaatsomstandighede)
(bv. reenjas)
ter bedekking van die bolyf
ter bedekking van die onderlyf
een kledingstuk ter bedekking van beide
twee
t\Vee afsonderlike kledingstukke ter bedekking van beide

Behalwe die konstante elemente speel
sped spesifieke elemente in 'n komponensiele
roJ. By die analise van broekagtige
broekat,rtige kledingstukke is spesifieke
analise ook 'n rol.
elemente teenwoordig, byvoorbedd
byvoorbeeld lengte (tot by onderskeidelik die boude,
kniee, kuite, enkcls),
enkels), wydte en snit (noupassend, reguit snit, dus nie noupassend of
wyd nie, los, wye snit, noupassend by die heupe maar gdeidelik
geleidelik breer
brd'r bene, 105
los
snit tot by die kniee, maar styfpassend onder die kniee), beenend (geen besondere
behulp van onderskeidclik
onderskeidelik 'n elastiesc
elastiese band,
kenmerke nie, stywe becnend
beenend met bchulp
bandjies, knope,
Imope, elastiese
dastiese band om die voet)
voet),, materiaal (gladde materiaal soos
katoen, growwe materiaal soos wol, denim, ferwed,
ferwee\, sy, leer) en detail (some en/of
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sakke versier met metaal knope, middel versier met plooie, baie lae middel/kruis)
middellkruis)
(vergelyk Geeraerts et al., 1994: 25-26).
Oor die algemeen is die konstante elemente genoegsaam om die standaard,
funksioneel ongemarkeerde kledingstukke, gewoonlik benoem deur 'n leksikale
item met 'n hoe frekwensie, soos
SOOS broek of rok, te beskry£
beskryf. Daarteenoor moet oor
die algemeen, by die beskrywing van hiponieme 5005
soos lang-Ikortbroek of ooroor
londerrok, ook spesifieke kenmerke in berekening gebring word. In hierdie bydrae
word van die volgende spesifieke elemente
e!emente gebruik gemaak:
h:
si:
51:
wk:

huis-lkamerkleed
huis-/kamerkleed
slaapdrag
werkkleding

Die voordeel van 'n komponensiele
komponensiCle analise blyk veral wanneer die betekenisont
betekenisontwikkeling van 'n woord behandel word, en die betekenisevolusie in terme van
komponente op 'n tydas voorgeste!
voorgestel kan word (Moerdijk, 1979: 95-96). Omdat
die klem val op die etimologie van die betrokke woord, en hoedanig dit lig werp
op die ontstaan en ontwikkeling van kleedbenaminge in Mrikaans, en 'n vol
volledige komponensiele analise van elke
e!ke woord nie beoog word nie, word slegs
komponensicle analise funksioneel 'n doe!
doel dien, so
daardie woorde waar die komponensiele
beskryf, met ander woorde waar dit die betekenisontwikkeling
betekenisontwikke!ing in Mrikaans
verhelder en/of waar dit die verskille tussen Mrikaans en die brontaal meer direk
en helderder laat blyk.

Erfgoed, leengoed en eiegoed
Boshoff (1921) is die eerste, enigsins sistematiese studie van die woordeskat van
Afrikaans, en maak die onderskeid tussen erfgoed, leengoed en eiegoed, 'n
onder'11 onder
skeid waarmee onder andere
and ere Scholtz (1974) [1940], Raidt (1971) en Conradie
(1986) ook werk.
Soos onder meer Conradie (1986: 16-17) aantoon, is die verdeling erfgoed,
SOOS
leengoed en eiegoed nie so waterdig soos dit mag Iyk nie. Woorde kan ook
tussenposisies inneem. Sogenaamde leenvertalings en leenskeppings kan saamsaam
gestel wees uit twee Mrikaanse woorde, maar die samestelling as sodanig kan aan
'n ander taal
taa! ontleen wees, dus deels eie-, deels leengoed. Ander woorde kan
byvoorbeeld
byvoorbecld weer uit Nederlands geerf wees, dog het van betekenis verander
sodat ons byna van eiegoed kan praat. Conradie (1986: 17) verwys verder na
gevalle waar 'n woord sy Mrikaanse vorm langs meer as een roete kon bereik, 'n
verskynsel bekend as konvergensie, deur Valkhoff (1966: 232-4; 1972: 79) gege
noem "linguistic encounter".
Eiegoed is woorde wat deur sprekers van die taal
taa! self geskep is. Soos hierbo
hicrbo
aangetoon, lewer
!ewer leenvertalings en leenskeppings probleme omdat samestellings,
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hoewel
hoewcl uit twee Mrikaanse woorde saamgestel, konseptueel aan 'n ander taal
ontleen is. By die verdere bespreking word daar derhalwe tussen eiegoed
enersyds en leenvertalings/-skeppings andersyds onderskei.
Die kategorie erfgoed !ewer
Icwer op soortgelyke wyse probleme op. Boshoff (1921:
96) stel die jaar 1657, die begin van kolonisasie aan die Kaap, as die afsnydatum
vir of 'n woord tot die oorgeerfde taalmateriaal behoort. Eers na 1657 kom daar
met die slawebevolking 'n nuwe element aan die Kaap, en derhalwe die moontmoont
likheid van onafhanklike ontlening van Portugese en Oosterse woorde. Na
Ni 1657
het tal
talle
le nuwe koloniste en amptenare na die Kaap gekom, en nuwe woorde het
mettertyd die taal ingesypel. Ook hierdie gevalle moet as erfgoed beskou word,
want op hierdie stadium het Afrikaans
Mrikaans nog nie as aparte taal naas Nederlands
bestaan nie. Soos Scholtz aantoon, beskik taalkundiges
taalkulldiges oor "onomstootlike
Afrikaans nie later as die laaste kwart van die
bewyse" (Scholtz, 1963: 229) dat Mrikaans
18de eeu sy beslag gckry
gekry het nie. In navolging van die EWA (Van Wyk, 2003: ix)
word hierdie fase in die ontwikkelingsgeskiedenis van die nuwe taal "vroee
Mrikaans"
Mrikaalls" genoem. Eers vanaf 1844 kan van "Mrikaans" gepraat word. Die
oorgangsdatum 1844 word gebruik omdat in hierdie jaar die eerste Mrikaanse
Afrikaanse
woordelys
woordclys van Changuion (Van der Merwe, 1971) verskyn. Op grond van
hierdie oorweging word alle Nederlandse woorde van voor 1775 as erfgoed
beskou, en latere ontleningc
ontleninge as leengoed. Ook so 'n verdeling lewer probleme op.
Die datering van Nederlandse herkomswoorde is hoofsaaklik op grond van
VVNT. In talle gevalle, veral in die vroeere dele, is die eerste druk van
sitate in die WNT.
die betrokke bron waarin die herkomswoord voorkom, nie gebruik nie, en kan
daar nie veel peil op die datum getrek word nie. Anders as eiegoed en erfgoed
lewer leengoed in die geval van kleedbenaminge nie probleme op nie.

Erfgoed
Die etimologie van altesaam 63 kleedbenaminge
nagegaan. }Hiervan
Iiervan kan 20 as
k1eedbenaminge is nagcgaan.
erfgoed beskou word, 14 van voor 1657 as Boshoff (1921) se afsnydatum geneem
sou word, waarvan die meeste (nege) Middelnederlands (vergelyk Verdam,
1976): broek, korset, mantel, onderrok, rok, skort,
skon, tabberd, trui en voorskoot. Nagrok en
romp dateer uit 1599, bors(t)rok uit 1609, lyfie
lrfie uit 1622, en kamisool in die
betekenisse "mansonderkleed wat die bolyf bedek", en "vroue-onderkledingstuk
wat die bolyfbedek" uit onderskeidelik 1654 en 1685. Die volgende ses woorde is
na 1657 in Nederlands opgeneem, dog nog voor 1775 wat as afsnydatum vir
vroee Mrikaans gebruik word: jurk in die betekenis "dogters skooluniform wat
tot bokant die kniee strek" (1691), keurslyf (1692), japon (1717), jas (1731),
naggewaad (1731) en
enonderhemp
onderhemp (1769).
Na al die jare van meerdere of mindere kontak tussen
tusscn Mrikaans en Neder
Nederbetekenisooreenkoms van talle
tallc woorde opvallend. Woorde
Woordc waarvan
lands is die betekellisooreenkoms
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die betekenisse nie (noemenswaardig) verander het nie, is onder meer broek,
mantel, tabberd, trui (almal reeds Mnl), lyfie
Iyfte (1622) en
enjas
jas (1731).
Broek, Nederlands broek, Mnl.
Mn\. broec, was vroeer alleen die aanduiding van 'n
manskledingstuk. Eers vanaf die 17de eeu het die betekenis "vrouekleed" in
Nederlands gaandeweg in gebruik gekom, hoewel die drag, veral by die gewone
yolk, "nog lange tijd eene zeer ongewone dracht"
volk,
draeht" gebly het (WNT TII[I]:
IU[1]: 1466).
Die betekenisontwikkeling kan skematies as volg aangedui word:
16
(1)
(1 )

M [cc2,fc2]
[ee2, fe2]

:
17

{ }

18

19

20

~

Tabberd, hoewel nou deftig en nie meer so algemeen nie, uit Nederlands tabbaard,
ook tabberd, Mn!.
MnL tabbert, dui in beide tale 'n vrouebokledingstuk aan. In Mn\.
Mnl. het
dit die lang bokleed van sowel vrouens as mans aangedui. In verouderde
Nederlands (1531) dui dit die ampsgewaad van mans aan, asook die lang bokleed
van vrouens, spesifiek as kleding van weesmeisies. Mansvelt (1884) meen dat die
verbreidheid van die woord in vroee Mrikaans
Afrikaans (ook by Changuion [1844],
Tromp [1879]; Pannevis [1880] en Kern [1890))
[1890]) aan die gebruik daarvan deur
weesmeisies in die beginjare van die volksplanting toegeskryf moet word.
Ook trui, uit Nederlands trui,
trut, MnL
Mn\. troye, het oorspronklik 'n kledingstuk
k1edingstuk vir
die bolyf
bolyfvan
van mans, spesifiek seelui, vissers en arbeiders, aangedui,
aangedtli, maar is nou in
beide tale
bolyf van
talc die benaming van 'n gebreide of geweefde oorkleed wat die boly[
mans en vrotle
vroue bedek.
Hoewel N
ederlands jas, ja.ye sedert 1844 in die geval van 'n manskledingstuk
Nederlandsjas,ja.ife
die betekenis van Mrikaans
Afrikaans baadjie het, het dit in sowel Mrikaans
Afrikaans as Nederlands
die betekenis "mans- en vroue-oorkleed ter bedekking van die bo- en onderlyf,
ook gedra onder bepaalde k1imatologiese
klimatologiese omstandighede". In hierdie betekenis
dateer jas in Nederlands uit 1731. Hoewel in die WNT in 'n sitaat uit 1568 die
vorm
vormjesken
jesken voorkom (tipe kleed
k1eed wat die bolyfbedek),
boly[ bedek), is die verband volgens De
Vries en De T ollenaere (2000) nie seker nie.
me.
Soos jas reeds aantoon, het daar vele betekenisveranderinge ingetree, hetsy in
SOOS
Mrikaans
Afrikaans of Nederlands. Twee gevalle waarvan die betekenis in Mrikaans
Afrikaans
verander het, is romp en bors(t)rok. In die betekenis "benaming van verskillende
k1edingstukke" kom romp al by Kiliaan (1599) voor, onder meer gewestelik vir
kledingstukke"
hemp, bokleding vir mans, onderkleding vir vrouens wat die bolyf bedek, en
borstrok, dus steeds [cl.
fcl. Dat hierdie betekenisse nooit algemeen was nie, blyk uit
die feit dat die vermelding daarvan in 1924 in die WNT, nommers nege en tien
(uit
(tlit 'n totaal van elf) inneem. Ook Moerdijk (1979), in sy uitvoerige behandeling
van die begrippekompleks rok, onderrok en jurk, verwys nie na romp nie. In
Afrikaans moes romp in sy (Afrikaanse)
(Mrikaanse) betekenis "vroue-bokleding wat die
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onderlyf bedek" eweneens aanvanklik nie algemeen gewees het nie soos blyk uit
die feit dat clit
dit nog deur Seholtz
Scholtz in ou Kaapse bronne, nog in
vroee
woordelys opgeteken is. Miskien is dit eers in die eerste helfte van die twintigste
eeu uit puristiese oorwegings doelbewus gebruik ter vervanging van Engels skirt:
romp. In 1921 sluit Boshoff 'n rits kledingstukke in wat "waarskynlik direkte
ontleninge uit Engels [is]" (Boshoff, 1921: 414). Behalwe skirt noem hy nog
onder andere suspender(s), garters, evening-dress, dinner-jacket, dress-suit, almal woorde
wat as gevolg van doelbewuste puristiese ingrype geweer is. Die betekenisbetekenis
ontwikkeling by
bv onderskeidelik Nederlands en Mrikaans kan soos
SOOS volg
vole: voor
voorgestel word:
17
(2) Nederlands
NederIands M, V [eel
[ecl(3),
(3), fel]
fcl]
Mrikaans
Afrikaans

18

19

20

-------1
1

M,V
M, V [eel
[ecl (3),
(3),fel]
fcl]

V[ec3,
V[ee3, fe2] ----.
----..

Mrikaans bors(t)rok, tans verouderd, uit Nederlands borstrok, 'n samestelling van
borst en rok, word in die HflTverklaar
HATverklaar as "Nousluitende onderkledingstuk vroeer
deur vroue gedra om die bolyf te ondersteun en dit 'n goeie fatsoen te gee"
(Odendal en Gouws, 2005), terwyl Van Dale (1999) borstrok verklaar as "[1]
warm, wollen onderkledingstuk, hoven
boven het hemd gedrallen
gedragen 121
[2] wollen onderonder
kleding, gedragen boven het hemd". In terme van 'n komponensiele beskrywing
sien die verskil tussen Mrikaans
Afrikaans en Nederlands soos volg daar uit:
(3) a) Mrikaans:
Afrikaans:

V[ecl, fcl]

b) Nederlands: M, V [ec2, fcl]
Changuion (1844) en Mansvelt (1884) gee die betekenis van borstrok as "keurslijf,
korset". Mansvelt noem eksplisiet: "Den Holl. borstrok kent men hier nie!".
niet". Die
eerste optekening verskyn alreeds in 1718 in vroee Air.
Mr. (Seholtz, 1972: 129 onder
kabaai).
Die historiese betekenisontwikkeling
beteke ni
in onderskeidelik Mrikaans
Afrikaans en Neder
Nederlands kan skematies soos volg aangedui word:
17
(4) V [ccl,fcl]
[ecl, fcl]

18

19

20
III
..

\

{\

{M [[cd]
ee2]
V

•
III

Mrikaans
Afrikaans

N,dcci",d,
Nederlands
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Woordbetekenisse wat in Mrikaans, maar nie in Nederlands nie, verouder is, is
japon en jurk (beide in betekenis "rok"), kamisool (in betekenis "onderkleed"),
"voorskoot"
keurslyf, korset (beide in betekenis "borsrok"), en skort (in betekenis "voorskoot").
Nederlands japon (1717)
,
, is 'n verkorting van japonsche,Japansche rock (1651), na
aanleiding
ddlUI01UIlllS van die lang rokke wat Japannese gedra het en waarmee Nederlanders
in Oos-Indie bekend geraak het. Die oudste betekenis van Nederlands japon was
"tipe mans- en vrouekamerjas",
vrouekamerjas". In die middel agtiende eeu wysig die betekenis
tot "vrouekamerj
"vrouekamerjas",
as ", in welke betekenis Tromp (1879) dit ook in Mrikaans
Afrikaans
aanteken. Eers in die begin neentiende
eeu
wysig
dit
tot
"vrouebokledingstuk".
neemiende
"",sig
Dat die laaste betekenis in Nederlands te laat ontwikkel het om algemeen in
Mrikaans
Afrikaans te wees, blyk uit die feit dat sowel die HAT (Odendal en Gouws, 2005)
as WAT vermeld dat die woord "deftig" en "verouderd/verouderend" is. In
Mrikaans
Afrikaans is die woord nog meer bekend in die betekenis "vrouekamerjas", veral
in die samestelling kametjapon. Die oudste optekening in Mrikaans,
Afrikaans, ook met
hierdie betekenis, kom voor by Tromp (1879). Die betekenisontwikkeling word
skematies in (5) aangedui, en waar h staan vir die spesifieke element
huislkamerkleed:
(5)

M{

h

17

+h
[cc3, fc3] +

18

19

I

[Cc3,
Icc3. fc31
fc3] + h
V

20

I

{ [cc3, fc3]

..

h = huisdrag
By jurk kan twee betekenisse onderskei word:
1. Dogters skooluniform wat tot bokant die kniee strek.
2. Eendelige vrouebokledingstuk wat die bo- en onderlyfbedek, rok.
Die eerste van hierdie betekenisse
betekenissc is nog in Mrikaans
Afrikaans bekend, maar in
Nederlands verouderd, terwyl die tweede betekenis in Mrikaans
Afrikaans verouderd is, en
in Nederlands die algemene woord vir "rok" is.
Ncdcrlands
Nederlands jurk (1691 in betekenis een, 1846 in betekenis
betckenis twee) het deur
verskeie tussenstadia ontwikkel uit Mnl.journeykijn: wapenrokkie. Die Mrikaanse
Afrikaanse
betekenis "dogters skooluniform", het ontwikkel uit die eerste betekenis van die
WNT: ""...
... het bovenkleed van alle k1eine
kleine kinderen ... en van jonge meisjes".
Hierdic betekenis is in Nederlands verouderd, en word nie meer in Van Dale
Hierdie
(Geerts
(Gcerts en Den Boon, 1999) vermeld nie. Die veroudering moes na 1926 Gaar
waarin die WNT
fif!]\"T VII verskyn het) geskied het. Volgens die WNT was jurk in
betekenis t\vee
twee oorspronklik "gewestelijk" die gebruiklike
gcbruiklike woord. Moerdijk
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Over
(1979: 57) noem die gewestes Groningen, Friesland, Tessel, Gouda en Overflakkee, en sporadies in Maastricht. Terwyljurkjuis
Terwyljurk juis in Nederlands die algemene
woord geword het in vergelyking met Nederlands japon, die deftiger term, het dit
in Mrikaans verouder. Die oudste optekening in Mrikaans is deur Mansvelt
(1884) wat twee betekenisse gee, naamlik "nachthemd van kinderen", en "een
schor~e ter besparing van 't tawwertji".
tawwertii". Die Patriotwoordeboek (Van
alles bedekkend schorge
der Merwe, 1968) gee nog "frock".

By kamisool kan drie betekenisse onderskei word:
1. Mansonderkleed wat die bolyfbedek: M [cc2, fcl].

2. Vroue-onderkledingstukwatdie
Vroue-onderkledingstuk wat die bolyfbedek: V [ccl, fcl].
3. Vroue-bokledingstuk wat die bolyfbedek: V [cd, fcl].
In teenstelling
teens telling met betekenis drie wat na 1968 aan Engels camisole ontleen is, is
betekenis een in sowel Mrikaans
Afrikaans as Nederlands verouderd, terwyl betekenis twee
Afi-ikaans verouderd is.
net in Mrikaans
Nederlands kamizool (1654 in betekenis een, 1685 in bctckenis
betekenis twee) is, soos
Engels camisole (1816) uit Frans camisole, 'n afleiding van Latyn camisw:
camisia: hemp. In
verband met betekenis een meld die WAT dat dit tot in die laaste kwart van die
agtiende eeu in gebruik was, en in verband met betekenis twee, wat "die funksie
fi.mksie
v/d hedendaagse buustehouer vervul het", tot in die twintigerjare van die
twintigste eeu. Die WAT V, wat in 1968 verskyn het, maak geen melding van
betekenis drie soos in die HAT vermeld nie. In die HAT is "onderlyfie" identies
aan "bokledingstuk", met ander woorde bo die onderkleding (bra), maar onder
byvoorbeeld 'n (deursigtige) bloes (Odendal en Gouws, 2005).
Die ontwikkelingskema van die drie betekenisonderskeidinge kan soos
SOOS volg
voorgestel word:
(6)

17
i)

M

~<2,fdl
~'2'fdl

ii)

V

[cc1,fc1 ]
[cc1,fcl]

iii)

V

[cc3, fcl]

18

19

20

21

In Mrikaans is keurslyf en korset in die betekenis "borsrok" verouderd. Nederlands
keurslijf (1692) is 'n toutologiese samestellinQ:
samestelling van keurs: vroue-bokledingstuk wat
sowel die bo
bo- as onderlyf bedek, uit Mnl. cuerse, cursene, corcene: bepaalde
pelskleed, en liff: kleed wat die lyf in die betekenis 'romp' omsluit. Nederlands
keurslijfhet oorspronklik,
'rspronklik, tans verouderd, ook die betekenis "vroue-bokledingstuk
ter bedekking van bo- en onderlyC'
onderlyf' gehad. Die betekenis onder bespreking
bespreIGng was
oorspronklik 'n "puristische" benaming "v~~r het.
het, onder de bovenkleederen

97
stijve, stevige rijglijf met baleinen ...
..."" (WN1),
(liVN1), en as vertaling van Frans
gedragen, srijve,
corps (de baleine), of
ofvan
van Frans corset.
Korset, in die hetekenis
betekenis "vroue-onderkledingstuk om die bolyf te ondersteun,
borsrok", kom uit Nederlands korset, Mnl. corset, uit Frans corset, die verkleinings
verkleiningsvorm van Oudfrans cors: liggaam, ly£
lyf
Skort in die hetekenis
betekenis "voorskoot" kom in Nederlands schort,
sctwrt, Mnl. schorte, sensen
Gewestelik, onder meer in
traal voor, met name in Holland, Utrecht en Zeeland. Gewestclik,
suidelike Oos-Brabant en Limburg, het schort ook die betekenis "romp", 'n woord
wat egter toenemend deur Nederlands rok: romp, verdring word (Moerdijk,
1979: 43). Bier
Hier is nie sprake van verspreidingsameval nie, met ander woorde die
toepassinge figureer in onderskeie gebiede (Moerdijk, 1979: 69-70).
In teenstelling met die voorafgaande woorde bewaar voorskoot, rok en tlagrok
nagrok in
Afrikaans nog die vroeere betekenisse. In Afrikaans dui voorskoot volgens
volt,>ens die HAT
"Stuk dock
doek of leer wat voorgehang word om klere teen vuilwording te beskerm"
(Odendal en Gouws, 2005) aan. Hierby kan nader gespesifiseer word dat die
dock Of slegs die onderlyf bedek, 6f
doek
of een kledingstuk is wat sowel die bo- as
onderlyf bedek. In terme van 'n komponensiele analise sien die beskrywing soos
onderlyfbedek.
volguit:
nit:

(7) M, V [cc4,
[cc4,[c2(3)]
fc2(3)]

+ wk (werkkleding).

In Nederlands is voorschoot, uit Mnl. voreschote, vir die vroue-kledingstuk
vrone-kledingstuk grootliks
deur schort vervang, terwyl voorsclwot
voorschoot eerder op die (leer)ekwivalent in die
werkkleed van die man dui (Moerdijk, 1979: 136). Voorschoot vir die vrouevroue
kledingstuk kom nog gewestelik in die Suid-Nederlandse gebied voor, naamlik
Oos-Vlaandere, Vlaams-Brabant, die provinsie Antwerpen en die westelike helfte
van Noord-Brabant (Moerdijk, 1979: 194).
Anders as in Afrikaans waar rok die eendelige vrone-bokleding
vroue-bokleding aandui wat
sowel die bo- as onderlyf bedek ([cd,
([cc3, fd
fc3])
D,, het rok in Nederlands slegs
betrekking op die kledingstuk wat die onderlyf bedek ([cd,
([cc3, fe2]),
fc2]), dus wat in
Afrikaans romp heet. In die EWA (Van Wyk, 2003), waar voorgestel is dat die
Afrikaanse betekenis hier ter lande ontwikkel het, word daar te veel op
hedendaagse Nederlands gekonsentreer en vroeere betekenisse oor die hoof
gesien. In 'n uitvoerige etimologie toon Moerdijk (1979: 108-110) egter aan dat
Mnl. roe
roc die benaming
henaming van 'n lang bokledingstuk vanaf die skouers aandui,
tewens nie net van vroue nie, maar ook van mans. Ten opsigte van mans het rok
vanaf die sestiende een
eeu die ampskleed van hoogwaardigheidsbekleers aangedui, 'n
betekenis wat tot in die neentiende eeu nog in gebruik was, tans net gewestelik
"in een vrijwel te verwaarlozen frequentie" (Moerdijk, 1979: 67). Vanaf die
sestiende eeu het rok in die geval van vrouedrag slegs 'n kleed wat die onderlyf
bedek, aangedui, met ander woorde 'n funksieverandering,
hedek,
fnnksieverandering, fc3
fd word fc2,
fe2, het
plaasgevind. Gewestelik in die Duitse taalgebied het rok ook die fe2
fc2 funksie

98
(Moerdijk, 1979: 57). 'n Vergelyking tussen Mrikaans en Nederlands van die
betekenisontwikkeling
betekenisontw'ikkeling van rok as kledingstuk van vroue kan soos volg voorgestel
word (vg!.
(Vg\. ook Moerdijk, 1979: 110):
13

(8)

14

15

16

17

18

19

20

cc
cd
3 , fc2]
--------[[
Nd!.
fc3 j - Nd\. V [cc2(3), fc3]

Afr.

V [cd,
[cc3, fc3]
fd]

Ook Nederlands nachtrok,
rtachtrok, by Kiliaan (1599) nachtrocksken, is ten minste sedert
1913 (met die verskyning van die VVNT
WNT IX) verouderd, en is ook nie in Van Dale
(Geerts en Den Boon, 1999) opgeneem nie. Daarteenoor is nagrok in Mrikaans
algemeen.

Leengoed
In teenstelling met 'n aansienlike aantal woorde wat vroue-kledingstukke
vroue-kledingsrukke aandui
en wat van Nederlands geerf is, is slegs een leenwoord, dus na
opgeneem,
naamlik bloes. Nederlands bloes/blouse is eers in 1872 aan Frans blouse (1788)
ontleen.
Die moontlikheid dat nagklere uit die Nederlandse meervoudsvorm nachtnacht
klederen (1867-1869), enkelvoud nachtcleed, al Mnl. rlachtcleet,
nachtcleet, gevorm is, kan nie
uitgesluit word nie. Dit kan egter ook 'n eieskepping wees, soos later bespreek
word.
Die verouderde betekenisonderskeiding van jurk: eendelige vrouebokledingvrouebokleding
stuk wat die bo- en onderlyf bedek, rok, kan, minder waarskynlik, 'n Neder
Nederlandse leenbetekenis wees omdat hierdie betekenis eers in 1846 in Nederlands
opgeteken is. 'n Onafuanklike
Onafhanklike betekenisontwikkeling uit 1691, naamlik die be
betekenis "dogters 5kooluniform",
skooluniform", soos
500S vroeer bespreek, skyn 'n groter moontmoont
Iikheid te wees.
Twee leenwoorde is van Maleise oorsprong, naamlik baa4jie
baadjie en kabaai, hoewel
die moontlikheid dat hulle gecrfkon
geerfkon wees, nie heeltemal uitgesluit kan word nie.
Indien oorgeerf, sou Maleise invloed in elk geval 'n rol by die verbreidheid van
gespeel het, dus 'n geval van "linguistic encounter" (Valkhoff, 1966:
die woorde gespecl
232; 1972: 79). Nederlands baadje is al in 1599 deur Kiliaan (1599) as baeyken
opgeteken. AI kom die woord reeds vroeg in Nederlands voor, toon die sitate in
die VVNT
WNT (1898) aan dat die kledingstuk veral deur bewoners (mans en vrouens)
van die Oos-Indiese kolonies, asook matrose, gedra is. Van Dale (Geerts en Den
Boon, 1999) meld nog steeds by tw'ee
twee betekenisonderskeidint,'S
betekenisonderskeidings dat dit 'n
Indonesiese kledingstuk aandui, by een, 'n skertsende be
benaming
naming van 'n kleding
kledingstuk vir seeliede en skippers, en by twee
tw'ee 'n gewestelike woord. Die woord is, en
was nie algemeen in Nederlands nie.
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Die woord is van vroeg af anders in vroee Afrikaans
Mrikaans aangedui. Die oudste
Kaapse bevvysplaas
bewysplaas van die woord is 25 September 1660 in Van Riebeeck se
Daglm;~ister,
Daghregister, terwyl Scholtz (1972: 112) sestien bewysplase
bevvysplase uit die periode 1720
baaiijie al
tot 1769 verskaf, die meeste uit boedelinventarisse waaruit blyk dat baadjie
vroeg in die agtiende eeu die algemene naam was vir 'n k1edingstuk
kledingstuk deur burgers
gedra. Die huidige Mrikaanse
Afrikaanse betekenis blyk in die volgende aanhaling uit die
Kasboek van Johanna Duminy, 1793: "Sersie tot broek en bathee voor fransie"
baaiijie uit die Nederlandse seemanssee mans- en handelstaal
(Scholtz, 1965: 153). Hoewel baadjie
oorgeneem kon wees, kon dit ook, meer waarskynlik, direk uit Maleis oorgeoorge
neem
nee m wees. In elk geval sou die Maleise invloed verantwoordelik gewees het vir
die verbreidheid en huidige Mrikaanse
Afrikaanse betekenis van die woord.
baa4jie met verloop
verIoop van tyd in Mrikaans verander het, is
Dat die betekenis van baadjie
duideIik. Volgens aanhalings in die WNT,
duidelik.
HINT, en die definisies in Van Dale (Geerts
en Den Boon, 1999), blyk dit dat die kledingstuk
k1edingstuk in Indonesies kort of lank kon
wees, dus of ter bedekking van die bolyf, Of ter bedekking van die bo- en
of'n onderkledingstuk ("over de naeckte boesem", HlN1),
HINT), of
onderlyf, en verder Of'n
'n bokledingstuk kon wees. Sowel die skertsende as die twee gewestelike
betekenisomskrywings in Van Dale (Geerts en Den Boon, 1999) dui daarop dat
baadjie die bo- en onderlyf
onderIyf bedek (vanwaar ook die uitdrukking iemalld
iemand op zijn
baadje komen, geVetl,
geven, Mrikaans op jou baadjie kry: 'n pak gee, kry). Slegs in die geval
van die kledingstuk
k1edingstuk vir seeliede en matrose word dit vermeld dat dit 'n
"bovenkledingstuk" is.
In Afrikaans
Mrikaans het die woord egter al van vroeg die betekenis "ter bedekking van
die bolyf' gehad. Nie net die algemeenheid van die woord in Mrikaans, in teenteen
stelling met Nederlands, verklaar die gereelde optekening van baadjie in vroeere
Mrikaanse woordelyste nie, maar ook die veranderde betekenis in Mrikaans.
Sowel Changuion (1844), Pannevis (1880), Leibbrandt (1882), Mansvelt (1884)
as Kern (1890) dui aan dat die woord die betekenis "bokleed" het.
Behalwe Mansvclt
Mansvelt en Leibbrandt noem die ander drie optekenaars almal dat
dit die drag vir mans was. Pannevis noem dit 'n "kort overkleed voor mannen",
Kern "mansrok", en Changuion omskryf dit met "buis of mouwvest". Van Dale
buL, 'n verkorting van wambuis is wat 'n
(Geerts en Den Boon, 1999) noem dat buis
"mansbovenkledingstuk" is, terwyl mouwvest vroeer deur korporaals en soldate
Mri
gedra is. Tot ten minste aan die einde van die neentiende eeu sou baadjie in Mriloans
kaans slegs die manskledingstuk aangedui het. Die algemene verbreidheid van
baQ(ijie blyk ook uit die feit dat die woord in Suid-Mrikaanse Engels
Mrikaans baadjie
opgeneem is (Silva, 1996).
'n Oorsigskema van die betekenisontwikkeling van Mrikaans baadjie sien soos
volg
voIg daar uit:
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16

eel (3), fc3(1)
cc1(3),
fc3(I)

v

17

18
IS

19

20

~:tt::r

By kabaai, tans verouderd, kan die volgende drie betekenisse onderskei word:
1. Mans- en vroue-bokledingstuk in Indonesie gedra wat sowel die bo- as
onderlyfbedek.

2. Mansbokledingstuk in Nederland en aan die Kaap gedra wat sowel die bo
boas onderlyf, of net die bolyfbedek.
3. Mans- en vroue-onderkledingstuk om mee te slaap en wat sowcl
sowel die bo
boas onderlyfbedek.

Kabaai is ontleen aan MaIeis
Maleis kabaya, of uit Nederlands kabaai (1637 in betekenis
1), ook uit Maleis kabaya: baadjie. Hoewel kabaai uit Nederlands oorgeneem kon
wees, kon dit ook, meer waarskynlik, direk uit MaIeis
Malcis oorgeneem wees. Die
verbreidheid en bekendheid van die woord onder veral ouer sprekers, teenoor die
reIatiewe
relatiewe onbruik in Nederlands, pleit ten gunste van direkte Maleise invloed.
Ook die samestelling nagkabaai (1733) (vergelyk die latere bespreking onder
eiegoed), onbekend in Nederlands, ondersteun die standpunt. Die vroegste op
optekening in Mrikaans
Afrikaans is nie 1880 by Pannevis soos deur die EWA (Van Wyk,
2003) vermeld nie, maar reeds in vroee Afrikaans
Mrikaans in 1718 in betekenis twee en
1774 in betekenis drie (Scholtz, 1972: 129). Die EWA verwys nie na moontlike
Maleise invloed nie.
Terwyl ontlening uit Maleis en Nederlands tot enkcle
enkele woorde beperk is, is dit
nie die geval met Engels
Engcls nie. Die invloed van Engels,
Engcls, veral Amerikaanse EngeIs
Engels
op die twintigste-eeuse kledingmode, is enorm. Van der Sijs (1996: 319) gee 'n
lang Iys ontleninge in Nederlands, onder andere bermuda, bikini, blazer, hot
hotpants,
pants,
jersey, overall, panty, petticoat, pullover, pyjama, raglan, shirt, spencer,
spetuer, sweater, T-shirt en
waterproqf
waterproq[. Dat die invloed van Engels op Mrikaans
Afrikaans ingrypend sou wees, is te
wagte. Vanaf 1806 het die Kaap immers permanent in Engelse besit oorgegaan en
dit het grootskaalse doelbewuste anglisering tot gevolg gehad.
Uit die totaal van 63 bespreekte
bespteekte woorde is 18 direk aan Engels of
ofAmerikaanse
Amerikaanse
g-string,jeans,jersey,
jeans, jersey, lingerie,
EngeIs
Engels ontleen: bermuda, bloemer, bra, capri, denim gym, g-string,
pajamas, pallty,
panty, poncho, shorts, skirt, slacks, step-in en vest. Twee waarnemings ten
opsigte van die leenwoorde kan gemaak word. Enersyds verwys baie van die
leenwoorde na benaminge wat f)rner
£Yner onderskeidinge aandui, oor die algemeen
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hiponieme (bermuda, denim,jeans, shorts, slacks), terwyl die superordinaat (broek) 'n
ertWoord is, en andersyds verwys die Engelse leenwoorde in 'n groot mate na
erfWoord
onderklere: blower,
bloemer, bra, g-string, lingerie, panty, step-in, vest, dus klere wat die
naaktheid bedek. Nie net bestaan daar 'n neiging om eufemismes vir hierdie
liggaamsdele te vind nie, maar ook vir die kledingstukke wat dit bedek. In verver
gelyking met byvoorbeeld N
Nederlands
ederlands is daar 'n baie groter behoefte in Engels
aan eufemistiese omskrywings. Van Ginneken (1935: 111) merk op: " ... maar in
de 20ste eeuw winnen het de Engelschen nog van ons allemaal door hun rijken
schat aan taboewoorden voor dit kleedingstuk [dj. broek, EJL]".
HJL Partridge
(1933: 99-100) is eweseer getref deur die baie eufemistiese terme
tenne in Engels vir
hierdie tipe kledingstukke, terwyl Schlauch (1955: 117) meen die herhaalde ont
ontlenings in Engels,
Enge!s, dikwels uit Frans, is "in order to spare their extreme delicate
feelings".
Behalwe bogenoemde direkte ontleninge aan Engels is 'n verdere 5 leenlcen
vertalings onder Engelse invloed gemaak: broekiekous (pantihouse, 1963), broekpak
(trouser-suit of slacks
swcks suit), buustelyfie (bust-bodice), kortbroek (short trousers) en
ijoebroekie
sjoebroekie (hotpants, 1970). Selfs
Se!fs buuste van buustehouer is waarskynlik aan Engels,
en nie Nederlands nie, ontleen. In 1882 met die verskyning van die eerste deel
van die WNT word net die betekenis "borstbeeld" vermeld, en word gese dat die
betekenis "bovenlijf' nie gewoon is nie. Selfs in die betekenis "borstbeeld" is die
vroegste sitaat uit 1778.
Kniebroek kan 6f
M'n
'n leenvcrtaling
leenvertaling wees (kneebreeches), 6f, minder waarskynlik, 'n
leenskepping (knickerbockers). Ontlening nit
uit Nederlands kniebroek (1925) of
Nederlands knickerbocker (na 1925) is onwaarskynlik aangesien die vroegste sitaat
in die WAT reeds uit 1929 dateer.
'n Definitiewe leenskepping is springjurk:
sprirlgiurk: dogters skooluniform wat tot bokant
die kniee strek, nit
uit spring en
enjurk
jurk vir Britse Engels gymslip van gymnastic slip. Engels
gymslip was oorspronklik 'n spesiale kort rokkie wat vir gimnastiek of sport
gebruik is, maar, SODS
SOOS ook die een samestellende deel,jurk, op die skooluniform
toegepas. Die woord is nou blykbaar verouderd en is nie in die HAT opgeneem
nie, maar wel
we! nog in Bosman et al. (1984) en Terblanche en Odendaal (1966).
Kamisool, in die betekenis "vroue-bokledinstuk wat die bolyf bedek", is 'n
betekenisontlening aan Engels camisole (na 1968). Soos vroeer aangetoon, is
kamisool 'n Nederlandse erfWoord.
ertWoord.

r.

Eiegoed
Eiegoed is daardie woorde wat met behulp van verskeie taalprosesse, waaronder
klanknabootsing, afleiding en samestelling self geskep is. Van Wyk (2003: v-vi)
gee 'n opsomming van die vernaamste prosesse.
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Uit die 63 kleedbenaminge waarvan die etimologie nagegaan is, kan 16 as
eiegoed beskou word, 10 deur samestelling, en 6 deur afleiding. Die same
samestellings is baarijiepak,
baa4iiepak, kamerjapon/-jas, langbroek, nagkabaai, nagklere, onderbaadjie,
onderhemp, siaapklere,
slaapklere, spykerbroek en stertriem. Verdere kommentaar op enkele ge
gevalle is gepas.
Baadjiepak van baadjie
baarijie en pak is so genoem omdat die twee aEonderlike
afsonderlike ge
gedeeltes wat van dieselfde stof gemaak is, ooreenkomste met 'n manspak toon.
l<iJmerjapon/-jas
Kamerjapon/-jas van kamer en japon/jas,
japonljas, 'n oorkleed vir mans en vroue, is so
genoem omdat dit hoofsaaklik binnenshuis gedra word, en omdat die kleed
k:leed
vormlike ooreenkomste met 'n japon/jas toon. Waar japon egter slegs 'n vroue
vrouekleed aandui, is kamerjapon van toepassing op mans en vrouens. Hoewel die WAT
noem dat dit veral vir vroue geld, het die H4T
HAT nie meer hierdie beperking nie.
NederIands
Nederlands kamerjapon
kamerjapotl (1845) en kamerjas is slegs op mansdrag van toepassing.
'n Redelik resente nuutskepping is spykerbroek van spyker en broek, as gevolg van
die kenmerkende klinknaels op die nate en sakke. Hoewel
Hoewcl nie in die HAT nie,
kom dit voor in Bosman et al. (1984) en De Villiers et al. (1985).
Verouderd en/of skertsend is nagkabaai van nag en kabaai, so genoem omdat die
kabaai wat oorspronklik 'n bokledingstuk aangedui het (vergelyk
(vergclyk vroeere bebe
spreking van kabaai onder leengoed) ook snags mee geslaap is. Trouens, die
samestelling nagkabaai is ouer (1733) as kabaai in hierdie betekenis (1774)
(Scholtz, 1972: 129, 145).
Nagklere is 6f 'n samestelling
samestelIing van nag en klere na analogic
analogie van die ouer nagrok
(1599) en/of nagkabaai (1733), 6f gevorm uit die Nederlandse meervoudsvorm
nachtklederet1 (1867-1869), enkelvoud nachtdeed (al Mnl. nachtdeet).
nachtklederm
nachtcleet). In Nederlands
is nachtkleedij (1769-1811) opgeteken wat nou verouderd is.
Onderbaadjie (1808) kom van onder en baadjie.
baatijie. Hoewel
Hoewcl onderbaarije
onderbaatije ook in
Nederlands voorkom, dui dit daar slegs drag van matrose aan. Die WNT verskaf
ook geen vroee sitate nie, en die woord is, soos
5005 baadjie, nie 'n algemene
Nederlandse woord nie. Daarteenoor verskaf Scholtz (1972: 149) heelwat sitate,
die vroegste uit 1808.
180R Dit is ook in die meeste vroee Mrikaanse woordelyste
Mansopgeteken, naamlik Changuion (1844), Tromp (1879), Pannevis (1880), Mans
velt (1884) en Kern (1890). Selfs in verouderde Suid-Mrikaanse Engels kom
onderbaadjie voor, dog in die betekenis "twee rye vere onder die vlerke van 'n
volstruis" (omdat dit soos 'n onderbaadjie Iyk [Silva, 1996]).
Spykerbroek, wat ook in Nederlands voorkom, is eerder 'n eieskepping as 'n
ontlening. Die klinknaels (vergclyk
(vergelyk ook klinknaelbroek) wat aan die meer alge
algemene spyker herinner, is 56
s6 opvallend dat dit waarskynlik in beide tale eie
eieskeppinge is.
'n Skertsende samestelling vir 'n besonder klein onderkledingstuk wat slegs
die geslagsdele bedek, is stertriem van stcrt
stert en riem. Oorspronk:lik
Oorspronklik (1822) is dit
gebruik om na die lendekleed wat deur inboorlingmans gedra is te verwys. Die
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woord kom reeds by Kiliaan (1599) voor, maar dan as aanduiding van die
gedeelte van die tuig waardeur die stert van die trek- of rydier gaan.
Onsekerheid bestaan of onderhemp 'n eie samestelling is van onder en hemp, en
of dit 'n ontlening is aan Nederlands onderhemd (1769-1811), 'n samestelling van
onder en hemd omdat die kledingstuk regstreeks op die liggaam
Iiggaam gedra is, en ter
onderskeiding van overhemd. Indien wel 'n eie samestelling, is dit waarskynlik
gevorm na analogie van die ouer woord onderrok, 'n erfWoord
erlVvoord uit Nederlands, al
MnL onderroc.
Mnl.
Behalwe samestelling speel ook afleiding 'n rol by eieskepping, hoofsaaklik die
verkleiningsuitgang -ie: broekie,jrokkie,jakkie, pakkie en toppie.
tcppie.
Broekie, ter aanduiding van die vroue-onderkledingstuk en ter onderskeiding
van onderbroek, die ekwivalente mansonderkledingstuk, is 'n verkleiningsafleiding
van broek as gevolg van eufemistiese oorwegings. Kempen (1940: 32) wys daarop
dat die aanwending van die verkleinwoord in Mrikaans
Afrikaans 'n belangrike middel
middcl is
om eufemismes te vorm. Broekie kom nie in hierdie betekenis in die HAT voor
nie, wel in Bosman et al. (1986). Dit is ook in Suid-Mrikaanse
Suid-Afrikaanse EngeJs
Engels opgeteken
(Silva, 1996).
Frokkie (1880 by Pannevis) vir mans- en vroue-onderkledingstuk vir die bolyf,
onderhemp, is 'n afleiding met die verkleiningsmorfeem -ie uit frok,
ftok, op sy beurt
'n ontlening aan Engels froc (1811): wolkledingstuk wat die hele
hcle romp bedek,
vroeer deur matrose gedra. NederIands
Nederlands frok (1913) in hierdie betekenis is
eweneens aan Engels
Engcls ontleen, tenvyl
terwyl verouderde Nederlands frok: oorkleed (al
MnLfroc) aan Frans
Fransfroc
MnLftoc)
froc ontleen is.
Jakkie vir die vrouebokledingstuk wat die bolyf bedek 01 [cc3, fcl]), is 'n
verkleiningsvorm van Nederlands jak, al MnL jac, jacket: mans- en vrouevroue
bokledingstuk wat die bolyf bedek: M, V [cc3, fcl]. Soos die aanhaIings
aanhalings in die
WNT toon, het die toepassing op 'n manskledingstuk vanaf die begin van die
agtiende eeu in onbruik begin raak:
(10)

{:[C6,fd J

17

18

---i
~

19

20

Omdat die std
stel klere vir 'n vrou, bestaande uit 'n baadjie en 'n romp van dieselfde
stof, ooreenkomste toon met 'n manspak, is pakkie 'n afleiding met die verver
kleiningsmorfeem -ie
-le uit pak.
Hoewd
Hoewel top: bostuk van damesklere, aan Engels ontleen is, is toppie:
topple: (1),
(kleinerige) bostuk van damesklere (2), bostuk van 'n bikini wat die borste bedek,
'n eie afleiding met die verkleiningsuitgang -ie
-le van top.
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Die produktiewe agtervoegsel-er in Mrikaans
Afrikaans (Kempen, 1969: 458) is verantverant
woordelik vir 'n eieskepping, deurtrekker, mans- en vroue-onderkledingstuk wat
die geslagsdele bedek (M, V [ecl,
[ccl, fe2]).
fc2]). Dit is so genoem omdat die besonder
klein stukkie materiaal voor aan die agterkant vas is met 'n dun rekbandjie wat
deur die boude trek. Vroeer (1902) was dit slcgs
slegs die naam van die identiese
kledingstuk van mans van die inheemse volkere, later verwys dit skertsend na die
besonder klein ondcronder- en swemdragvan
swemdrag van beide geslagte:
19

(11)

:M [
V

ecl, fe2
<d, [<2

20

21

J

Slot
'n Skematiese voorstelling van die verdeling
verdeIing van kleedbenaminge tussen erfgoed,
leengoed en eiegoed sien soos volg daar uit:
Erfgoed

20 (29,8%)

Leengoed

31 (46,3%)

Eiegoed

16 (23,9%)

Totaal

67 (100%)

verskil van die 63 bespreekte woorde omdat die herkoms van 'n aantal
[Die 67 verskiI
onseker is. Onderhemp kan 6f'n erfuroord
erfWoord 6f'n eiewoord wees, en nagklere kan 6f
'n leenwoord 6f'n eiewoord wees, en is gevolglik
gevolgIik by beide kategoriee ingedeeL
ingedeel. In
die geval
gevaI van jurk en kamisool is verskillende betekenisse ook by verskillende
kategoriee ingedeeL]
ingedeel.]
verdeIing by leengoed tussen Nederlands,
soos volg:
Die verdeling
NederIands, Maleis en Engels is 500S
Nederlands 3 (4,5%)
Maleis

2 (3,0%)

Engels

26 (38,8%)

Totaal

31 (46,3%)

Dit blyk uit die voorafgaande dat daar meer kleedbenaminge uit Engels ontleen is
as wat 6f geerf
geerfis
is (38,8% teenoor 29,8%) 6f self geskep is (38,8% teenoor 23,9%).
As die woorde egter verder nagegaan word, dan blyk dit dat, soos
so os reeds op ge,vys,
gewys,
'n groot persentasie van die Engelse ontleninge enersyds oor die algemeen
algemecn hipo
hiponieme is, terwyl die superordinaat 'n erfWoord
erfuroord is, en andersyds venvys
verwys die
EngeIse leengoed in 'n groot mate na onderklere.
Engelse
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Die Nederlandse erfWoorde
kleed
erfwoorde is oor die algemeen van die mees gebruikte k1eedbenaminge, gewoonlik die superordinaat: broek,jas, nagrok, otlderrok,
onderrok, rok, romp, trui,
voorskoot. Die woorde wat wel verouderd is, is as gevolg van veranderde
voarskoot.
modeverskynsels: bors(t)rok, kamisool (bet. 1, 2), keurslyf, korset, skon.
skart. Ander is in
die proses om te verouder of word net in 'n deftige sfeer gebruik: japan,
japon, jurk,
tabberd, en na nog 'n geslag of twee sal ook hulle heel waarskynlik totaal verouder
wees. Die verwagting is dat, as gevolg van nuwe modes wat veral deur die
Amerikaanse modehuise in Suid-Mrika bekend gestel word, Engelse ontlenings,
leenvertalings en leenskeppings
Ieenskeppings toenemend die Mrikaanse k1eedbenaminge
kleedbenaminge sal
binnedring, en selfs oorheers.
Eenheid vIr
vir Taalbestuur,
Universiteit van
Win die Vrystaat
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(Nie)Standaard
Die verhouding tussen (in)formele en (Nie)StandaardpopuH!re stereotipe van registerregister
gespreksafrikaans: die populere
markering soos weergegee in die geidealiseerde spraak
van tde Laan
Gerald Stell en Ilse Feinauer
The normative literature on Standard AJrikaans
Ajrikaans often
oJten suggests
sUgliests that maximal WIIII'''UflLf
compliance oJ
AJrikaans usage with Standard Dutch patterns ensures correctness and conveys Jomlality,
DJ English linguistic influence is a source of
oJ less desirable Jeatures that
whereas tolerance oJ
convey iriformality.
inJormality. How reflective of
of language reality is this
thIS vision? The absence oJ
DJ a corpus
of
of real spoken AJrikaans data does not Jacilitate an answer to that question, but there is a
case Jor seeing a reflection in AJrikaans sitcoms
however artificial it may be - of
of the
popular representation oJ
DJ stylistiC variation in spoken Ajrikaans.
AJrikaans. 7
7de
de Laan has provided the
material Jar
Jor this study, in which the varieties of
of three characters bearing different sociologic
(onnolations
connotations are
arc sCflitini;::ed
scrutiniz.ed Jar
Jor deviances Jrom Standard AJrikaans prescriptions. The
Tbe
stylistic oppositions between these characters across the realms of
of the
tbe lexicon, and idiomatic
idiolnatic
and dis(oursal
discoursal expressions tend to demonstrate the association
assoCIation between Dutch-orientated
Du/ch-orientated
linguistic
lingUistic conservatism and Jormality, and, conversely, between English inJluence and
informality.

Alhoewel spreektaal oorspronklik die vertrekpunt was vir die kodifisering van
Mrikaans,
Afrikaans, is die standaardnorme reeds vanaf 'n vroee stadium vereenselwig met
elitistiese
ditistiese opvattings van beskaqfdheid,
beskaiifdheid, purisme en skryftaal. Die gevolg hiervan is
dat informele spreektaalregisters moeilik ingang gevind het in Mrikaanse institu
institutaalsisteern wat hoofsaaklik
sionele norme: Standaardafrikaans word beskou as 'n taalsisteem
taalvir formele of hoer funksies geskik is, en beswaarlik alle aspekte van die taal
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werklikheid kan weerspieel (Uys, 1983: 175-177; Ponelis, 1992: 81; 1993: 108111).
Tans kom
korn werklik gesproke Mrikaans steeds meer in die kollig. 'n Sigbare dog
byvoorbedd die aantal informeler Afrikaanse
Mrikaanse
indirekte manifestasie
rnanifestasie daarvan is byvoorbeeld
televisieprogramme (sitkoms en sepies) wat tans uitgesaai word. Hierdie TVTV
tclevisieprogramme
produksies probeer om 'n beeld
bedd te gee van stereotiepe karakters in stereotiepe
toclaat om hoegehoege
kontekste, en moet daarom 'n sekere mate van stylvariasie toelaat
geloofWaardigheid aan die karakters te verleen.
verIeen. Indien die navorsers aan
aannaamd geloofwaardigheid
vaar dat hierdie tdevisieprogramme
televisieprogramme indirekte toegang kan bied tot maatskaplike
rnaatskaplike
stel na watter taal
taaltaalpersepsies, kan dit interessant wees om ondersoek in te std
stereotipe daarin gehanteer word ten einde 'n teenstelling tussen formaliteit en
TYDSKRIF VlR
VIR NEDERi.ANDS
NEDERLA;..JDS I'l.
ArR1KAA;..JS: 12D[
12DE JMRGANG
jAAR(;A;..J(; (2005) I: 108-124
108··124
TYDSKRiF
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informaliteit te bewerkstellig, en in watter mate hierdie teenstelling
teens telling die tussen
Standaardafrikaans en Niestandaardafrikaans weerspieel.
Voordat hierdie vraag beantwoord kan
k:an word, word daar eers 'n diachroniese
oorsig gegee oor die intrinsieke verhouding tussen (in)formaliteit en (nie)stan
(nie)standaard. Daarna sal aandag geskenk word aan die tans beskikbare meetinstrumente
vir die bepaling van (nie)standaard asook die beperkings daarvan by die evaluevalu
ering van registerwisseling. Teen hierdie teoretiese agtergrond sal ondersoek inin
gestel word na die manifestasie van (Nie)standaardafrikaans in die taalgebruik
van drie sosiaal gestereotipeerde karakters van die gewilde sepie tde Laan, waarwaar
van een formeler waardes en die ander twee informeler waardes vergestalt. Aan
die hand van bepaalde waarnemings sal vasgeste!
vasgestel word in hoeverre daar op grond
van die populere persepsie van stilistiese variasie enigsins 'n skakel tussen (in)for
(in)formele registers en (nie
)standaardtaalgebruik bevestig kan word.
(nie)standaardtaalgebruik

Skale van formaliteit in Mrikaans
Afrikaans en die diachroniese verhouding
tot die standaardvarieteit
Die Nederlandse varieteit wat in die Kaap wortel
worte! geskiet het, het oorspronklik
uitsluitlik as spreektaal gefungeer en as sodanig oorwegend lae domeine beslaan
en lae funksies vervul, terwyl die hoe domeine en funksies vir Hooghollands
voorbehou was (Roberge, 1994: 155-156). Toe Hooghollands in die Kaap onder
die Britse bewind teruggedwing is tot 'n ondergeskikte hoe taal, of in die ReRe
publieke waar die Hollander-konnotasie van die taal ongewild was (Schutte,
1986: 101-141), is 'n geskrewe medium geskep vir politieke satire, naamlik die
Zamenspraken, waar stereotiepe Boerespreektaal kenmerkend was (Scholtz, 1964:
169-182; Deumert, 1999: 74). Die Genootskap vir Regte Mrikaners (GRA:1875(GRA:1875
egrer me
meer
1882) en sekere lede van die Mrikanerbond (1882-1899) sou egter
er sissis
tematies te werk gaan om 'n nasionale Mrikaanse norm te bevorder, wat duidelik
ternaries
van Nederlands verwyder was. Die beginsels daarvan moes eerder in die Boere se
spraak as in die veel te Nederlandse Here-4frikaans
Here-.!lfrikaans of die nieblanke HotnotsHotnots
(ifrikaans
ver
qfrikaans gesoek word (Scholtz, 1964: 197). Die riglyn vir kodifisering sou verskrijf-soos-jy-praat waaronder
gestalt word in die skynbaar demokratiese leuse skrijf-soos-1y-praat
oogmerk sou skuil: Dit sou uiting vind in opsetlike
eintlik 'n standaardiserende oogrnerk
distansiering van Hooghollandse vorme, deur die kultivering van 'n onnederonneder
landse fonetiese skritbeeld
skrifbeeld (Van der Merwe, 1968: Ill) en die uitbou van spreekspreek
taalkenmerke.
Die Naoorlogse Taalbeweging (Du Plessis, 1986: 75) sou 'n keerpunt vorm:
Mrikaans moes alle
aIle hoe funksies van HooghollandslNederlands oorneem, enjuis
daarom nie te ver daarvan afwyk
afWyk nie. Boonop moes dit in die naam van
suiwerheid as skriftelike model staan vir die Mrikaanse spreektaal wat dikwels as
verengels beskryfis
beskryf is (Postma, 1905: 66; Preller, 1905: 48). Op grond van hierdie
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redenasie moes die rol van die spraakwerklikheid as standaardiseringsnorm
noodwendig ingeperk word. Soos PreHer
PreIler dit byvoorbeeld verwoord het, we steUm
stellen
ons
am de spreektaal niet tot
tat richtsnoer,
richtsnaer, doch trachten liever
Never om
am die, indien
illdien mogelik,
magelik, 01'
op te tlemm
nemen
en le versmelten
versme1ten in onze
anze beschacifde spraak (1905: 48). Hierdie proses van registerregister
hibridisering moes in die praktyk daarop neerkom om zo
za na aan Hollands te hou
(. . .) en tog suiwer Afrikaans
Afiikaans bly (Postma, 1905: 67). Naoorlogse preskriptiewe
doelstelling meestal eerbiedig, deur byvoorbeeld
materiaal sou hierdie doelstelIing
byvoorbecld by wissel
wisselpare die minder Nederlandse vorm as +informeel te bestempel of gewoonweg te
Ponclis, 1993: 108-111).
108-1
ignoreer (Uys, 1983: 171; Ponelis,
Aan die hand van hierdie Nederlandsgerigte uitbouproses, en duideliker
duidcliker in die
teken van die anti-Engclse
anti-Engelse suiwerheidsideaal het taalbeplanners hulk
hulle beywer om
Nederlandse vorme of patrone as die enigste geldige
ge!dige opsie af te dwing in plaas
van vermeende anglisismes. As voorbeeld kan onder andere die wederkerende
voornaamwoord sig gebruik word, waarvan die bewaring deur skoolboeke
aanbeveel is in die kontekste waar sy Standaardnederlandse teenhanger
aanbevee!
teen hanger zich
voorkom (sien
(5ien bv.
by. Van der Merwe, 1968: 152). Dit kom steeds voor in Pharos
(2005: 510), weliswaar geetiketteer as obsolete. Net so Nederlands is nog die
gebruik van die presens in plaas van die imperfektum vir die koppelwerkwoord
wees by die voltooide verlede tyd van die passief (ek is/was verlede week
aangerand) (sien
(slen by.
bv. Van Schoor, 1983: 178). Op sintaktiese vlak word aanaan
SVOgedring op die SOV-volgorde in bysinne pleks van die (feitlik gangbare) SVO
volgorde (sien by. Carstens, 2003: 42-53).
Neder
Sodoende het die puristiese ideologie agter die kultivering van die Nederdikwcls
landse verband daartoe gelei dat die Nederlandse taalpatroon tans nog dikwels
geassosieer word met formaliteitswaardes (Ponelis, 1998). Daarenteen word
Engelse patrone hoofsaaklik geassosieer met spreektaal, informaliteit en Nie
Niestandaard- of Omgangsafrikaans (ibid.:1998:
(ibid.: 1998: 9). As gevolg van hierdie selfself
toegediende puristiese standpunt beskik Standaardafrikaans vermoedelik oor min
erkende taalmiddele om informaliteit te bewerkstellig.
Tog blyk dit dat idees van suiwerheid gereeld in verskeie vorme toegewings
gemaak het aan die spraakwerklikheid: Die laissez
Iaissez faire-houding ten opsigte van
morfologiese en sintaktiese vrye afWisseling Iyk algemeen, waarvan die oorsprong
minder aan Engelse invloed as aan 'n interne ontwikkelingsdinamiek van MriMri
kaans toegeskryf word. Vergelyk byvoorbeeld die variasie tussen die onderskik
onderskikkers dat en wat, waarby die Nederlandse vorm wat as formed
formee! maar tog stanstan
daardlkorrek toege!aat
tocgdaat word naas die +Ncderlandse
+ N ederlandse dat wat omgekeerd as
+formeel beskou word (dis die laaste maal wat ek dit vir jou se versus dis
die laaste maal dat ek dit vir jou se) (Van der Merwe en Ponelis,
Pone!is, 1991: 43).
By ander gevalle waar Engelse invloed we!
wel vermoed
vcrmoed word, is in preskriptiewe
bronne hier en daar afstand gedoen van die Nederlandse patroon ten gunste van
die breer Dietse korrektheid, waardeur 'n aantal spreektaalkenmerke met 'n
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moontlike Engelse agtergrond tog as Standaardafrikaans erken word. 'n Voorbeeld
hiervan is die werkwoord
werk'Woord meen in by.
bv. wie/wat meen (=
(=bedoeV
bedoeV Eng. mean)
jy?: Die gebruik hiervan in hierdie konteks word goedgekeur op grond van die
aanwesigheid in vergelykbare Middelnederlandse kontekste (Van der Merwe en
Ponelis, 1991: 142).
Nog meer akkommoderend is die goedkeuring van spreektaalvorme wat erken
is as direkte leenvertalings van of oornames uit Engels:
Engcls: Hiervoor was daar egter 'n
voorwaarde, naamlik dat hulle 'n ekonomiese en ingeburgerde alternatief moes
bied vir hulle
hul1e meer omslagtige
omslat,>tige Nederlandse teenhangers. 'n Voorbeeld is Le Roux
se pleitrede vir die werkwoord afsien (Eng. to see off)
tiff) waarvoor Van Dale niks in
die betekenis van to see off
offvoorstel
voorstel nie (1965: 247). Hierdie standpunt word
274-5).
tans nog steeds weerspieel by.
bv. in Carstens (2003: 48-50,
48-50,274-5).
Deur sulke beperkte toegewings
toegev,rings het die spreektaal hier en daar wel ingang
gevind in Standaardafrikaans: Onnederlandse kenmerke het in sekere gevalle 'n
neutrale stilistiese waarde toebedeel gekry (bv. afsien). In ander gevalle word
hulle
hullc soms as +informeel maar wesenlik steeds as Standaardafrikaans omskryf
(bv. dat/wat).
geIsoleerde versoeningsgebare teenoor die spreektaal het
Ondanks genoemde geYsoleerde
daar deurentyd protes opgeklink oor die kloof tussen die hiperformalisering van
Afrikaans en die spraakwerklikheid (Uys, 1983: 176, Ponelis, 1998: 67-68). StigStig
matisering en/of negering van normafWykende Mrikaans deur puristiese geledere
het na 1975 sterk reaksie begin uitlok in die vorm van 'n toenemende bevraag
bevraagtekening van die apartheidsbeleid en die daaraan gekoppelde EstablishmentEstablishment
afrikaans (Pieterse, 2003: 84-91). Hierdeur is die weg berei vir 'n sosio-linguissosio-linguis
tiese benadering van Afrikaans as maatskaplike geheel, waarbinne natuurlike hoe
en lae norme gehanteer word. Teen hierdie agtergrond het die begrip ko"ektheid
korrektheid
in teorie meer inklusief geword deur van beskaqfdheid
heskaafdheid ontkoppel te word.
Intrinsiek het so 'n ontwikkeling daarop neergekom dat Standaardafrikaans
teoreties van blankeAfrikanerdom,
blanke Mrikanerdom, skryftaal en formaliteit gedistansieer is deur
idees van maksimale gebruiksfrekwensie en funksionele gepastheid voorop te std
(Van den Berg, 2000: 102-112; Pieterse, 2003: 86-95; Carstens, 2003: 136). Naas
hierdie hervormende pogings om die definisies van standaard uit te brei, is daar
ook praktiese voorstelle gemaak om Standaardafrikaans wyer oop te maak vir die
spraakwerklikheid wat tradisioneel as "onsuiwer" beskou is: Daar is byvoorbeeld
gepleit om meer
me er Kaapse vorme (Van Rensburg, 1992) of vorme wat gefossileer is
in die sekondere taalgemeenskap se tussentale, op te neem
neern (De Wet, 1997). Die
gevolge van hierdie taalideologiese versoepeling is dat inisiatiewe geneem is om,
teen die ou "suiwerheidsideaal" in, 'n institusioneel
institusionecl erkende Mrikaanse lae
(spreektaal)register uit te bou. IHierdeur
Iierdeur word die skakel tussen niestandaard en
informaliteit plek-plek opgehef ten gunste van 'n standaardinformaliteit en albei
is aanvaarbare spreektaalvorme.
spreektaalvonne. Die vraag bly nou: As ons die oordeel oor
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(in)formaliteit voorlopig nie wil verwyder sien van die oordeel oor (nie)standaard
en dan ook (in)korrektheid nie, deur watter middele en tot hoeverre (met inag
inageenvormige benade
benadeneming van die onlangse ideologiese ontwikkelings)
onhvikkelings) kan 'n eenvorrnige
ring geld by die evaluering oor (in)korrektheid in (gesproke) Mrikaans?

Empiriese meetbaarheid van (in)formaliteit deur gesproke
(Nie)standaardafrikaans
(Nie
)standaardafrikaans
Volgens Milroy bestaan daar 'n verskil tussen institusionele taalnorme en infor
informe1e taalnorme (1985: 56-57). Institusionele norme verwys na daardie norme
mele
wat bepaal word deur gesaghebbende taalliggame en die preskriptiewe werke oor
taalgebruik wat die goedkeuring van daardie liggame dra. Aan die ander kant
verwys informele norme
norrne na daardie norme wat weerspieCl
weerspieel word in die taalreeIs
taalreels
Alhoewe! die idee van
wat deur die taalgemeenskap toegepas word (ibid.). Alhoewe1
informele
informe1e Standaardafrikaans vanaf die tagtigerjare begin posvat het (Carstens,
•
2003: 136), blyk daar nog geen behoorlik saamgestelde korpus te bestaan
waardeur informele Mrikaanse norme sistematies geYdentifiseer
gcYdentifiseer kan word nie.
S005 formele
Ponelis (1998: 7-9) gee we! goeie aanduiders in die rigting van iets soos
en informele Standaardafrikaans op die leksikale en sintaktiese vlak. Die
evaluering van (gesproke) Mrikaans en die daarstel van 'n standaardskaal word in
Afri
hierdie artike! grootliks op preskriptiewe bronne baseer. Die uitvoerigste Mrikaans bronne waaraan 'n taalregulerende funksie toegeken word, is tans:
•

Die HAT (leksikografiese vlak)

•

Die AWS (op die gebiede van spelling en morfologie)

•

Norme vir Aftikaans
Afrikaans (2003) (algemene taalvlak)

Daarnaas kom daar talle meer gespesialiseerde gebruikersgidse voor soos Muller
se Skryfjifrikaans
Skryfllfrikaans van A tot Z (2003), en ouer preskriptiewe werke wat aanvullende
aanwysings kan verskaf oor gevalle wat nie eenduidig deur die hedendaagse
Stanliteratuur
Iiteratuur behandel
behandcl word nie. Steeds bly dit opvallend in die bronne oor Stan
hoe hulle, ongeag hulIe
hune datum van verskyning, onenigheid of
daardafrikaans hoc
vaagheid kan vertoon by die hantering van bepaalde (spreektaal)kenmerke. Aan
spreektaalkendie een kant is daar duidelik korrektiewe standpunte teenoor spreektaalken
merke, terwyl daar aan die ander kant liberaler of neutraler stellingnames teenoor
dieselfde spreektaalkenmerke te vinde is. Dit blyk uit bv.
by. die behandeling van die
afWisseling tussen is en was by die verledetydspassiefvorme,
verledetydspassiefVorme, waar sommige
terwyl ander in
bronne die meer behoudende Nederlandse patroon sal voorskryf, terw'Yl
VQorstaan. Dit wil dus voorkom of
die naam van verteenwoordigendheid was sal voorstaan.
die taalwerklikheid nog gelyke aandag nog ge!yke
gclyke behandeling kry.
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Hierdie situasie word min verbeter deur onlangse versoeningsgebare in die
rigting van spreektaal, maar wat weens die kenmerkende dubbelsinnigheid
iJlustrasie hiervan is die
daarvan min eendrag kon bring in normoordele. 'n Goeie illustrasie
Engelse leenwoorde, wat in die jongste AWS se rubriek "Omgangstaal" opgeopge
neem is, sonder om as Standaardafrikaans beskou te word (Prinsloo in Mischke,
2002: 20). Aan die ander kant gee die vyfde uitgawe van HAT eksplisiet erkenerken
ning aan 'n aantal van daardie woorde deur hulle as geselstaa1linformeel
geselstaaVinformeel te
etiketteer en terselfdertyd
cool en nice
terse!fdertyd tog as Standaardafrikaans te beskou by. (001
(Odendal en Gouws, 2005: 137,
137,757).
757).
Daar kan tans nog min sprake wees van 'n skerp skeidslyn tussen meer
tradisionalistiese en meer riformistiese naslaanbronne: Ook onder die wat 'n breer
Standaardafrikaans voorstaan, blyk duidelike spore van tradisione!e
tradisionele Mrikaanse
taalpurisme. Carstens (2003: 241) ken byvoorbeeld standaardlkorrektheid aan die
gesproke laefunksievarieteite van Mrikaans toe vir sover hulle graad van ge
gebruiklikheid dit regverdig. Aan die ander kant word algemeen gebruikte spreek
spreektaalkenmerke, SODS
5005 die SVO-volgorde in bysinne, of dan Enge!se
Engelse leksikale items
onder die rubriek direkte Engelse oornames, sonder meer veroordeel (48-50, 274
274275). Die Mrikaanse omgangstaal bly steeds 'n gegewe waarvan die peil van
standaardisering steeds aan meningsverskil onderhewig is.
Teen die agtergrond van hierdie onenigheid aan die kant van StandaardStandaard
afrikaanse bronne lyk
Iyk dit gepas om die puristiese Nederlandse normeringsgrond
te hanteer by die evaluering van gesproke (Nie)standaardafrikaans.
(Nie )standaardafrikaans. Om 'n mens
daarop te beroep, kan in die besonder relevant wees waar twee semanties of
funksioneel ekwivalente vorme of patrone albei erken word sonder dat daar altyd
duidelike aanwysings is oor watter van die twee die aanvaarbaarste as standaard en
afortiori die mees formele is. As voorbeeld van waar die Nederlandse maatstaf
maatstafwel
we!
tentatief gebruik sou kon word, is die geval van ondergeskikte bysinne, waarby
naas die met dat ook die sonder dat aanvaar blyk te wees (sien by. Carstens,
2003: 49-50). Hier sou dit volgens 'n konserwatiewe puristiese redenasie verver
kIink om aan te neem
nee m dat die bewaring van dat ( in by. ek dink dat
antwoord klink
dit nou die regte tyd is) weens die ooreenkoms met die Standaardnederlandse
patroon (ik denk dat het nu het juiste ogenhlik is) meer standaard en dus
meer formee!
formeel sou wees as die konstruksie daarsonder (bv. ek dink dis nou die
regte tyd), wat nader le aan die Engelse patroon (I
(1 think now is the right

time).
T og moet in gedagte gehou word dat Nederlandse bronne nie altyd ewe goed
Tog
uitsluitsel kan gee oor wat aanvaarbaar behoort te wees in Standaardafrikaaris nie:
Buiten die gevalle
ederlands onversoenbaar is, bestaan daar
gevaJle waar Mrikaans en N
Nederlands
taUe
talle vergelykbare
verge!ykbare morfologiese en sintaktiese patrone in Mrikaans en Nederlands
wat gemeenskaplik swak genormeer is. As voorbeeld kan genoem word die
kwessie van aanwesigheid of af.vesigheid
aEvvesigheid van voorlopige objekte voor onder
onder-
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geskikte bysinne by. Ek is bang (daarvoor) dat hy dit nie sal haal nie
(Ponelis, 1979: 449; Van Schoor, 1983: 335; ANS, 1177-1178). Nog
Nog'n
'n voorbee!d
voorbeeld
is die variasie in woordvolgorde binne die SOV-struktuur (in die besonder die
voorsetselbepalings, soos in: Ek
posisie van die werkwoorde!ike
werkwoordelike groep t.O.V. die voorsetse!bepalings,
moot terugkom vs. Ek dink dat hy moet
dink dat hy voor tienuur moet
(Ponelis, 1979: 520-521; Van Schoor, 1983: 49-50;
terugkom voor tienuur (Pone!is,
Carstens, 2003: 51-54;ANS, 1374).
Omdat (in)formaliteit hoofsaaklik geevalueer
geevallleer word volgens 'n skaal van
(nie)standaard en daar onenigheid oor laasgenoemde konsep bestaan, het die
(in )formaliteit te Iaat
bat berus op
besluit om die hipoteses oor grade van (in)formaliteit
navorsers besIuit
wilnoem
die vasstelling van wat ons versigtig wil
noem potensiele (nie)standaard. Om
enige
enigc hipoteses omtrent die skake! tussen (nie)standaardheid en (in)formaliteit te
kan verifieer, moet daar gesoek word na nietalige informasie, naamlik voorspe!voorspel
(in)formaliteit~kontekste. Sodanige indikatore kan in tde Laan gelokaliseer
bare (in)formaliteit'ikontekste.
word in die sosiale en situasionele
situasione!e stereotipes wat bewus
bewlls gehanteer word deur die
S005
draaiboekskrywers, en waardeur stilistiese markering verwag kan word. Soos
saamgevat deur S. Louw, draaiboekkoordineerder van tde Laan, characters like
Simphiwe and Wilmien would mix their languages and use more E,,<~lish
English words than a
character like, let's say Madel, because they are young and hip. It is the slang and hybrid style
that has been adopted by you""ger
younger Afrikaans speaking people (2004). Die sosiale waardes
wat aan informaliteit gekoppe!
gekoppel kan word, is na hierdie kommentaar die van jeug
en coolness wat goed verteenwoordig is deur Wilmien en Simphiwe. Wilmien, wat
professionele wit vrou
ondertussen die sepie verIaat
verbat het, is 'n jong en dinamiese professione!e
wat aan die jappie-cliche voldoen. Simphiwe, wat ook vroeer verskyn het, is 'n
jong swart kelner wat goed beskryfkan word as
as'n
'n modeslaaf
sosiale waardes wat ten beste aan formaliteit
fortnaliteit gekoppe!
gekoppel kan
Omgekeerd is die sosiaIe
word die van senioriteit, konserwatisme en sosiaIe
sosiale prestige, wat die karakter van
Made! goed Ilitbeeld.
uitbeeld. In hoeverre kan sodanige sosio-generasioncle
sosio-generasionele karakterikarakteri
se ring taalstereotiepe
taaIstereotiepe opposisies teweegbring? Is die aanname verifieerbaar dat
sering
Made! op grond van haar intrinsieke formaliteit meer standaard of suiwerder
Made! se
praat as die twee jonger karakters? Is die aanname ook verifieerbaar dat Madel
taalgebruik ook meer konformeer aan die Nederlandse
Ncderlandse taalpatroon, terwyl die
van Wilmicn
Wilmien en Simphiwe nader aan die van Enge!s
Engels le? Word daar - soos die
draaiboekkoordineerder, S. Louw, se kommentaar suggereer - slegs leksikale en
idiomatiese elemente gebruik om registers te markeer of word differensiasie ook
morfologies
mortologies en sintakties bewerkstellig?

Korpusanalise
Die korpus is saamgeste!
saamgcstel uit die draaiboeke van episodes 521 tot 579 wat tussen
12/02/2003 en 19/05/2003 verfilm is. Alle karakters se dialoog is ingesluit, met
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uitsondering van die Engelse sinne wat hier en daar voorkom,
voorkom. Die totale aantal
woorde bedra ongeveer 237 800. Die ingesamelde gegewens is georden volgens
leksikale items, nieletterlike uitdrukkings
uitdrukkingsl,1, diskoersuitdrukkings,2 morfologiese
prosesse, anaforiese en kataforiese markering, en woordvolgorde. Die kenmerke
wat vir elke kategorie geselekteer is, is die waarvoor die navorsers self (potensieel)
normafulykende
het,
normafWykende variasie in die korpus opgespoor het.
Wat leksikale items betref, is daar variasie gevind by die kategoriee
naamwoorde, adjektiewe, bywoorde en (nieskeibare) werkwoorde,
werkwoorde.
normafWykings by elke kategorie is die volgende:
Die persentasie (potensiele) normafulykings
Alle karakters
Naamwoorde
Adjektiewe
c----.
Bvwoorde
~~oorde
(Nieskeibare)
werkwoorde

I

5%
2.5%
1%
2(%
2%

Wilmien
19%

Simphiwe

42%
48%
11%
25%

33%
8%
25%

----Madel
Made!
0%
0%

0%
0%

By elke
clke kategorie domineer Engelse items
item~ duidelik.
duidclik. Die meeste Engelse naamnaam
!ewe (bv. advance, slip,
woorde het te doen
do en met die ekonomiese en professionele lewe
cater vir, compete met), die algemene etikettering van karakters en die sosiale lewe
(girl, stud, celebs, ilippest,
hippest, hottest, mittgle
mingle met). Die res van die gevalle
gevaIle van (potensiele)
(potensie!e)
Afrikaanse leksikale items, meestalleenvertaal uit
normafulykings
normafWykings word gevind as Mrikaanse
Engels met 'n relatieflee
rclatieflee semantiese inhoud :
•

maak in ek sal dit nie teen vanaand maak nie (Standaardafrikaans haal )

•

soek met 'n betekenis van wil in ek soek
.. , he)
afrikaans wil ...

'0

tweede opinie (Standaard
(Standaard-

Soms word daar ook nie-erkende Mrikaanse vorme aangetref (papierwerk,
(papierwerk.
ongelukkiglik) .
Op die gebied van nieletterlike uitdrukkings word daar variasie aangetref by
die kategoriee skeibare werkwoorde (opmaak), voorsetselswerkwoorde (werk
aan), halfklousale uitdrukkings (verkeerd loop3), kollokasies (boeke en state4).
Aan hierdie kategorisering kan toegevoeg word die uiters varierende marmar
(+lewend)
lewend) by werkwoorde met 'n drieledige valensiepatroon
kering van objekte (+
(gee, vertel) waarby die voorsetsels vir of aan gebruik kan word. 5 Aan bly in
woordeboeke nog steeds die enigste geboekstaafde voorsetsel by bogenoemde
werkwoorde, ternyl
terwyl vir in die algemeen as +informeel maar nooit inkorrek nie
(potensiecl) nienie
deur grammatikas beskryf word. Die voorkoms van vir is dus as (potensieel)
standaard gekategoriseer op grond van woordeboeke en grammatikas se meer
konserwatiewe siening.
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Op hierdie basis word die persentasie (potenside) normatWykings
normafWykings by elke
kategorie die volgende:
-

I

~

AlIc
Alle karakters
3,2%
14%

i Skeibare werkwoorde

I, VVoorsetse!oorsetselwerkwoorde

I: IIalfldousale
Halfklousale uitdrukkings

24%
i24%
70%
36%
Marketing van +lewend deur 136%
I Markering

I Kollokasies

Wilmien
WiImien
6%
16%

Simphiwe
10%
13%

Madel
Made! __
0%
5%

27%
78%
53%

42%
85%
45%

0%
0%
29%

~

~~

j

Ivir

I

I

~

Hier is die Engelse invloed oneweredig: Slegs by kollokasies word daar 'n
meerderheid morfologies ongewysigde Engelse oornames aangetref (happy
news, done deal, sweet sixteens). Andersins kom (potensiele)
(potenside) Niestandaard
Niestandaardafrikaans tot uiting deur
•

gedeeltelike oornames uit Engels, by. uitfreak, aanmove, sy cool verloor

•

vermeende leenvertalings soos 'n
'0 kans vat, verkeerd gaan, van begin tot
einde

•

blykbare transfigurasies van die Engelse voorsetselgebruik en valensiepatroon
in vervang met, besluit op, betaal vir

5005
soos

•

die gebruik van vir pleks van aan by werkwoorde met drieledige valensievalensie
horn
patroon soos in: Toe vertel ek daai verhaal vir hom

Op die gebied van diskoersmerkers is variasie gevind in perifere diskoers
diskoersmarkeerders (soos almal weet), taalhandelingsformules (dankie), reaksies (reg
so!) en uitroepe (sjoe!).
Alle karakters
36%

Wilmien
21%

Simphiwe
33%

Made!
0%

37°/.,
37%

56%

33%

0%

Reaksies

30%

50%

75%

0%

Uitroepe

25%

47%

80%

0%

Perifere
, diskoersmerkers
Taalhandelingsformules

Direkte oornames uit Engels domineer weer duidelik. Diskoersmerkers SOOS
soos
honestly...,
honesdy
... , I mean ... really, taalhandelingsformules soos cheers, howzit,
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sorry, reaksies soos
SODS oukei, orraait, ja sure, uitroepe soos no ways!, big deal,
dis 'n bummer word aangetref. By alle kategoriee kry ons ewe-eens Mrikaanse
Afrikaanse
500S die diskoersmerkers as jy my vra
vonne
vorme met ongeboekstaafde betekenis, soos
(Standaardafrikaans na my mening), wat meer is (Standaardafrikaans bowen
bowendien).
Ander voorbeclde
voorbeelde van leenvertalings uit Engels sluit in:
•

die adjektief reg pleks van goed (as ekjou ~ verstaan)

•

modale partikel soort van (Standaardafrikaans so te se)

•

die taalhandelingsformule jy's welkom (Standaardafrikaans nie te danke

[nie])
•

die reaksie definitief! (Standaardafrikaans beslis!)

•

die uitroep vergeet dit! (Standaardafrikaans laat staan dit/los dit).

Die twee areas van referensiele markering wat in die korpus die meeste aan
voornaam
(potensieel nonnafWykende)
normafwykende) variasie onderhewig was, is die van voornaarnbom?), sowel as
woordelike anafore (daardie motor daar oorkant ... sien jy hom?),
die van voornaamwoordelike katafore in die posisie van voorlopige objekte (ek is
daarvan seker dat hy
by sal kom). Dit staan veral as 'n skryftaalvorm in skerp
by as soortnaamwoordanafoor. Normoordele
Normoordcle - hoewelliberaal
mededinging met hy
by
in die algemeen - kan hi
hier
er en daar 'n prinsipiele
prinsipieIe voorkeur laat deurskemer vir hy
as anafoor van [[+lewend]
+Iewend] en dit as anafoor van [-Iewend] (sien bv. Miiller,
Muller,
so is voorlopige objekte beskryf as verplig by bepaalde
bepaaIde werkwerk
2003: 25, 75). Net 50
woorde wat ftitelikeffaktiewe
ftiteliketfoktiewe stelbysinne inlei (Ponelis, 1979: 449). Ondanks die
Iys van
afWesigheid
afuresigheid in sowel Standaardafrikaanse bronne as in die ANS van enige lys
sodanige
50danige werkwoorde, word die weglating van voorlopige objekte deur sekere
beoordecl (sien Coetser, 1992: 193).
Mrikaanse bronne as mindergewens beoordeel
Op grond hiervan Iyk die persentasie (potensiele)
(potensieIe) normafwykings
normafWykings by clke
elke
kategorie soos
SOOS volg:
Alle karakters
Afwesigc
Afwesige voorlopige objek 80%
by oorganklike wcrkwerkwoorde wat een vereis
Afwesige voorlopige
vooriopige objek 82%
by onoorganklike werkwerk
woorde wat eeo
een vcrcis
vereis
16%
Verkeerde gebruik van
dit/hy

-

Wjlmien
Wilmien
85%

Simphiwe
100%

Made!
Madel
70%
I

I
97%

100%

0%

20%

52%

35%
35%~

--
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In die korpus is vasgeste!
vasgestel dat hy we!
wc! meeding met dit as anafoor van beide en
+ lewend by slegs 16% van alle opgetekende gevalle (bv. as ou Fanie se hy doen
'n ding, dan doen hy horn). Voorbee!de
'0
Voorbeelde waarby voorlopige objekte wegge!aat
weggelaat is,
lS:
15:

•

ek sou 0 haat om saam te gaan.

•

is jy opgewonde 0 oor Simphiwe jou vat?

Die areas van morfologie waar die meeste (potensiele) normaf..vyking
normafWyking gevind is,
is die vorm van die prenominale ontkenningspartike!
ontkenningspartikel (nie 'n ... nie versus geen
... nie), en die tydvorm van die werkwoord in die presens irrealis in die konteks
ekjY~,!ill!
jy ~, !Q!! ek dit doen versus as ekjy
ek jy i!, doen
protasis + apodosis (bv. as ek

ek dit).
Wat betref die afWisse!ing
afWisseling nie 'n ... nie vs geen ...
.., nie spreek die literatuur
literatuUf
':\(een is meestal
mcestal verkieslik bo
duidelik:
duidc!ik: ooreenkomstig die ANS word geskryf dat "geen
bchalwe wanneer die ontkende voornaamwoordelike
voornaamwoordclike groep benadruk
nie 'n", behalwe
87;ANS,
ANS, 1653-1658).
moet wees (Muller, 2003: 87;
By die prcsens
irrcalis, klink die standpunte heelwat liberaler. Tog vind 'n
presens irrealis,
mens hier en daar aanwysings dat die + Nederlandse gebruik van die imperimpcr
fektum om die presens irrealis
irrcalis aan te dui, kenmerkend is van skryftaal en 'n hoer
OIlS omgeomge
opvocdingspeil. Die teenswoordige tydvorm vir presens irrealis vind ons
opvoedingspeil.
kccrd gekoppe!
gekoppel aan spreektaal
sprecktaal en 'n laer opvoedingspeil (De Villiers,
Villicrs, 1971: 58-59).
keerd
Geen stellige normoordeel
normoordee! word hier gevel nie, en daar kan slegs
slcgs aangeneem
Iyk, hoog geskat word op die skaal van meer
word dat wat +Nederlands lyk,
standaard. Op hierdie basis word die persentasie van (potensiele)
(potensiCle) normafWykings
by e1ke
elke kategorie die volgende:

Nie ('n) ...nie
... nie Lp.v.
Geen ... nie
Presens vir irrealis
Prescns
presens in protasisl
protasis /
apodosis

Alle karakters
kara~. Wilmien
60%
80%

Simphiwc
Simphiwe

Made!
Madel

100%,
100%

49%

100%

0%

.-

~.

30%

45%

j

Op die gebied van woordvolgorde
woordvolgordc is die grootste variasie
variasic gevind by die plasing
voorset~clbepalings soos in hulle
hulIe het
van die werkwoordelike groep in sinne met voorsetselbepalings
gister (Kaap toe) gevlieg (Kaap toe). Ook is daar variasie
variasic in die voorkoms van
dat en of by ondergeskikte bysinne, soos
5005 in ek dink hy is daar versus ek dink
dat hy daar is. Ten slotte is daar variasie in die volgorde in wh-sinne soos
5005 in ek
wonder wat hy doen naas ek wonder wat doen hy.
Voorskrifte omtrent die SOV-volgordc
SOV-volgorde het mettcrtyd
mettertyd 'n liberaliserende
libcraliserende rigting
werk
ingeslaan: Streng sienings
sicnings van 'n verpligte bysinsfinale posisie van die werk-
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woordelike groep (Basson, 1972: 98) het stadigaan plek gemaak vir meer
genuanseerdheid waarvolgens die plasing van die werkwoord mag varieer na
gelang van die bepaling
be paling se vryheidsgraad (Van Schoor, 1983: 49-50) of stilistiese
oorwegings (Carstens, 2003: 51-54). Wat betref skoon bysinne is radikale
afkeuring (Van der Merwe, 1960: 55) mettertyd vervang deur aanvaarding van die
konstruksie sonder dat (maar nie van die sonder of
ofnie)
nie) (Carstens, 2003: 49-50).
Aan
Am die ander kant is die VSO-volgorde in wh-sinne wyd veroordeel (Coetser,
1992: 182; Carstens, 2003: 56).
By die evaluering van die korpusgegewens is hier besluit om 'n konserwatiewe
korrektheidskaal te hanteer met heel bo streng SOV-orde en onderaan SVO-,
datlof Op hierdie basis word
VSO-volgorde en die skoon bysinspatroon sonder datlof.
die persentasie (potensiele) normafWykings by e!ke
elke kategorie die volgende:
-

-

Volgorde in:
Niestreng SOY-orde
Ondergeskikte bysinne
sonder voegwoord
VSO in wh-sinne

.

Alle karakters
12%
69%

Wilmien
20(Yo
75%

Simphlwe
15%
69%

Madel
11%
67%

18%

62%

65%

0%

Implikasies van die resultate
Die kenmerke-analise het 'n duidelike gaping getoon tussen Wilmien en
Simphiwe se taalgebruik en die van Made!. Die algemene resultaat wys dat Madel
Made!
se taalgebruik dit van die van die ander twee karakters onderskei. Kenmerkend
Madel se taalgebruik is die hoer konformering aan Standaardafrikaans en 'n
aan Made!
totale afwesigheid
SimafWesigheid van ongewysigde oornames uit Engels. Omgekeerd is Sim
phiwe en Wilmien se taalgebruik gekenmerk deur minder hoe konformering
konforrnering aan
Standaardafrikaans asook deur die aanwesigheid van ongewysigde oornames uit
Engels.
Enge!s. Aangesien die draaiboekskrywers Made! bewus ontwerp het as 'n forme!e
formele
karakter, kan dit gestel word dat haar +standaardtaalgebruik groter formaliteit
teweegbring as die van Simphiwe en Wilmien, wat die informeler waardes van
hipness en coolness uitdruk. Op grond hiervan kan tot die gevolgtrekking gekom
word dat die teoretiese skakel tussen (in)formaliteit en (nie)standaard bevestig
word deur 'n algemene blik oor die pren~ie
prenyie van tde Laan se taalgebruik.
Indien die persentasies van nader bekyk word, blyk dit dat die teenstelling
tussen Made!
Madel en WilmienlSimphiwe die skerpste is by die kategoriee leksikon,
kollokasies en diskoersmerkers. A fortiori kan dit beteken dat die skakel tussen
formaliteit en (nie)standaard die hegste Iyk by hierdie kategoriee, terwyl dit
Iyk by die van morfologie, referensiele markering en woordvolgorde. By
swakker lyk
laasgenoemde drie kategoriee lyk
Iyk dit tog asof sommige patrone meer by Made! se
taalgebruik pas as by die van Wilmien ofSimphiwe s'n. Dit geld byvoorbeeld vir:
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•

die behoud van die SOV-volgorde in wh-sinne in bv.: Ek wonder waar hy
is.

•

die gebruik van die preteritum om die presens irrealis uit te druk in die
konteks protasis + apodosis soos in: As ek
ekjywas,
jy was, !Q!!
sou ek
ekdit
dit los.

•

die gebruik van 'n voorlopige objek voor ondergeskikte bysinne soos
500S in:
Ek kan jou daarvan verseker dat...

•

die gebruik (alhoewe!
(alhoewel in ierwat
ietwat mindere mate) van geen ... nie in plaas van
nie 'n ... nie soos in: Ek het geen tyd nie.

Soos vroeer gesien, ken elk van hierdie patrone min of meer aanvaarbare variasie
tussen aan die een kant 'n ~Nederlands
-Nederlands en dus vermoedelik ~standaard,
-standaard, en
andersyds 'n + Nederlands en dus vermoede!ik
vermoedelik 'n +standaard patroon. Die
+ Nederlands patroon verskyn beduidend meer in Made! se spraak as in die van
WilmienlSimphiwe. Hierdie waarneming kan die aanname bevestig dat variasie
op die formaliteitskaal deur verskiIlende
verskilIende vlakke van konformering aan die
Nederlandse patroon bewerkstellig kan word.
Tog is daar gevaIle
gevalle van grammatikale patrone waarvan die (potensieel)
(potensiee!) (nie)(nie)
standaard gebruik minder korreleer aan (in)formaliteit. Hier handel dit oor die
gebruik van die voornaamwoordelike anafoor, die plasing van die werkwoordewerkwoorde
like groep, die gebruik van vir in plaas van aan, wat klaarblyklik onafhanklik van
die karakter varieer. IIieruit
Hieruit kan afge!ei
afgelei word dat sommige gevalle van vrye
impJikasies het nie.
variasie nie duidelike stilistiese implikasies
Dit is boonop opmerklik dat sommige ~Nederlands
-NederIands patrone duidelik die
oorhand kry oor + Nederlands in sowe!
sowel forme!e as informele
informe!e kontekste. Made!
gebruik by.
bv. eweveel die -Nederlands patroon van skoon bysinne met SVO-orde
as die ander karakters. Hierdie waarneming toon dus dat formaliteit nie sistesistc
maties gekoppe!
gekoppel is aan konformering aan die Nederlandse patroon nie.
Direkte oornames uit Enge!s
Engels word oorwegend vir hip en cool statuskonnotasies
gebruik. Dis veral wat die leksikon en uitdrukkings betref, terwyl die Engelse
diskoersmerkers mcestal
meestal slegs in die sinsperifere posisies verskyn.
Ten slotte kan die opposisie tussen Made! se spraak en die van Wilmienl
Simphiwe beskryf word as een tussen maksimale konformering aan StandaardStandaard
afrikaans en maksimale (potensiele)
(potensieIe) normafWyking daarvan in wat betref die
leksikon, idiomatisiteit en Enge!se diskoersmerkers. Ongewysigde Enge!se ooroor
names is die grootste oorsaak van (potensiele) normafWyking op daardie vlakke.
Op die minder duidelik
duide!ik genormeerde vlakke van die morfologie, die gebruik van
anaforelkatafore, en woordvolgorde is daar 'n minder karaktergebonde
karaktcrgebonde opposisie
tussen +standaard en -standaard. Waar karakterdifferensiering we!
wel op daardie
speel varierende konformering aan die Nederlandse patroon we!
vlakke geskied, spee!
'n belangrike
be!angrike rol (bv. die variasie nie 'n ... nie vs geen ... nie).
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Wat betref registerwisseling kan die skakel tussen (in)forrnaliteit
(in)formaliteit en (nie)(nie)
standaard beter bevestig word op die gebied van die leksikon, koIlokasies
kollokasies en dis
diskoersmerkers as op die algemeen grammatikale vlak.
resultatc, kan daar rere
Ten opsigte van die verteenwoordigendheid van die resultate,
weer
delikerwys gese word dat die taalgebruik in tde Laan as 'n onregstreekse weerspieeling van die taalwerklikheid getipeer kan word. Soos in die meeste fiksionele
taal is tde Laan se spraak wesenlik kunsmatig: Ofskoon daar sekere kenmerke van
werklike spreektaal daarin te vinde is soos uitroepe, diskoersmerkers, groetgroet
vorme, ens., beteken die toneel- of draaiboekskrywer se tussenkoms dat daar ter
wille
wiIle van speelbaarheid bepaalde spreektaalkenmerke verwyder word, soos ver
verskynsels van nievlotheid (disfluency)
(digluency) en fout (error). Daarnaas word daar net soos
by toneeltaal verskillende stereotipes sclektief
selektief aan die karakaters
karakatcrs toegedig ten
einde geografiese, sosio-ekonomiese en idiosinkratiese variasie te bewerkstellig
(Haupdleisch, 1983:70-73, 76-77). Die pren~ie
prenyie van wat deur die gehoor/publiek
(Hauptfleisch,
verstaanbaar is, of vir watter stereotipe hulle gevoelig is, oefen 'n besondere
invloed uit in die skryf van die karakters se dialoog.
Marknavorsing toon dat tde Laan primer gemik is op 'n hoofsaaklik wit en
stedelike teikengroep. In weerspieeling hiervan toon die draaiboekskrywers se
taalbeleid 'n duidelike
duidclike orientasie
oricntasie na wit standaarde of norme, ook wanneer reels
vir bruin en swart karakters saamgestel word. Weens die tussenkoms van die
draaiboekskrywer as 'n soort taalkulturele katalisator sou dit uiteraard aanma
aanmatigend wees om 'n prengie van taalwerklikheid te probeer opbou op basis van die
dialoog in tde Laan. Tog kan 'n mens met redclike
redelike sekerheid aanneem dat die
dialoog direkte toegang bied tot die taalpersepsie van wat eintlik die sosiososio
ekonomies leidende groep is, in die Mrikaanssprekende
Afrikaanssprekende gemeenskap. Dit is wel
wcl
moontlik dat hierdie persepsie glad nie weerklank vind by ander segmente van
die taalgemeenskap nie. Om 'n verteenwoordigende en werklikheidsgetroue
beeld
becld te kry van registerwisseling sal werklike taalgegewens uit die hele taalgetaalge
taal
meenskap onder die loep geneem moet word. Tot hoeverre tde Laan se taalstereotipe die taalwerklikheid weerspieel, bly 'n vraag waarop op hierdie stadium
geen stellige antwoord gegee kan word nie.
Gerald Stdl
Ulliversiteit Brussel
Vrye Universiteit
Ilse FeillQuer
Feinauer
Universiteit
UII iversiteit Stellenbosch
Stellwbosch
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Note

Fernando hanteer die term non-literal expressions, wat in haar studie verwys na
conventionalized co-occurrence of collocation waarvan die betekenis nie letterlik te interinter
Hoewcl hierdie term gebruik word, word hier geen
preteer is nie (1996: 30-32). Hoewel
t.O.V. die uitdrukking se graad van konvensionaliteit nie.
gevolgtrekking
gevolgtrekk:ing gemaak Lo.v.
Hierdie term verwys na uitdrukk:ings
uitdrukkings wat Ponelis sou noem sprekergebonde ranran
dadjunkte, houdingsadjunkte, uitroepe (1979: 291-296).
Semi-clausal idioms verwys by Fernando (1996: 40-41) na non-literal sequences wat uit ten
minste een werkwoord en een bywoordlobjek bestaan.
Composite idioms verwys by Fernando (1996: 45-46) na idiome met little generative
potential en wat cannot be produced according
accordi11;g to predictable rules.
Dit sou vanuit 'n konvensionele standpunt nie verkeerd wees om werkwoorde met
voorsetsclwerkwoorde te kategoriseer nie, maar die
aan/vir as + lewend onder voorsetselwerkwoorde
siening van vir as 'n persoonmarkeerder (Den Besten, 1981: 141-179) het volgens die
navorsers 'n aparte ondersoek geregverdig.

Riglyne vir outeurs:

.V/""!1Jkriple bir TN&A beslaaJl
.V/""I1Jkriple
beslaoll !lil
lIil die "O/geudf
I'o/geudf ollderdele:
ollderdele:
l ' naam
naam,, adres, telefoon, faks-nommer en e-pos adres op
01' 'n afsonderlike
~fso nderlike bladsy,
bladsy.
L.:itd ruk "an
\'an die anikel (in drie\·oud).
drie\"l)ud),
'n L.:itdruk
Gcnommerde illustra,ies,
illustrasies, indien be
bcnodig,
nodig, met duidelike aanduidi
aanduiding
ng "an
\'an waar hulk
in die teks
tcks geplaas
gcplaas moet
moct word
word,.
AOII'1')'sillg..AOIIIl'),sillg.'- fir die
die "rlike!
arlike! ..-eij'
Jeij'
Ilvd raes ka n in !\frikaans,
Afrikaans, I'ede rlands, Duits of Engels geskryf word.
\\'ord.
Gebruik
Geb ruik die gelcknde
gclcknde spelling van hil'rclie tale
talc..
~a die rire! van die artikel
artike! "olg
volg 'n Engelse samevarting van maksimaal
maksimaal 150 woordc.
woorde.
\ Ioenie
Iocnie afkortings gebruik nil' (skryf "onder meer", nil' "o.m."
"o,m." nie).
behalwe na 'n opskrif.
Laar die eersre reel van 'n paragraaf inspring, behal",e
Laar lange r aanhalings inspring, en
Loar
cn onderskei hulle ell'ur
ul'ur middel
middcl van
va n witrcCls
\\'itrcCls 'an
\'an die
res \·an die [cks.

VcC\v,'s
Vc
C\V\' S na notas mer behulp van syfers in boskrif.
bcle aanhalingstckens
aanhalingstekcns (" ") behal\\'e by aanhalings binne
Gebruik by aanhalings dub bele
aanhalings C'" ").
By aanhalings val die
dic leesteken
Ieesteken slegs binne die aanhalingsrekens wanneer
wanncer dir deel
\'orm "an
\'an die aan haling.
"orm
Die publikasies
arrikel vcr",)",
verw)", word, vers kyn agteraan
agreraan in 'n
publikasics waarna in die artikel
bibliografie.
Gcbru
ik by "oorkeur
\'oorkeur die Harnrd-sisteem
Har,ard-sistl'em \'an tirelbeskr\"\\'ing
tirl'lbeskr\'\\'ing en ver",vsi
ver\\'vsing:
ng:
Gebruik
\'erw\"sings
\'
el\v\"si ngs in die teks
rcks word aangedui deur die name van oureur(s), jaar ,-a
vann
publikasie en blaelsrnommer(s)
blaclsrnommer(s) cussen
russen hakies re plaas.
plaas, Bn'oorbeeld:
BI"'oorbeeld: (Lijphart(Lijphart
Bezuidenhour 1984: 40-42),
ei nde \'an die artikc1
artikcl (titel s in
T itelbeskl')'\\'ing
itelbeskl')'\"ing in die bibliografie aan die einde
alfabetiese en kronologiese "olgorde):
,'olgorde):
alfabeticse
Groeneboer, Kces.
Kees. 1993. n,"eg
If'""eg 101 bel IVeslen: hel ;\
,,\-,'derial1ds
-eder/allds I'oo r i]l/dt2":
l1dli: eell
laaipo/ilieke geHiJil,dellis_
laalpoiilieke
geHiJil,dellis. Lciden:
Leide n: KITI.\' l5
Uitgc,·erij.
itgc\·erij.
Lijphart-Bczuide
Lijphart-Bczuidenhout,
nhout, Tr. 1984.
1984, T
Thomas
homas Fran ~ois Burgers - TOlleelet1.
TOllee/en.
i\'ederlal/ds III
111 Ajrik(/(/l1s,
Ajrik(/(/lIs, 2 (I): 38-56
TijdschriJi foor ",'eder/allds

Diskel:
Le\\'e r 'n di sket
sker in met
mer die dcfinitiewe [ck,
Icb '"an
van die
dic artike!
artike!;; dir wil
wil se, nadat enige
enigl'
Le\\'er
kritick "eC\verk
\'el\verk is.
i"
Skr"f
Skrvf die naam Yan
\'an die gcbruikre woord\'er\verk
woord"er\vcrk ingspakket 01'
op die di sker.
ske!. TN&A
gce "oorkeur
gee
\'oorkeur aan die RichtexI
Richrex[ (RH")
(RH') formaat. ,\
_\ nder
neler formate sal
sal so'
SO\'er
-er moontlik
konverrecr
\TtSICS van MiaoJoji n:"ord
If:"ord is wee ns die ge\'aar
\'ann
konverteer \\'o rd, maa
maarr latere 'Ttsies
ge"aar ,'a
virusbesmctting
virusbesmetting mindcr
minder wenslik.
HOll
H Oll 'n oorspronklike kopic.
kopie.
Red aksionele beleid:
Alle bydraes \\'ord anoniem 01' gcskikrheid
AlIe
geskikrheid \'it
\'ir publikasie bcoordeel
beoordl'ei deu
deurr ten minste
minsre
[Wee
Iwee beoordelaars,
beoordelaats, onafl1anklik van die rcoaksie
redaksic van TN&A ., Die kopicrcg \"an arri ke!s
gepubliscer in T N&A bcrus by di
diee tedaksie.
tcdaksic. ~le nings war in T N&A uitgcspreek
uitgcsprcek word,
hoef nie
hocf
nil' nood\\"<,nclig
nood,\"<,ndig deur die redaksie
reclaksie gedeel le
re word nie.
nil'.

William Burchell, Travels in
SOl/them Afr..ica, vol. 1, 1822.
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Redactioneel
Deze aflevering van Tydskrif vir Nederlands en /lfrikaans
Afrikaans is gewijd aan artikelen op
het raak:vlak
raakv!ak van autobiografie en seksuele identiteit. In eerdere vorm zijn deze
artikc1en voorgedragen a!s
artike!en
als referaat tijdens het Derde Colloquium over Neder
Nederlandse en Zuid-Mrikaanse Autobiografische Teksten, dat op 16 september 2005
werd gehouden aan de Universiteit van Tilburg. Dit colloquium kwam voort uit
het samenwerkingsverband tussen de sectie Mrikaans en Nederlands aan de
Universiteit van KwaZulu-Natal in Durban en de sectie Theorie en GeschieGeschie
denis van de Literatuur van de Universiteit van Ti!burg.
Tilburg. De twee gastredacteuren
van deze aflevering van TNA, tevens coordinatoren
c06rdinatoren van het genoemde samensamen
werkingsverband, traden op als organisatoren van het colloquium. Hun TilTil
burgse en Durbanse collega's Sander Bax, Leon Hanssen, Odile Heynders en
Vasu Rcddy
Reddy namen ook deel aan het colloquium.
Nadat de eerste twee colloquia (gehouden te Durban in 2001 en 2003) in het
teken hadden gestaan van diverse aspecten van de biografie en autobiografie,
werd het thema van het derde colloquium toegespitst op een specifieker invals
invalshock. De organisatoren van het colloquium stelden als thematische richtlijn de
hoek.
diverse representaties van seksuele identiteit in autobiografische teksten. Daarbij
gold de volgende overweging. Schrijvers die op wat voor manier dan ook autoauto
biografische elementen in hun teksten verwerken, construeren daarmee, bewust
of onbewust, cen persona, een in taal gerepresenteerde identiteit. Hoewel
HoeweI deze
talige persona nooit voor honderd procent samenvalt met de buiten de tekst
existerende persoon van de schrijver, is het streven van de meeste autobiografisch
opererende auteurs er we!
wel degelijk op gericht een zo adequaat en consistent
mogeIijk
mogelijk beeld
bee1d van zichzelf
zichze1f te scheppen.
In de loop van de twintigste eeuw is, ongetwijfeld onder invloed van Sigmund
Freud en zijn psychoanalytisch paradigma, het aspect van de seksuele
sek.<;uele identiteit
een steeds sterker rol gaan spelen bij het beantwoorden van vragen als: Hoe werd
ik degene die ik ben? Op welke oorzaken en motieven berusten de handelingen
handeIingen
en gedragingen die bepalend zijn voor mijn identiteit? Koos ik ervoor man of
vrouw te zijn, hetero-, homo- of biseksueel?
biseksueeI? Of werd ik als zodanig gekozen
door de omstandigheden, door mijn genen, sociale
sociaIe factoren, de klasse van mijn
opvoeders, mijn scholing?
Het overgrote dee!
deel van de bijdragen aan deze aflevering van TNA is ten nauwste
gerelateerd aan de hierboven aangeduide thematiek. Maaike Meijer gaat in op het
werk van de dichter Gerrit Achterberg, dat ze direct in verband brengt met zijn
psychopathologische geaardheid. Het structureIe
structurele en tenslotte ook moorddadige
geweld
gewe!d dat door Achterberg tegen vrouwen
vTouwen werd gebruikt (in 1937 reden voor
jarenlange
jarenJange gevangenisstraf en psychiatrische dwangverpleging)
dwangverpIeging) heeft in Meijers
VISle
dode vrouw wordt geYdealiseerd.
geldealiseerd.
visie een parallel in gedichten
gcdichten waarin de dOOe
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sluit Achtcrberg
Overigens sIuit
Achterberg zich hier aan bij prominente voorgangers als Poe,
Henry James en J-H.
J.H. LeopoId.
Leopold.
gestalte
EIke
Elke Brems gaat in op het motief van de seksuele initiatie, zoals dat gestaIte
getinte romans van de Vlaamse auteurs Erwin
krijgt in de autobiografisch gctinte
Mortier, Tom Lanoye en Jef Geeraerts. Daarbij besteedt ze bijzondere aandacht
aan de aspecten van het - in Vlaanderen zeer frequent beoefende
genealogische
beocfende gencalogischc
schrijven en van de masculiniteit.
Het artikel
artikcl van Andrea Lion richt zich op een
cen soortgelijk onderwerp.
onderwcrp. Zc
Ze
beschouwt Dubbelliifde van Adriaan van Dis als een coming out-roman, die net als
andere representanten van dit genre
genrc wordt gckenmcrkt
gekenmerkt door een retrospectief
vertelperspectief,
vcrtclperspectief, en die dus, in de bewoordingen van Jens Brockmeier, een
'retrospectievc
'retrospectieve teleologie'
teleologic' kent.
Sander Bax verbindt het autobiografisch genre met de gender-problematiek.
AJUa Meulenbclt
Meulenbelt en Hannes MeinMein
In dat verband confronteert hij teksten van Anja
kema, twee prominente feministische auteurs uit de jaren zeventig, met het werk
van de anti-feministische schrijver Maarten 't Hart. Dertig jaar later blijken de
overeenkomsten tussen
tllssen de drie genoemde auteurs verrassend genoeg veel groter
dan de verschillen.
Odile Heynders leest recent werk van de twee zeer uiteenlopende dichters,
Mustafa Stitou en Henk van der Waal, in autobiografisch kader. Ze stelt vast dat
poczie niet per definitie, zoals de gangbare
het autobiografisch schrijven in de poezie
mening wil, gepaard hoeft te gaan met anekdotiek en expliciete verwijzingen,
maar ook kan worden ingebed in een meer hermetische poctica.
poetica.
In zijn artikel over de omstreden Zuid-Mrikaanse teksten Man-Bitch van Johan
KJeinboer maakt Andries Visagie voorstellen voor een
van Wyk en Kontrei van Kleinboer
typologic
typologie van de seksuele autobiografie. Als structureel principe van de seksuele
seksuaIiteit voor de autobiografische
alltobiografische vcrteller
verteller een doorlopend
autobiografic
autobiografie is seksualiteit
of haar tekst. Er is verder een spanning tussen enerzijds de
aandachtspunt in zijn ofhaar
exuberante bevestiging van seksuecl
seksueel plezier (Eros) en
cn anderzijds de
dc sombere
scksualiteit samen met
mct dood en gevaar (Thanatos). Volgens
representatie van seksualiteit
Visagie
Visagic bestaat er ook een
ecn nauwe associatie tussen
tusscn de seksuele autobiografie en de
confessionele
confcssioncle literatuur.
Anthca van Jaarsveld
Jaarsvcld schrijven
schrijvcn in hun artikel over de
H.P. van Coller en Anthea
autobiografische elementen in Boesman, my seun, een drama van de Zuid-AfriZuid-Afri
kaanse dramaturg Deon Opperman. In Boesman, my seun representeert Opperman
het conflict tussen vader en zoon dat bcpalend
bepalend is in de vorming van de
mannelijke identiteit van de zoon. Van Coller en Van Jaarsveld stellen vast dat
als een papa
Opperman reeds in zijn vroegere teksten
tcksten de vaderfiguur voorstelt aIs
bat botvieren in de onderdrukking
triarch die
dic zijn machtsbelustheid
machtsbelusthcid in het gezin laat
van zijn vrouw en zoon.
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Dit nummer van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans is het derde dat in gehed
geheel
aan egodocumenten. In 2002 stond het eerste nummer van
vanjaargang
jaargang 9 in
gewijd is am
het teken van Nederlandse en Afrikaanse egodocumenten. Ena Jansen trad toen
op als redactrice. De tweede aflevering van TNA in 2003 Qaargang
Uaargang 10), onder de
redactie van Andries Visagie, was een bundeling van artikelen die als referaat
tijdens het Tweede Colloquium over Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Auto
Autobiografische Teksten in Durban (Universiteit van Natal, 2003) voorgedragen
waren.
De twee gastredacteuren zijn dank verschuldigd aan de Universiteit van
Tilburg, de Universiteit van KwaZulu-Natal en het Noordelike Kennisnetwerk
vir Neerlandistiek in Pretoria die allemaal bijdroegen tot het succes van het
Derde Colloquium in Tilburg in 2005. Ook Siegfried Huigen, hoofdredacteur
Afrikaans en Lizette Grobler, zijn redactionele
van Tydskrif vir Nederlands en ./ifrikaans
assistente, werkten mee aan de verzorging van de artikeIen
artikelen voor
v~~r publicatie. De
1NA bedankt ook de Durbanse kunstenaar Andries Gouws
redactie van TNA
(http://www.andriesgouws.com) voor de vergunning een detail uit zijn schilderij,
"Breakfast table" (2003), op de omslag van dit nummer af te drukken.
Jaap

Gotdegeb~JUre
Goedegebu~m

(UnivefSlleit Lejden)

Andries
Andrits Visagje (Universiteit van KwaZulu-Nalal)
KwaZuhl-Natal)

Volstrekt herkenbaar. 11'onisch
Ironisch realisme,
l'ealisme,
autobiografisch schrijven en feminisme in
jal'en zeventig
de jaren
SanderBax
In 1976
19]6 two female Dutch writers publish outspokenly feminist novels: Anja Meulenbelt,
Afeulmbelt, De
schaamte voorbij (Beyond the shame), and Hannes Meinktma,
Meinkema, En dan is er koffie
(And then there is coffee). These two writers represent a growing number of Dutch
feminist writers, working in the
tbe context of the
tbe literary maga<jne
magazine Chrysallis. Dutcb
Dutch feminist
prose of the seventies can be described as 'autobiographical realism' or 'ironic realism'.
lVLtUtenVtlf,
Meulenbelt, Meinkema and otbers
others intend to write prose tbat
that will help the average woman
recogni,,! her own problems. In this essay I draw a comparison between these feminist authors
recognizt:
and another
anothtr group, publishing in the literary maga.zjm
maga<jm Maatstaf The latter group has a
highly critical opinion offeminism. Maarten 't Hart,jor
HartJor example, writes a polemical essay, De
vrouw bestaat niet (1982)
(1982.) (The woman doesn't exist). In this publication I deal
with the paradoxical situation that these male novelists, criticising feminism, have an almost
identical conception of literature: a novel should be realistic and recogniztlble.
recogni~ble. What does this say
about the relation between authors' ideological perspectives and their aesthetic choices?
"Als dat vulgaire,
vulgairc, egocentrische, banale werk,
wcrk, het boek
bock was, wat dan nog aan te
vangen met het feminisme?"
Ct Hart, 1982: 118)

et

Het boek van het feminisme is natuurlijk De schaamte voorbij (1976) van Anja
Meulenbelt. De kritische stem in het bovenstaande fragment is die van Maarten 't
Hart. Met zijn beruchte De vrouw bestaat niet (1982) roept deze provocerende
essayist voorgoed de toom van de vrouwenbeweging over zich af. Het lange essay een betoog van 156 pagina's waarin 't Hart de vrouwcnbeweging
vrouwenbeweging tracht te
ontmaskeren als een
cen religieuze beweging, die bovendien 'bevrouwd' wordt door
beschertnde
beschermde elitairc
e1itaire en hoog opgeleide vrouwen wordt na verschijnen bijkans
verketterd. Vrouwenboekhandels weigeren het te verkopen en feministische
feministischc
opinieleidsters rocpen alle
a1le vrouwen op het boek
bock niet
nict aan te schaffen (D. Schouten,
1986: 121-130). Vanaf dat moment wordt de auteur ervan gczien
gezien als een notoire
vrouwenhater.
't Hart staat met zijn anti-feministische pamflet niet alIeen
alleen in de gepolarigepolari
seerde jaren zeventig. Bekend
Bekcnd is de typering van Gerrit Komrij, die de feministen
'de onwelriekende
onwelriekcnde gleuvenbrigade' noemde.
noemdc. Ook de wat oudere auteur F. B.
Hotz, door 't Hart e.s.
c.s. zeer
zcer bewonderd,
bcwonderd, staat in deze tijd
tiid te boek als een vrouwTYDSKRIF
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onvriendelijk auteur. Bij hem g'.lat
gaat het eerder om passages in zijn verhalen dan
om essayistische filippica's. In zijn oeuvre treffen we regelmatig mannelijke perper
sonages aan die zich neerbuigend uitlaten over 'de vrouw' (vaak die waarmee hij
gehuwd is) en die kritiek uiten op 'modieuze' fenomenen als de vrouwenvrouwen
beweging. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat deze drie auteurs alle
drie verbonden zijn (als redacteur of als medewerker) aan het literaire tijdschrift
tijdschrifi:
Maatstcif
(1954-1999),
een
tijdschrift
dat
in
de
jaren
zeventig
publicatieruimte
Maatsttif
tijdschrifi:
bood aan auteurs die literair-historisch worden getypeerd als 'ironisch realistisch'.
Maatstcif-auteurs herkennen hun natuurlijke vijand in een groep
Deze Maatsttif-auteurs
schrijfsters die nauw verbonden is met de tweede feministische golf in de jaren
zeventig. In die beweging is van meet af aan een
cen bijzondere
bijzonderc plaats ingeruimd
voor schrijfsters. Dat is niet verwonderlijk voor wie
wic beseft dat toonaangevende
feministen als Annie Romein-Verschoor, Joke Kool-Smit en Andreas Bumier
Jiteratuur of zelf literair werk schreven.
schrevcn.
altijd al veel belangstelling hadden voor Iiteratuur
Als in de jaren zeventig De schaamte fJoorbij (Meulenbdt,
(Meulenbelt, 1'l76)
CJ76) ved aandacht
krijgt in de kritiek en in het publieke debat, begint er een eigen literaire richting
ved feministisch georienteerde
te ontstaan en wordt de weg gebaand voor veel
schrij[,ters.
schrijfsters. Deze ontwikkeling mondt in 1978 uit in de oprichting van een
feministisch literair
Iiterair tijdschrift: Chrysallis (1978-1981) (Snetsdaar,
(Snetselaar, 1987). In dat
tijdschrift publiceren expliciet feministische schrijfsters als Hanneke van Buuren,
Ethel Portnoy en Hannes Meinkema naast verwante auteurs als Mensje van
(MaatstaJ) en Lidy van Marissing (Raster). AI
Al vrij snd classificeren critici
Keulen (Maatstaj)
schrijfsters'. AIs
Als zodanig zijn zij nog in
deze groep auteurs als 'de feministische schrijfstcrs'.
een
cen enkele
enkcle literatuurgeschiedenis terug tc
te vinden (Van Bork & Laan,
ban, 1986: 231231
uitvallen van
248; Schenkeveld-Van der Dussen, 1993: 819-824). De polemische uitvalIen
de Maatstaf-auteurs
Maatstcif-auteurs zijn gericht tegen deze
dezc literaire stroming.
De discussie omtrent feministische literatuur is onder meer interessant omdat er
gereflecteerd
gcreflecteerd wordt op de relatie tussen literatuur en engagement. De prozalsten
prozaYsten uit
Chrysallis, Meinkema voorop, ontwikkelen een poetica met een duiddijk
duidelijk pragprag
matisch oogpunt: men wil iets teweegbrengen bij de lezer. In het essay 'Plot', in de
bundel Wie weegt de woorden, legt Meinkema (1985: 193-215) uit waarom zij altijd
schrijft over personages die zichzelf voor de gek houden. Dat is nodig omdat we in
een werdd
wereld leven waarin iedereen zichzelf voortdurend vour
voor de gek houdt: somsom
mige culturele patronen zijn zo ingesleten
ingesletcn dat we
wc ons er niet van bewust zijn.
Meinkema willaten
wil laten zien hoe die culturele patronen het leven van vrouwen be'inbein
vloeden. Een personage dat niet liegt, is 'cultuurloos',
'cultuurlous', wekt de indruk
indmk een metameta
positic in te kunnen nemen ten aanzien van de cultuur waardoor het bepaald
positie
culturelc
wordt. Maar dat is misleidend, vrouwen immers zitten gevangen in een culturele
hierarchie, een
ecn hierarchie
hierarchic die door mannelijkc
mannelijke critici niet eens al zodanig herkend
hcrkend
wordt (Meinkema,
(Meinkcma, 1985: 197):

131
En daarom blijven verhalen over seksisme voor de (on)critici zo dikwijls onzicht
onzichtbaar. Saai, schrijven ze dan, niet beseffend dat ze daarmee meer van hun 'mauvaise
foi' getuigen dan van cen eventueel kwalitatief tekort in het besproken werk.
Iemand uit een minderheidsgroep beschrijven zonder aan die beschrijving iets
toe te voegen, betekent dat personage onzichtbaar maken, inspelen op de
vooroordelen waarmee onze cultuur is doordrenkt. Hoe dan? Lezers af en toe een
schok toedienen, ze even laten schrikken. (En dan warden
worden ze boos.)

Het is een pleidooi voor realisme. Meinkema wil in haar werk de vrouw zo
beschrijven dat zichtbaar wordt welke maatschappelijke
maatschappe!ijke (onderdrukte) positie zij
inneemt, er mag niets aan 'toegevoegd worden'. In dit citaat wordt engagement
(de wil om iets bij de lezer te veranderen door middel van een schokeffect)
verbonden aan 'realistisch schrijven': het laten zien van maatschappelijk onrecht.
Meinkema bepleit hier
hi er niet alleen realisme, maar een specifieke vorm ervan.
Doordat er volgens haar altijd afstand moet zijn tussen de implied autlwr
aut/m en de
personages, ofwel
ofWe! tussen wat auteur en lezers weten en de personages, ontstaat er
een lichte vorm van ironie
ironic - ik zal dat zo dadelijk
dadclijk illustreren aan de hand van En
dan is er h!lJie
koffie (Meinkema, 1976). Het werk van Anja Meulenbelt, de tweede
auteur die in mijn verhaal centraal zal staan, is niet zo zeer ironisch realistisch als
aIs
wcl 'autobiografisch realistisch'. Meulenbelt schrijft niet autobiografisch omdat
we!
ze daarmee een allerindividueelste expressie van een dito emotie willen
will en creeren,
maar omdat ze "iets wilde doen met al die ervaringen" (1985: 164):
De grote doos met brieven van vrouwen die ik overhield na 'De schaamte voorbij'
Iiet
liet [.. ] me zien dat ik niet de enige was, en dat het zin had om die ervaringen om te
materiaa! om kunnen zetten in een
zetten in tekst. [ ... ] Natuurlijk had ik datzelfde materiaal
'echte' roman. Het is mogelijk autobiografisch te schrijven zonder dat het leest als
een autobiografie. Ik vond het tocn
toen niet nodig. Ik had haast.
baast. Ik had geen literaire
pretenties. Het direkte, ruwe, niet mooi gemaakte beviel me.

r.. ]

Een hardcore avant-gardist, doorgaans niet gespeend van enig maatschappelijk
engagement, lOu
zou stijl achterover slaan van de poeticaIe
poeticale uitspraken van Meinkema
Meulenbelt. Niets geen autonome literatuur, geen ['art
en Meulenbclt.
l'art pour ['art.
I'art. Het schrijven
heeft volgens Meulenbe!t
Meulenbelt zin omdat lezers in brieven reageren. En Meinkema
wil de lezer
Iezer 'schokken' met realistische teksten. Wie durfde te beweren dat de
pragmatische poetica met het einde van de negentiende eeuw lo
zo goed als uituit
gestorvcn was, krijgt hier het tegenargument op een presenteerblaadje.
gestorven
Omdat het persoonlijke politiek is, kan het politiek gcengageerde
geengageerde dod
doe! van de
schrijfsters in de jaren zeventig het best bereikt worden door het schrijven van
'rcalistische' literatuur - literatuur waarin herkenbare en geloofWaardige
'realistische'
gdoofwaardige represenrepresen
wercld worden gegeven en waarin niet of nauwe!ijks
taties van een wereld
nauwclijks wordt geexperigeexperi
menteerd met de verhaalvorm. Maar op welke
wdke manier geven deze auteurs het
realisme vorm? En waarom kiezen ze voor deze verhaalvorm - die door sommige
critici en literatuurbeschollwers
literatuurbeschouwers als
a1s achterhaald wordt beschouwd?
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Ik wil dit illustreren aan de hand van twee - overigens
uverigens sterk verschillende
versehillende -
kemteksten uit de feministisehe
feministische literatuur van de jaren zeventig:
zcventig: Anja Meulenbelts
De schaamte voorbij (1976) en Hannes Meinkema's En dan is er kl?ffie
kqffie (1976). Ondanks
de onderlinge verschillen
versehillen staat in de podiea's
poetica's van beide auteurs het begrip
inleving of identificatie)
'herkenning' (door inlcving
identifieatie) eentraal.
centraal. Maaike Meijer (1993: 822) zegt
daarover het volgende:
Meulenbelt biedt haar personage "Anja" nadrukke\ijk
Meulenbe1t
nadrukkelijk aan als identificatiefiguur,
identificatiefiguur.
re veralgemenen, en te vergelijken met de belevenissen en
door haar ervaringen te
interpretaties van andere vrouwen. Identificatie
Identifieatic wordt gestimuleerd door het "echt
"eeht
besehrevene. De schaamte voorbij
I!oorbij nodigt uit tot het adopteren gebcurde"
gebeurde" van het beschrevene.
dezc visie.
visie, tot het begrijpen van de eigen ervaringen in clit
dit
door de lezeres van deze
feministisch
feministiseh licht.
lieht.

De schaamte voorbij wordt verteld door een ik-verteller,
ik-verteIler, die de naam Anja Meulen
Meulenbelt draagt. In de tekst wordt herhaaldelijk verwezen naar elementen uit het leven
van de auteur. Daarmee is de roman een 'autobiografie'. Dat is de roman ook
omdat hij het verhaal bevat van de Bildung van de hoofdpersoon. Wat de tekst
verteltechnisch interessant maakt, is dat er sprake is van drie verschillende
vertelteehniseh
versehillende
vertelniveaus die in de onvoltooid tegenwoordige tijd worden verteld. Het hooghoog
ste vertelniveau vinden we in het allerlaatste hoofdstuk, dat gedateerd is op 21
april 1976. 1 In dat laatste hoofdstuk reflecteert
refleeteert de ik-figuur
ik-figl.lur op het boek dat zij in
1975 gesehreven
geschreven heeft en dat zij in de negen (!) maanden tussen augustus 1975
en april
april1976
1976 heeft uitgetikt en omgewerkt.
verschillende passages onder de titel
Die tekst bestaat uit twee vertelniveaus: in versehillende
Gordes 1-15 vertelt de ik-figuur over haar vakantie met Hans in het Franse
plaatsje Gordes. Daar sehrijft
schrijft ze het boek en reflecteert
refleeteert ze op datgene wat ze aan
het schrijven
sehrijven is en op haar relatie met Hans. Tussen de Gordes-passages in staan
haar leven
allerlei hoofdstukken, verdeeld over drie delen, waarin de ik-figuur baar
zwangerschap als tiener, het
vertelt: de opvoeding, de zwangersebap
bet huwelijk op jonge leeftijd,
haar tweede huwelijk,
buwelijk, haar leven
Icven met zoon Armin, het studeren in Amsterdam,
haar werkzaamheden in feministiseh-soeialistisehe
feministisch-socialistische bewegingen, het ontdekken
van vrouwen met dezelfde ervaringen, het
bet daarbij horende opriehten
oprichten van praat
praatbaar buiteneehtelijke
groepen en haar
buitenechtelijke relatie met Ton (de man van Anna) die er
uiteindelijk toe leidt dat zij Anna ontmoet, de vrouw
VTOUW met wie zij haar eerste
serieuze lesbische
lcsbisehe relatie heeft. Het is een verhaal dat vooral draait om de vele
heet! met allerlei mannen (waarmee ze maar zelden naar
relaties die Anja heeft
tevredenheid het bed deelt) en de ontdekking van 'andere vrouwen', in de eerste
plaats als mensen met dezelfde ervaringen waarmee
waarmce gepraat kan worden, en in de
tweede plaats als mogelijke
moge1ijke liefdespartner.
Onderweg in het verhaal komen er herhaaldelijk momenten van inzieht.
inzicht. fun
Aan
het einde van het tweede deel, is de lezer(es)
Iezer(es) getuige van een doorbraak.
doorbraak We
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ontwaren de eerste sporen van 'bewustwording' bij Anja wanneer zij merkt dat ze
haar ervaringen kan delen. Ze leest een tekst van Shulamith Firestone over de
sehaduwzijden van de seksue!e revolutie (MeulenbeIt,
schaduwzijden
(Meulenbelt, 1976: 141):
We kunnen beter seksuele relaties opbouwen met onszelf
onszclf en onszelfbevredigen, ons
er bij neerleggen
neerIeggcn dat seks met iemand :mders
anders niet ons is weggelegd.
Ik huiL
huil. Om de hardheid waarmee
waarmce het er staat. Er is geen prins op het witte paard. Er
is geen oplossing.
opJossing. Maar ik ben de enige niet die worstelt met dczelfde
dezelfde dillema's.
Ik
lk ben niet alleen.
alleen.
Ik ben niet alJeen.
lk
Ik ben niet alleen.

De schaamte voorbij heeft, anders dan de tite!
rite! wellieht
wellicht doet vermoeden, niet eeht
echt
een overwinning als eindpunt. Het personage Anja blijft angstig, aarzeIend
aarzelend en
ongelukkig,
ongeIukkig, al heeft ze dan ontdekt dat andere
and ere vrouwen hetzeIfde
hetzelfde doormaken.
De moeite die zij heeft met het verbreken van haar relatie met Hans, geeft al aan
dat zij nog altijd dezeIfde
dezelfde relationeIe
relationcle problemen heeft. Zoals ook haar twijfeIs
twijfels
over haar moedersehap
moederschap ilIustreren
illustreren dat zij nog allerminst
aIIerminst tevreden is met haar
identiteit. Het eindpunt van het boek is dan ook eerder aarzelend dan jubelend
(Meulenbelt, 1976: 285):
Oplossingen, ik heb geen oplossingen. Ze zijn er nog niet. Maar ik leef, zie vrouwen
om me heen wakker worden. Mijn
Miin were
wereld
Id wordt steeds bewoonbaarder.

Aan het einde van de roman blijkt dat er in dit boek weliswaar geen individueIe
individuele
overwinning is geboekt, maar dat het ontdekken van 'de vrouwen' als gemeengemeen
schap
sehap van belang is (MeulenbeIt,
(Meulenbe!t, 1976: 291):
Wie denkt
dcnkt dat dit alles was, een vrouw die zich aan haar schaamte heeft ontworsteld,
een unieke geschiedenis 105
los van alle andere, die heeft het niet goed begrepen. Als
vriendschap zo eenvoudig is dan heb ik te weinig gezegd.

Ute Langner (2002) schreef een mooie dissertatie over het werk van sehrijvende
schrijvende
feministen in de jaren zeventig. Zij ziet in De schaamte voorbij
voorby' de literaire verbeeIverbeel
ding (Verarbeitung') van het 'ervaringsconcept'
'ervaringseoneept' dat werd ontwikkeld in het po
politiek-maatschappclijke
litiek-maatsehappelijke fenomeen van de 'praatgroepen' (103-112). Voor wie het
niet meer weet: in 'praatgroepen' kwamen vrouwen bij elkaar
eIkaar om de leuze 'het
persoonlijke is politiek' in de praktijk te brengen. Zij wisselden
wisse!den ervaringen uit.
Centraal staat daarbij de trits: ervaring - herkenning - bewustwording. Het
verwoorden van de eigen ervaring en het herkennen van de ervaringen van
andere
and ere vrouwen, leidt ertoe dat vrouwen zich bewust worden van hun onder
onderpositie in de samenleving.
drukte posirie
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Langner ziet het plot van De schaamte
schaat1lte voorbij als
aIs een ontwikkelingsproces.
ontwikkelingsproccs.
Hoofdpersonage en ik-vertelster Anja begint aIs
als een naleve
naicve vrouw, maar ontont
wikkelt een feministische bewustzijn en kiest voor een !esbische
lesbische levensvonn.
Ievensvorm. Ze
Zc
wordt seksueel bewust en poIitiek
politiek bewust. In
Tn de roman ervaart ze herhaaldelijk
een frictie tussen haar individuele ervaring (het persoonIijke)
persoonlijke) en haar positie als
aIs
represent ante van een groep (de politiek). De opIossing
representante
oplossing ligt in 'zichtbaar worden'.
Door haar verhaaI
verhaal als boek te publiceren, wordt haar individuele ervaring tot een
identificatiemodel. Zij maakt haar ik-ervaring tot cen
een wij-ervaring (96-102).
Het ontwikkelingsproces
ontwikkclingsproces van Anja maakt duidelijk hoe
hoc deze roman wil
functioneren naar het model van een literaire 'praatgroep'. Meulenbelt wil in
haar werk authentieke ervaringen verwoorden (hetzij autobiografisch, hetzij
fictioneel) die door lezeressen herkend moeten kunnen worden. Die herkenning
leidt dan tot 'bewustwording' of'bewustmaking': lezeressen
Iezeressen worden
!eidt
word en zich bewust
van hun positie als vrouw. Zij zien in hoe zij geconditioneerd zijn door de
dc
patriarchale burgerlijk-kapitalistische ideologie en hoe zeer zij de daarbij horende
waarden verinnerlijkt hebben. Door de herkenning krijgen zij het inzicht dat zij
niet aIleen
alleen staan, maar dat er veel meer vrouwen zijn die hetzelfde doormaken.
De individuele ervaring wordt daarmee een 'collectieve vrouwelijke ervaring'.
Hoe we ons deze vorm van 'herkennend lezen' moeten voorstellen, kan ik illusillus
treren met MeuIenbelts
lezing
Meulenbelts verslag (in Costera Meijer, 1996: 224) van haar lczing
van Kate MilIetts Flying (1975):
Wanneer ze vertelt over haar bi-sexualiteit is dat voor mij volstrekt herkenbaar, ik
ben het zelf.
zel£ Haar ervaringen in de beweging lijken op de mijne. Eigenlijk is het nog
steeds hetzelfde effekt als de eerstc
eerste praatgroepen hadden: "Opeens wist ik dat ik niet
gek was. Ik
heb altijd gedacht dat ik de enige was, nu niet meer.»
lk heh
meer."

Meulenbelt kiest voor de vorm van de 'autobiografie'. Ze vertelt het verhaal van
haar leven
!even en presenteert dat als een verhaaI
verhaal dat begint in onwetendheid en
na'iviteit
naiviteit en dat eindigt bij bewustwording. IHet
let verhaal doet in dc
de verte denken
aan modernistische romans als Het land van herkomst (Du Perron, 1935) of Eva
(Van Bruggen, 1927) waarin auteurs de chaos van hun leven in een zinvol ver
vervcrband gebracht met het bekentenisbekentenis
band proberen te brengen. Ook is het in verband
Op weg
wt;g naar het einde, 1963). Het
proza van Gerard Reve (Nader tot U, 1966, Gp
verschilt van al deze voorbeelden, omdat het de stilistische en compositorische
complexiteit
comp!exiteit van die teksten ontbeert. Dat kan ook niet anders, want het verte1de
verteide
verhaal moet herkenbaar zijn voor een
cen groot publiek. Niet
Nict het individue1e
individueie leven
lcven
ccn persoon staat centraal, maar het voorbeeld voor andere vrouwen. Het
van een
lijkt mij dan ook het beste de roman te typeren als 'autobiografisch realistisch'.
En dan is er hffie
kqffie (Meinkema, 1976) is een heel ander bock.
boek. In dit fictionele
verhaal wordt een week beschreven uit het leven van een sterk versplinterde
familie. Zo ongeveer
ollgeveer volgens het procede van De avonden
avondm (Reve, 1947), een
cen
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hoofdstuk per dag, van maandag tot zondag, volgen we het leven van een uituit
eenvallend
eenvaIIend gezin.
gczin. De roman eindigt met het verjaardagsfeest van Jacques, de
vader van het gezin. In dat laatste hoofdstuk komen de verschillende leden van de
familie, die we daarvoor telkens apart hebben leren kennen, samen in een
cen ruimte.
Het perspectief kan men typeren als 'multiple selective omniscience' ofWel:
ofWeI:
meervoudig personaal.
personaa!. Er zijn acht personages die focaliseren. Ieder hoofdstuk 
en dus iedere dag van de week - volgen we vanuit het perspectief van meerdere
personages. Hierdoor wordt de roman een relaas van wat de familieleden
familicleden (en
enkele bijpersonages)
bijpersonagcs) tijdens de hcle
hele week - die natuurlijk 'het dagelijks leven'
uitdrukt - bezighoudt. Zij hebben verschillende visies op elkaar en beleven de
gedeelde verjaardag zeer uiteenlopend. Wat daarbij opvalt,
opva/t, is dat zij niet het
bewustzijn hebben dat de (onzichtbare) verteIIer
verteller wel
wcl heeft. De personages
worden bekeken 'in hun ellende'. Er wordt getoond hoe de personages gebukt
gaan onder hun maatschappelijke rol, maar zij zijn zich er zelf niet of nauwelijks
nauwclijks
van bewust. Er wordt in deze tekst bewust distantie gecreeerd
gccreeerd tussen het
normen- en waardecomplex dat de tekst lijkt te willen uitdrukken en de gedachgedach
tes en overwegingen van de personages over hun eigen situatie. Hierdoor krijgt
de tekst een ironische dimensie. 2
Het belangrijkste personage is dochter Rosa, de passages waarin zij focaliseert
(18), nemen de meeste pagina's in. Zij woont in een studentenstad en leefr
leett een
vrij losbandig studentenleven - veel sex, drugs en rock'n'roll,
rock 'n'roll, zal ik maar zeggen.
Naast haar onprettigc
onprettige gevoelens jegens het thuisfront en haar vervelende
ervaringen als lerares
\crares Nederlands, krijgen we veel gemijmer mee over haar
knipperlichtrelatie met hippie Douwe, die er niet voor terugdeinst om zijn aanaan
dacht zo nu en dan te verplaatsen naar studente Louise. Verder zijn er haar zusje
Arja, die nog thuis woont en worstelt met ontluikende lesboseksuele gevoelens,
broer Jaap, die net als vader arts wil worden en zijn vriendinJosien, die met hem
samen woont, daar zo nu en dan over twijfelt, maar toch het liefst
lie£~t burgerlijk en
braaf is. Moeder Cora is een gescheiden vrouw die Rosa uit een vorig huwelijk
heeft 'overgchouden'
'overgehouden' en zich nu schikt onder de tirannie van huisarts en vader
Jacques, die zich het liefst van helemaal niemand wat aantrekt. Eigcnlijk
Eigenlijk heeft hij
een hekel aan zo ongeveer al zijn kinderen.
Als 'herkenbaarheid' een
cen van de basiskenmerken is van feministische literalitera
tuur, dan is deze roman een prototype. De verschiIIende
verschillende focaliserende vrouwevrouwe
Iijke personages (Rosa, Arja, Josien, Cora en Louise) refleeteren
aIIemaal op
lijke
reflecteren allemaal
alledaagse problemen die het leven van een vrouw in de jaren zestig kenmerkten.
aIIedaagse
Het zijn allemaal eenzame personages, Arja in het bijzonder: "Dus er is niemand.
Daar komt het op neer. Er is niemand" (Meinkema, 1976: 88).
Hoewel het nergens expliciet gezegd wordt, is al snel duidelijk dat AJja
Arja verver
liefd is op haar vroegere lerares Marion. Zij staat met haar lesboseksuele gege
voelens alleen. Haar familieleden denken allemaal dat ze frigide is en haar beste
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vriendin Meta gaat trouwen - natuurlijk omdat ze zwanger is - en is alleen
aIleen maar
daar mee bezig. Zowel halfzus Rosa als vader Jacques den
denken
ken (en spreken) zeer
negatief over Atja 'als iemand die nog niets van seksualiteit weet'.
weet'o
Rosa op haar beurt leeft weliswaar een zeer vrij leven - niet getrouwd, losgelosge
maakt van haar dorpse familie - maar worstelt met de prob!ematiek
problematiek die dat vrij
vrijzijn met zich meebrengt. Bovendien maakt zij zich in haar verliefdheid toch weer
afhankelijk van een man. In het personage Rosa zien we de worsteling
worste1ing van ieie
mand die zich losmaakt van de eigen familie (Meinkema, 1976: 155):
Ze kan het van zichzelf niet uitstaan. Die hele rotfamilie zou haar niets moeten
kunnen schelen, geen moer.
En toeh
toch doet het pijn.
Bij ze horen zou rampzalig zijn.
Uitgekotst worden is erger.

Via deze vrouwelijke personages wordt er een scala aan problemen voor het voet
voetlicht gebracht: ongewenste zwangerschap die leidt tot een huwelijk (Meta) of tot
een abortus (Josien), een gescheiden vrouw (Cora) die zich, uit schuldgevoel zo
lijkt het, afhankelijk heeft gemaakt van een dominante huisarts. Alle
NIe vrouwen in
deze roman zijn in zekere zin typen, al maken zij stuk voor stuk een geestelijke
lezer getuige van is. Samen representeren zij het
ontwikkeling door waar de !ezer
dagelijks leven
!even van een vrouw in de jaren zeventig. Hiermee biedt Meinkema
mogelijkheden tot inleving voor verschillende vrouwen: ongelukkig getrouwde
huisvrouwen, met seksualiteit worstelende
worste1ende jonge meisjes en losgeslagen studenstuden
tes die de lasten en lusten van de seksuele revolutie moeten ondergaan.
De mannelijke personages komen er niet best vana(
vanaf. Zij dienen eigenIijk
eigenlijk aIleen
alleen
maar als negatief tegenbeeld en als personificatie van het burgerlijke patriarchaat.
Broer Jaap is een kloon van zijn vader: hij wil ook arts worden en ziet in Josien
dan ook eerst en vooraI
vooral een representatieve partner die zijn huishouden kan
doen. Beide mannelijke personages lezen
Iezen licfst
liefst de krant als zij thuiskomen en
ergeren zich aan hun echtgenotes als die iets vertellen over hun dag. De bood
boodschap is duidelijk: voor deze mannen is hun vrouw niet meer dan een sloof die
maar het beste bij het aanrecht kan vertoeven. In het bijzonder geldt dat voor
v~~r
Jacques die pas in het laatste hoofdstuk voor het eerst focaliseert. Door die
perspectiefwisseling
perspectiefWisse1ing wordt voor de lezer duidelijk hoe illusoir het beeld is dat
Jaap en Arja van hun vader hebben (Meinkema, 1976: 145):
Arja heeft een pappiecomplex. Dat zit 'm daar met een volle mond aan te kijken alsof
ze iets op d'r lever heeft maar d'r niet mee voor de dag durft te komen, omdat ie
immers jarig is. Nu hij erover nadenkt, gisteren had ze ook al zoiets, zo'n
problematische blik in d'r ogen. Dat moet er nog bijkomen dat is precies wat 'm nog
ontbreekt:
olltbreekt: emoties.
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Gisteravond Cora huilen in bed omdat ze d'r zo tegenop zag. Waarom organiseer je
die onzin dan? vroeg ie. Voor jou. Hij had 'r gespaard, hij had 'r niet uitgelegd dat
dat nergens op sloeg. Voor hem, jawel. Voor d'r eigen gefrustreerde familiegevoel,
daarvoor. Alle kuikens bij elkaar en dan spelen we dat we net een echt kippenhok
zijn met z'n alien.

En dan is er koffie (Meinkema, 1976) is een feministische roman omdat alle aanaan
dacht er in uitgaat naar het herkenbaar in beeld brengen van de alledaagse propro
blemen van vrouwen in de jaren zestig, en daarbij benadrukken dat de mannen
(i.c. Jaap en Jacques) daarbij nog altijd een onderdrukkende rol spe!en. Aan de
roman blijkt uiteindelijk een vrij eenvoudig schema ten grondslag te liggen: de
twee mannen representeren het patriarchaat, de vrouwen verbeelden de onderonder
drukte in al haar facetten. Meinkema wil de lezer niet confronteren met de comcom
plexe psychologische problemen van de verschillende personages. Nee, ze wil
niets meer en niets minder dan het literair verbee!den van een maatschappe!ijke
toestand, maar dan zodanig dat iedere lezer de inherente slechtheid van die
toestand onmiddellijk herkent.
Bij Meulenbelt zien we een vorm van autobiografisch realisme en bij MeinMein
kema kunnen we eerder spreken over ironisch realisme. Hoe moeten we de
teksten van deze feministische schrijfsters literair-historisch positioneren? Gek
genoeg sluiten Meulenbe!t en Meinkema aan bij misschien we! de breedste
stroming in de literatuur van de jaren zeventig, bij wat Rob Schouten (1986: 22)
noemt het 'realistisch-anekdotisch doe-maar-gewoonproza'. Oit realistische
proza uit de jaren zeventig heefi: verschillende kenmerken waarvan autobioautobio
grafisch schrijven en ironisch schrijven we! de be!angrijkste zijn. Met haar
autobiografisch realisme bevindt Meulenbelt zich in hetzelfde kamp als Maarten
't Hart en Jeroen Brouwers, wier werk negatief wordt bestempe!d als 'subjek'subjek
tivisme' (Mertens, 1979). Meinkema bevindt zich met haar ironisch realisme ook
in dat kamp, waar naast 't Hart ook F. B. Hotz, Maarten Biesheuvel, Heere
Heeresma en Mensje van Keulen zich bevinden. Op een globaler niveau lijken
beide romans zich bezig te houden met wat Ruiter en Smulders (1996: 317)
terugschrijven noemen:
In hun werk creeerden de Zeventigers iets nieuws: de jaren-zeventig-perceptie van
de jaren vijftig. Ze beschrijven niet de jaren vijftig, maar uitsluitend hoe deze
periode eruitziet in het licht van de culture
culturele
le transformatie, die daarna heeft
plaatsgevonden.
Je zou kunnen zeggen dat in het realistische proza uit de jaren zeventig het
'trauma' van de culture!e transformatie in het decennium ervoor literair verwerkt
wordt. Oat literair verwerken van het 'grote culture!e drama van ver- en ontont
zuiling' gebeurt niet alleen in het werk van de zeventigers en dat van de feminisfeminis
tische schrijfsters, maar ook in het werk van andere realistische auteurs waarwaar
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onder, en dat is opmerkelijk, MaatstaJ-prozalsten als Maarten 't Hart, F. B. Hotz
en Maarten Biesheuvel. Zoals het ook opmerkelijk is dat feministische angeange
hauchte schrijfsters als Ethel Portnoy en Mensje van Keulen in Chryssalis en in
MaatstaJ publiceren.
De feministische schrijfsters met hun pragmatisch-politieke opvattingen over
literatuur en maatschappij en de notoire 'anti-feministen' met hun - wat ik zal
noemen - 'esthetisch-democratische' ideeen bedienen zich van overeenkomstige
formele en inhoudelijke kenmerken. Blijkbaar kunnen auteurs die een diametraal
tegengestelde ideologische positie innemen, een poetica verwoorden die vrijwel
identiek is. Wat is dat voor poetica die Hannes Meinkema samenbrengt met
Maarten 't Hart? Laten we eens kijken naar hoe deze verschillende auteurs het
realisme invullen. In hoeverre lijken de teksten van Meulenbelt en Meinkema op
die van andere realistische auteurs?
Ik begin met de laatste vraag. Ik gebruik Maarten 't Hart als 'illustratiemate'illustratiemate
riaal', maar had evengoed kunnen putten uit het werk van de and ere genoemde
MaatstaJ-auteurs. Het werk van Maarten 't Hart benadert dat van Meulenbelt en
Meinkema nogal sterk. Waar Meulenbelt in De schaamte voorbij (1976) de ontont
wikkeling schetst van een jonge vrouw die moeite heeft met relaties, met seksuaseksua
liteit en die uiteindelijk onder meer haar lesboseksuele identiteit ontdekt, zo
schetst 't Hart in zijn debuutroman Stenen voor een ransuil (1971) het verhaal van
een homoseksuele jongen in een christelijk milieu. We volgen de lange weg van
vertwijfeling, via een voorzichtige 'coming out', naar zelfacceptatie. Het al dan
niet 'anders zijn' van de jongen is in zekere zin verwant aan het 'anders zijn' dat
de ik-figuur uit Meulenbelts roman ervaart. Meneer Brikke, de organist die de
jonge Ammer Stol inwijdt in de klassieke muziek, spreekt al in het begin van de
roman in verkapte term en over homoseksualiteit.
De homoseksuele Brikke is gefascineerd door de jonge Ammer - die hij enen
kele keren betast en aan wie hij tot twee keer toe vraagt om zijn broelge naar
beneden te doen. In Ammer ziet hij een 'Cherubino' zoals die voorkomt in een
van Mozarts liederen. 'Het is een sopraan die voor jongen speelt maar eigenlijk
toch een meisje is.' Daar komt het zo ongeveer op neer ('t Hart, 1971: 38):
Het is een meisje, zie je, het is liefde, die niet normaal is, nee wel normaal, wel
normaal. Zij houdt van de gravin en de gravin houdt van haar, het is een echte liefde
van twee vrouwen voor e1kaar. Ja, dat begrijp je niet, nog niet, maar je zult het
begrijpen, nietwaar, dat een ouder iemand van een jonger iemand houdt en omom
gekeerd [ ... ] Ze houden van e1kaar, maar er kan niets gebeuren, iedereen staat ze in
de weg om van e1kaar te houden en als ze toch van e1kaar houden, zijn er dadelijk
honderd, duizend mensen die zeggen dat het niet mag, dat het tegennatuurlijk is,
terwijl het echt is en zuiver en gewoon menselijk en helemaal niet onnatuurlijk,
maar heel natuurlijk, natuurlijk.
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Vanaf dat moment spelen
spe1en de noties (on)gezond zijn, sehuld
schuld en zonde een
belangrijke rol in het verhaal. In het tweede deel
dee! - vanuit het perspeetief
perspectief van
Ammers studievriend Jakob Valler - blijkt dat Ammer homoseksueel is. Tijdens
hoc het nu zit met
een gezamenlijke vakantie vraagt Valler zich
zieh voortdurend af hoe
Ammers homoseksualiteit, tot die een zeer voorzichtige
voorziehtige coming out heeft. Valler
vlueht
vlucht onmiddellijk weg, bang als hij is dat Ammer verliefd op hem is.
Een andere roman van 't Hart, De droornkoningin
droomkoningin (1980), is te le
lezen
zen als een
literair onderzoek naar de voors en tegcns
tegens van 'het huwelijk'.
huwe!ijk'. In deze roman verver
keert muziekcriticus
muziekeritieus Metten Anker in een staat van verwarring omdat hij zijn
vrouw heeft bedrogen - een verwarring die verbeeld
verbecId wordt door een nachtelijke
nachte!ijke
dwaling door een volkstuinencomplex. Herinneringen aan de vrouwen in zijn
leven, de beginperiode met zijn echtgenote en het vreemdgaan verhinderen hem
een uitweg te vinden uit dit labyrint. In de roman worden verschillende
versehillende op
opvattingcn
vattingen over het huwelijk
huwcIijk tegenover elkaar geplaatst, zonder dat er een duideduide
lijke
lijkc keuze
kcuze wordt gemaakt.
gcmaakt.
Dit verhaal wordt verteld
vcrtcId door ik-figuur Metten Anker die sterke twijfels heeft
aan zijn huwelijk met violiste Renske. Aan het begin van de roman verlaat hij het
huisje van muziekcritica
muziekeritica Angela
Angcla Groot-Enzerink in het volkstuineneomplex.
volkstuinencomplex.
AIlengs
bedrogcn. Hij
Allengs wordt duidelijk dat Metten in dat huisje zijn vrouw heeft bedrogen.
temg naar huis, maar verdwaalt terwijl hij herinneringen ophaalt
zoekt de weg terug
aan alle
aUe vrouwen in zijn leven. In het complex ontmoet hij een jurist aan wie hij
vertelt over zijn huwelijk, zonder zijn vreemdgaan op te biechten. Metten vertelt
over zijn kennismaking met Renske, het verloop van hun rcIatie
relatie en vooral de
problemen met haar streng christcIijke
christelijke ouders die hem in eerste instantie geen
goede partij vonden en die, toen
tocn de relatie maar aan bleef houden, herhaaldelijk
amdrongen op een huwcIijk
huwelijk en op kinderen. Uiteindelijk blijkt Renske een vrijaandrongen
vrij
gevoehten
gevochten en zelfstandige
zelfstandigc violiste die haar leven niet wil opofferen aan kinderen
- ze weigert. Metten en Renske trouwen wel, maar kinderen komen er niet. En
verschillen en Metten ergert zich
er ontstaat frictie. Ze blijken erg van elkaar te versehillen
aan allerlei
am
aUerlei kleine dingen ('t Hart, 1980: 129):

[[...1
... J - zou het waar zijn? Zouden aUe
alle vrouwen zijn zoals zij is, nu eens vrolijk en
geestig,
voorspellen valt wanneer
gccstig, dan weer prikkelbaar en humeurig, zonder dat te voorspeUen
het goede humeur zal wijken voor een
cen slechte luim?
Metten twijfelt er aan of zij we!
wel eeht
echt van hem houdt, maar Renske laat er geen
twijfe! over bestaan. Zij heeft lang gezocht naar haar toekomstige echtgcnoot
twijfel
echtgenoot en
hij is de ware gcworden:
geworden: "AI die mensen die weer gaan scheiden hebben de
verkeerde genomen, hebben niet afgewacht" ('t Hart, 1980: 131).
Dc
De jurist waarmee Metten praat, waeht
wacht op een
cen echtelijk
echtcIijk drama, maar dat komt
bcIangrijk zijn.
niet. Het blijft bij kleine ergernissen, die volgens de jurist niet belangrijk
eoncludeert hij dat er met dit huwelijk niets mis is, maar dat komt
Uiteindelijk concludeert

et
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afge
vooral omdat Metten verzwijgt wat zich de afgelopen dag en nacht heeft afgespeeld: hoe hij Angela ontmoet bij een persbijeenkomst, met haar aan de praat
raakt en, licht aangeschoten, met haar meegaat. Natuurlijk eindigt dit alles in een
wilde Iiefdessd:ne,
liefdesscene, die Metten het idee geeft 'dat er werkelijk een vrouw bestaat
die het verlangen naar alle anderen kan stillen'.
still en' . Het is Angela zelf
zclf die hem dit
idee uit het hoofd praat Ct Hart, 1980: 194):

et

Och, degeen waarmee je trouvvt
trouwt Hoeft niet altijd degeen te zijn met wie je het best
kan vrijen, je trouwt tenslotte niet om het vrijen, je trouwt omdat je in je leven een
ie je
ie ook in je
ie slechtste momenten kan tonen lOnder
zonder dat
persoon nodig hebt aan wie je
die ander
and er wegloopt.

Metten komt er niet echt uit. Als hij uiteindelijk
uiteindclijk naar huis loopt, voert hij cen
innerlijke dialoog. Aan de ene kant houdt hij zichzelf voor dat ook met Angela de
sleur de liefde zal vemietigen
vernietigen en dat zijn liefde voor Renske op een veel 'hoger'
principe is gebaseerd, namelijk zijn maniakale liefde
Iiefde voor de muziek van Bach die zij
zo mooi kan vertolken. Aan de andere kant heeft hij nu de overtuiging dat het
'kunnen vrijen' van groot belang is in een relatie. Uiteindelijk eindigt dit boek met
een wat vage scene die naar mijn idee wil zeggen dat Metten uiteindelijk kiest voor
zijn huwelijk met Renske en zijn verlangen naar het 'vrijen' aan de kant schuift. Hij
vindt het antwoord in de roman Dokter Gtas van Hjalmar Soderberg.
SOderberg. Daarin
converseren drie heren over wat het belangrijkste is III
m een vrouw, waarop het
antwoord van de laatste luidt:
Iuidt: "dat ze van me houdt"
houd!" ('t
Ct Hart, 1980: 212):
Ik bukte mij, ik had beide handen nodig om de losse bladzijden en katernen weer op
te rapen en samen te voegen tot een boek, voor ik het kon terugzetten in de kast.

Metten is er uiteindelijk in geslaagd om van zijn huwelijk een zinvol en coherent
verhaal te maken.
Deze roman is de literaire verbeelding
verbeclding van een maatschappelijk probleem dat
ook in De schaamte voorbij (Meulenbelt,
(Meulenbclt, 1976) aan de orde komt: de schaduw
schaduwkanten van het 'traditionele'
'traditioncle' huwelijk. In Meulenbelts roman is er sprake van een
driehoeksverhouding waarin naast Anja, haar minnaar en haar late
latere
re minnares
Anna een rol spelen. Daarmee wordt gemustreerd
g611ustreerd hoe het traditionele huwelijk
onder druk komt te staan doordat Anna zich bewust wordt van haar lesbolesbo
seksuele kant. Uiteindclijk
Uiteindelijk echter kiest Anna t6ch voor haar echtgenoot,
echtgenoot. en blijft
seksucle
zelfde eenzaamheid vinden we bij Metten Anker, die
Anja alleen achter. Een zclfde
me na
een nacht dwalen en denken zijn vrouw verkiest boven zijn maitresse.
Niet alleen thematisch, maar ook Iiterair-technisch lijkt het werk van 't Hart op
dat van Meulenbclt.
Meulenbelt. Anja uit De schaamte voorbij (1976) en Metten uit De
droomkoningin (1980) zijn allebei
alIebei ik-vertelIers.
ik-vertellers. Zij creeren in de tekst een verhaal over
hun verleden. Het vertellen van het verleden en het reflecteren
rdlecteren daarop in het
vertelheden
vertclheden lopen teIkens
telkens door elkaar. In beide gevallen gaat het om personages die in
een fase van verwarring in het verleden graven om 'het verhaal' rond te krijgen, wat
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in beide gevallen lukt. Anja maakt haar hoek
boek af, Metten sluit
51uit aan het einde van de
roman het hoek
boek dat hij op de grond vindt. Hoe De droomkoningin besluit hebben we
(Meulenbelt, 1976: 283-284):
zojuist gezien en in De schaamte voorbij lezen we (Meulenbe!t,
Het !aatste
laatste hoofdstuk
hoofdstuk. Negen maanden heb ik erover gcdaan
gedaan om deze stapcl
stapel papier
vo! te tikken, 271 velle~es.
velletjes. [ ... ] Een evaluatie van mijn leven waarbij ik terechtkwam
vol
in donkere hoekjes die ik al was vergeten, oud gevoel dat ik met de andere troep
onder het k1eed
kleed had geveegd en dat nu te voorschijn kwam.

r...)

Hoofdpersoon Ammer Stol uit Stenen voor een ransuil doet niet alleen den
denken
ken aan
Meulenbelts Anja, maar lijkt evengoed op Rosa en Arja uit En dan is er koffie.
Meulenbe!ts
kc1fie.
Jonge mensen die moeite hebben met het milieu waaruit ze voortkomen, in het
geval van 't Hart is dat een streng gereformeerd gezin waarvan de vader dominee
is. De volgende uitspraak van Ammer brengt de eerder geciteerde verzuchting
van Rosa uit Meinkema's boek in herinnering Ct Hart, 1971: 155):
Morgcn vertrek
Morgen
vertrck ik naar Leiden.
Lciden. Ik blijf niet langer
langcr bij mijn krankzinnige
krankzinnigc moeder
moedcr en mijn
gcmartclde varleT.
gemartelde
vader. Ik denk aan de afgelopen dagen.
dagcn. Met mijn vader kan ik geen gesprek
voeren omdat ik medelijden met hem heb, met mijn moeder en zuster heb ik steeds
TUzie gehad, wat natuurlijk wel cen zeker contact is, maar een
cen heel s!echt
slecht contact.
ruzie

Hoewel de rollen in dit gezin anders liggen
Hoewe!
liggcn (de moeder wordt neergezet als de
godsdienstige tiran, die de zwakke vader domineert) dan in het gezin uit En dan is
er ki!lfie
koffie (Meinkema, 1976), zijn er parallellen tussen de hoofdpersonen. Het zijn
omge
jonge mensen uit de babyboomgeneratie die in conflict komen met hun omgeving - en dan vooral de ouders. Het is de literaire
Iiteraire verwerking
verw-erking van wat Righart
(1995) 'de dubbe!e
dubbele generatiecrisis' in de jaren zestig noemt. De
Dc waarden van de
oude generatie (zuinigheid, bescheidenheid en christendom) komen in botsing
met de vrijere moraal van de jeugd (mondigheid, secularisering en ook een
nieuw denken over seksualiteit). Niet aIIeen
alleen de jongercn
jongeren (Ammer Stol, Rosa,
Arja), maar ook de ouderen (Brikke, de vader van Ammer Stol en de moeder van
were!den.
Rosa) leven in twee werelden.
Meulenbelt en Meinkema vertrekken vanuit een feministische literatuuropvatting
en komen van daaruit bij een vorm van realisme die herkenbaarheid
herkenbaarhcid wil nastreven.
Om die reden komen er in hun werk eigentijdse personages voor die met eigentijdse
problemen worstelen. 't Harts literatuuropvatting heeft
heefi geen duidelijke politieke
verankering, al is hij er wel
we! op gericht om literatuur te schrijven die niet slechts door
een academische elite gelezen kan worden.}
worden} Hij pleit regelmatig voor leesbaarheid
voor de 'gewone lezer'. Vanuit die literatuuropvatting komt hij tot een vorm van
realisme waarin vee!
veel herkenbaarheid te vinden is. Ook hier eigentijdse personages die
met eigentijdse problemen worstelen, waarvan secularisering en verwarring rondom
seksue!e identiteit een belangrijke rol spelen.
seksucle
Het werk van Meulenbelt,
Meulenbe!t, Meinkema en 't Hart is verwant
verw-ant omdat de auteurs
bewust kiezen voor een mimetische literatuuropvatting
literatuuropvatring in het werk wordt een
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geloofw-aardige
geloofwaardige en herkenbare
herkcnbare wereld gecreeerd. Ook behandelen ze overeenovereen
komstige thema's: veranderend denken over 'het huwelijk', 'het gezin' en het
verwerken van de culturele transformatie die sinds de jaren zestig Nederland
diepgaand aan het veranderen is. Verder ligt aan beide literatuuropvattingen de
gedachte ten grondslag dat de auteur
aut cur in de eerste plaats 'gelezen' wil worden.'t
worden,'t
Hart pleit voor wat hij noemt 'leesbare teksten' (versus 'academistische' teksten),
Meulenbelt vraagt om 'herkenbare' teksten. De beide schrijversgroepen delen
niet alleen de voorkeur voor realistische literatuur, maar hebben ook op ideoloideolo
gisch vlak raakvlakken. Bij beide groepen
groepcn is de gedachte dat literatuur moet
emanciperen. Bij 't Hart e.s.
c.s. gaat het daarbij om wat zij noemen 'de gewone
lezer' en bij Meulenbelt en Meinkema gaat het om de 'vrouwelijke lezer',
lezer'. Alles
bij elkaar zijn er nogal wat overeenkomsten
overeenkomstell tussen de twee schrijversgroepen.
Het wordt hoe langer
!anger hoe moeilijker om te begrijpen dat
datjuist
juist deze twee groepen
zo vijandig tegenover elkaar komell
komen te staan in de jaren zeventig ...
Ik besluit mijn verhaal met een voorzichtig antwoord op die laatste vraag. Er is
namelijk een groot verschil tussen de twee poetica's. Het is duidelijk dat beide
schrijversgroepen geengageerd
gecngageerd zijn, maar zij denken anders over de verhouding
tussen literatuur en engagement. Maarten 't Hart stelt zijn eigen literaire werk in
dienst van 'de grote literatuur'. Het is zijn overtuigde liefde voor de schoonheid
van die literatuur en zijn geloof in de emanciperende kracht ervan die ten grond
grondslag ligt
clement in zijn literatuuropvatting. Feministische
Iigt aan het geengageerde element
schrijfsters
schrij£"ters echter stellen hun literatuur niet in dienst van een literair ideaal, maar
van een politiek-maatschappelijk ideaal. Bij hen gaat het leven boven de literatuur.
Het verschil kan herleid worden tot een andere opvatting over het maatmaat
schappelijk functioneren van literatuur: waar 't Hart c.s. hun engagement in
dienst stellen van de literatuur,
Iiteratuur, daar maken Meulenbelt e.s.
c.s. hun literatuur onder
ondergeschikt aan hun engagement. Met die literaire houding plegen de feministen in
de ogen van 't Hart hoogverraad aan het allerhoogste: de Literatuur. En als er dan
ook nog eens vanuit feministisch perspectief (door onder meer Andreas Burnier
en Hannemieke Stamperius, alias Hannes Meinkema) op 'De Canon' geschoten
vol. Het is
wordt, is voor 't Hart en zijn literatuurminnende vrienden de maat vo!.
ongetwijfcld de ergernis geweest over de in hun ogen grove veronachtzaming van
ongetwijfeld
de literatuur die verschillende Maatstaj-auteurs,
Maatstaf-auteurs, 't Hart en Komrij voorop, hun
pen in het gif deed dopen. De feministische schrijfsters op hun beurt stelden zich
teweer tegen het wat al te grote gemak waarmee hun tegenstrevers voorbij gingen
aan de maatschappelijke problemen die het hart vormen van hun poeticale
pocticale
schrijvers
opvattingen. Deze wederzijdse ergernissen zorgden er voor dat beide schrijversgroepen uiteindelijk blind bleven voor
v~~r wat zij gemeenschappelijk
gemeenschappclijk hadden.
Ul1iversileil Amsttrdam
Amsterdam
Universaeit
Tilburg / Vrije Universiteit
Universileil van Tilburg!
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Noten
Na dit hoofdstuk volgt nog een epiloog van een pagina, die van nog later datum zou
kunnen zijn.
•
zoZie Hutcheon 1994. Het is bij deze tekst overigens maar de vraag of de ironie als zo
danig bedoeld is. Het gaat mij er hier om dat de tekst 'ironisch werkt' in het
communicatieproces tussen tekst en lezer. De normen en waarden die aan de tekst
kunnen worden toegeschreven zijn in de roman 'unsaid' en contrasteren met wat er
we! gezegd wordt. Aan de spanning tussen die !Wee
twee dimensies ontleent de roman
naar mijn idee haar werking, en die werking valt binnen Hutcheons definitie van
lrome.
ironie.
Zie hierover:
hie rover: Bax 2004.

Deugnieten en leugenaars. Seksuele
Seksue1e initiatie in
Vlaams proza
ElkeBrems
EIkeBrems
The roots-novel is considered to be a very important and even typical genre in Flemish
Flemisb
tbe genre is tbe
literature. An important element in the
the idea of Bildung: The narrator
reconstructs his past by selecting crucial and exemplary episodes and anecdoles.
anecdotes. The attention
is thereby focused on 'first experiences',
experiences'. One of those is sexual awakening, which plays an
important role in the Bildungsstories. It is usually
uSHally described by using a set of
recogniZilble, conventional episodes and motives which makes the theme literary rather
ratber tban
recogniz.able,
anecdotic Bildung as a narrative pattern and sexual awakening as a motive are typically
male. In my article IIfocus
male,
focus on the novels of three male contemporary Flemish writers: Erwin
Mortier, Tom Lanoye and 1ef
lef Geeraerts.
Ceeraerts. I analyze
analy~ bow
how they
tbey use the
tbe well-known topoi
topo; and
stereotypes but also bow
how they comment on it and insert it into their own thematics and
poetics,

Vlaams proza
"Het gekoesterde ego" is de toepasselijke titel die de Vlaamse
V1aamse hoogleraar Anne
Marie Musschoot geeft aan een bijdrage over de sterke opkomst van genealo
genealoVlaanderen vanaf de jaren zeventig (Musschoot,
gisch-autobiografisch proza in V1aanderen
1999: 62-73). Zij verbindt het succes van dat literaire genre met een maatmaat
schappelijke tendens tot individualisering en zelfbetrokkenheid: "Op de euforie
en het geloof in maatschappelijke verandering en betrokkenheid van de jaren
zestig volgden desilIusie,
desillusie, het teruggeworpen zijn op zichzelf, de zoektocht naar
de eigen identiteit" (65). Ze haalt als een van de eerste voorbeelden de roman
Aantekeningen van een stambewaarder aan van Waiter van den Broeck (1977): "Van
den Broeck bleek een variant te brengen van het uit de Verenigde Staten over
overgewaaide 'back-to-the-roots' fenomeen" (65). Ze ziet in V1aanderen
Vlaanderen auteurs als
Hugo Claus en Monika van Paemel dat rootsverhaal vormgeven als "een zoek
zoektocht naar de eigen identiteit en het eigen verIeden
...)) ingebed in het grotere
verleden (...
geheel van de sociale
sodale en politieke geschiedenis" (65). Verderop noemt ze onder
me
er Eric de Kuyper als representatief voor "het 'nieuwe' autobiografische
meer
schrijven, waarin het graven naar het eigen verleden aanleiding geeft tot een
suggestieve evocatie van een familiale, sociale en cultuurhistorische achtergrond."
(66). De term "genealogisch proza" lijkt hier het best van toepassing: het gaat om
proza dat zich bezighoudt met afstamming en herkomst.
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS:
TYD5KRIF
ArRIKAANS: 12DE
I2DE JAARGANG (2005) 2: 1+5-158
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Intussen wordt het genealogische proza in Vlaanderen zo druk beoefend dat in
de literaire kritiek en bij heel wat lezers de term "Vlaams proza" vaak wordt
gelijkgesteld met herinneringsproza dat volgens een vast stramien en in een al te
herkenbare toonaard steeds weer dezelfde thema's en motieven behandelt: de
jeugd van de verteller, de verbondenheid met de geboortestreek, de relatie met
ouders en voorouders, de verhouding tot de moedertaal. In de kritiek komt dan
de nadruk te liggen op de herkenbaarheid en de voorspelbaarheid. Zo verzucht
de Nederlandse criticus Jacques Kruithof dat hij de ingredienten van zulke
Vlaamse romans moeiteloos kan voorspellen (1992):
een room se omgeving met alle wierookgeur en beklemming van dim;
dien; het
kne! zit tussen het Hollands van de
plaatsclijke
plaatselijke 'vulgaire dialect' dat in de knel
verteller en het Frans; betrekkelijke
betrekke!ijke armoede; de traditionele
traditioncle school en de
onvermijdelijke
onvermijde!ijke jeugdbeweging; het V1aamse
Vlaamse nationalisme, van provinciale
snit; de ontluikende seksualiteit, die tegelijk verboden en aanlokke!ijk
aanlokkelijk is,
kortom: overbekend repertoire.

Kruithof is daarmee zeker niet de enige die er zo'n clichcbeeld
clichebeeld van de Vlaamse
literatuur, in casu het Vlaamse proza, op nahoudt (Brems, 2004: 260-270).
Zoals reeds gezegd herkent de literaire kritiek dat genealogische proza
duidelijk als een soort van coherente literatuurvorm, als een genre dus. Dat de
literaire kritiek de ganse Vlaamse prozaproductie tracht te reduceren tot dat genre
is uiteraard volledig onterecht en is te wijten aan de drang tot etikettering en
homogenisering die de literaire kritiek eigen is.
Het herkennen en erkennen van een genre is niet zonder gevaar. Zoals Dirk
De Geest het uitdrukt: "de identificering van bepaalde generische patronen geeft
noodzakelijk aanleiding tot een zekere miskenning - of op zijn minst toch rere
ductie
van de tekst als een idiosyncratisch, onherhaalbaar semiotisch feit"
(1989: 25). Het stuurt onze lectuur van een hoek, wanneer wij bij aanvang
menen met een typisch Vlaal11se,
Vlaamse, dus genealogische roman, te maken hebben. In
mijn onderzoek naar het genealogische proza in Vlaanderen tracht ik echter op
een dynamischere manier met het genrebegrip
genrebq,'l'ip om te gaan en aan te tonen dat dat
krijgr, maar dat integendeel juist elke
prototype in geen enkele roman gestalte krijgt,
nieuwe roman het genre een nieuwe invulling geeft en de grenzen ervan aantast
en verschuift. Het genre is daardoor zeker geen afgesloten, homogene groep
teksten, maar een beweeglijk corpus van romans die zich geenszins willen
conformeren aan de verwachtingen van de lezers. Hugo Claus' Het Verdriet van
Belgii!
Belgie is daar een heel mooi voorheeld
voorbeeld van: aan de ene kant heeft die roman uit
1983 het genre van het genealogische proza geconsolideerd en status gegeven en
aan de and
andere
ere kant ondergraaft net die roman het hele genre door er niet alleen
exemplarisch voor te zijn, maar meteen ook een commentaar erop. Ik ga er
vanuit dat eIke genealogische roman een commentaar is op het genre.
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Genealogisch-autobiografisch proza
Het genealog1sche
genealogische proza leunt aan bij het autobiografische proza, maar valt er
zeker niet mee samen, zoals al uit het voorbeeld van Het Verdriet van Belgie (1983)
mag blijken. Veel genealog1sche
genealogische romans laten in elk geval een autobiografische
autobiografIsche
lectuur toe.
De autobiografie die het genealogische
genealog1sche pad bewandelt, zoekt de constructie
van de identiteit in de "oorsprong". De vertdler
verteller die zijn huidige bestaan tracht te
verklaren en zin te geven door het te verbinden met zijn oorsprong is een typisch
westers idee, vindt Christine van Boheemen in haar boek The Novel as Family
Romance (1987: 23):
Romarue
That the epigenetic plot presenting the relation of the individual to origin
should have been so popular in the novel has to do with the valorization of
the idea of
oforigin
origin in our culture. Origin is the key principle, the condition of
meaning and signification. Once we know the origin of a person or a
phenomenon, we know its meaning and identity. 'Origin is the source of
the nature in which the being of an entity is present:
present,' Heidegger explains. In
Western thought, origin - having and knowing the relation to the
transcendant beginning - conveys essence, presence, and authority.
authority

Dc
De inzet is dus hoog: volgens het westerse wereldbeeld ligt in de oorsprong heel
onze identiteit vescholen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds weer in
verhalen de oorsprong op alle mogelijke manieren gethematiseerd wordt: de
verteller traceert voorouders en stdt
stelt zijn stamboom op, onderzoekt de relatie tot
de ouders en and
andere
beschrijft de band met de geboortegrond of het
ere familieleden, beschrijfi:
geboortehuis, memoreert de kindertijd. In dat soort verhalen is steeds veel
aandacht voor het/de
hetide eerste, als een anekdotische manifestatie van dat ooroor
sprongsidee: de eerste schooldag, de eerste vriendschap, de eerste keer seks, het
opsteL Anekdotes die door de verteller een plaats krijgen in hetizijn
het/zijn ver
vereerste opstd.
haal, worden opgeladen met een ruimere betekenis die past binnen het ont
ontwikkelingstraject dat het verhaal meestal uitdrukt. De verteller reconstrueert zijn
verleden (en dat van zijn naasten) om uiteindelijk bij zichzdf
zichzelf uit te komen als
een soort van resultaat van al die gebeurtenissen en evoluties. De volwassen
verteller kent bepaalde episodes uit het leven van het kind dat hij ooit was extra
betekenis toe in en door zijn verhaa!.
verhaal. Er zijn bepaalde anekdotes die de status van
sleutelmoment
sleutdmoment krijgen in de Bildung van personage en verteller (die natuurlijk
een
cen zijn). Het vertellen van het verhaal mondt uit in de constructie van een
identiteit, het verhaal wordt de identiteit. Zoals Nicola King zegt in Memory,
Narrative, Identity: "the ability to tell a coherent story of our life - obviously based
on our memories of it - seems synonymous with our concept of identity" (2000:
23). In dat coherente verhaal dat veel (maar zeker niet aUe) genealog1sche
genealogische verver
tellers willen vertellen, spedt
speelt het motief van de seksude
seksuele ontluiking vaak een
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belangrijke rol.
roI. Dat
Oat motief wil ik nu nader bekijken, waarbij ik noodgedwongen
en doelbewust heel wat andere analysemogelijkheden onbenut laat in dit artikeL
artikel.
De vraag die ik hier stel is: hoe functioneert het them
themaa van de seksuele initiatie in
dit autobiografisch-genealogisch proza?

Seksuele ontluiking
Er is een aantal stereotiepe scenes in dit proza met betrekking tot het thema van
de seksuele initiatie: de ontdekking van het meisjeslichaam door seksuele
spelletjes met het buurmeisje, nichtje of zusje, de ver- en bewondering van het
reeds volwassen lichaam van oudere broer of neef, de experimenten met dieren,
de vuile praat die verkocht wordt onder vriendjes (op school), het vaak onbeonbe
grepen seksueel vocabularium dat de jongen ter ore komt en hem vaag prikkelt,
de impliciete en verbloemde verbodsbepalingen op seksualiteit vanwege ouders,
leraars, priesters, de verleidelijkheid en sensualiteit van de oudere vrouw, de
opwinding bij het zien van naakte lichamen in de kleedkamers, het masturberen
in het geniep, enzovoort. Uiteraard komen al deze aspecten niet steeds voor,
maar ze behoren alle
aUe tot het register van de seksuele ontluiking zoals dat in deze
ontwikkelingsromans voorkomt.
voorkomt Ik geef enkele concrete voorbeelden. In de
roman Vuile was van Koenraad Goudeseune uit 1993 onderzoekt de protagonist
het lichaam van zijn nichtje Linda, hij telt de botjes van haar hand:
Linda, van haar kant, telt daar waar ook niet een botje te bespeuren valt.
Mijn piemel. Ze onderzoekt
ondcrzockt mijn piemeltje
piemelgc zeer nauwkcurig,
nauwkeurig, duwt op mijn
olijfjes. Nee daar zitten geen botjes. Of toch? Wacht even. Misschien moet
ik eerst even plassen en komen ze dan te voorschijn? Ik toon haar hoe ik
plas.
.
Linda wil dat ook kunnen. Ze trekt met haar beide hand
handen
en zozeer aan
haar onderbuik dat haar plasmondje inderdaad naar buiten steekt (21).

Hij test ook dieren uit: steekt een potlood in het gat van de kat "totdat het beest
krols snuivend plat op haar buik ging liggen" (57). IHij
Iij is ook een meer dan aanaan
dachtige toeschouwer wanneer het varken gecastreerd wordt en de koe gemelkt.
gemclkt
Dit soort ontdekkingen van de seksualiteit, door observatie of experimenten, is
legio in dit genre. De reacties van de omgeving, ouders, pastoors, onderwijzers
zijn altijd heel normatief en negatie£
negatief. Het gaat duidelijk
duide1ijk om grensoverschrijdend,
abnormaal gedrag.
seksucle ontdekkingsdrang van de
In Holleweg van JefBlancke uit 2000 stuit de seksuele
jongen op groot protest van zijn ouders:
Niets kon ma tegenhouden
tegenhoudcn in haar kruistocht tegen de vernietigende kracht
die haar lOon
zoon in zijn macht hield. Op een
ccn avond kwam ze als een kat de trap
onvcrwachts mijn slaapkamer in en rukte
ruktc de dckens
dekens van
opgeslopen, sprong onverwachts
me af
af. Mijn onderbroek zat onder mijn knieen.
ktlieen. Mijn eikeltje glom
g10m nog na
van de verboden prct.
smocs te verzinnen
verzinl1cn die
pret. Ik krccg
kreeg zelfs geen tijd om een smoes
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deze ongemakkelijke
ongcmakkelijke situatie enigszins kon verklarcn.
verklaren. Zonder een woord te
bmer uit. Beneden hoorde ik haar huilen en
zeggen snelde ze mijn kamcr
jammeren en Maria de Onbevlekte aanroepcn:
aanroepen: 'Waaraan hcb
heb ik het
verdiend, zo'n kind?'.

En vader reageert: "Ge moet van uw spel afblijven, dat is tegen de natuur. Subiet
teert ge nog helemaal uit!" Vanaf dan binden zijn ouders zijn polsen vast aan het
bed en moet hij naar de wc met de deur open. Op retraite met de school wordt
de lOnde
zonde van het vlees eveneens duchtig verketterd. Vit
Uit schuldbesef geselt hij
zijn penis, "zetel van aIle
alle kwaad" tot bloedens toe (43-45). "Verketteren",
"schuldbesef", "lOnde"
"zonde" zijn termen
term en die uit het katholieke register komen, dat in
Vlaamse ontwikkelingsromans vaak samen met dat van de seksualiteit optreedt.
Het normenstelsel en vocabularium dat de katholieke kerk ontwikkelde om met
seksualiteit om te gaan, blijkt in veel van deze romans dominant en wordt uituit
gedragen door de school, de ouders en and
andere
ere gezagsdragers. Daardoor gaat het
motief van de seksuele intitiatie vaak gepaard met motieven als
aIs schuld en
schaamte, met geheim en openbaring (biecht), met verbod, overtreding en straf.
In het fragment hierboven blijkt die straf niet zelden excessief te zijn en maken
ook begrippen als "pijn", "Iijden" en "bloeden" deel uit van het register. Seksua
Seksualiteit die niet op voortplanting gericht is, is onnatuurlijk en het lichaam staat in de
hierarchie
hierarchic mijlenver onder de geest.
Dit soort seksuele initiatiescenes - al dan niet in combinatie met het katho
katholieke
Iieke register - is steeds zeer herkenbaar en ik bedoel niet als referentie aan de
werkelijkheid (dat hebben we allemaal meegemaakt), maar als referentie aan
gelijkaardige teksten. De episodes bevestigen door dat intertekstuele gehalte hun
verwantschap met andere teksten en dus hun relatie tot het genre. Zulke scenes
zijn dus evenzeer literaire conventies als persoonlijke anekdotes. Het is de verver
teller, op zoek naar elementen om zijn identiteit mee te construeren, die de
momenten van seksuele initiatie betekenisvol maakt voor zijn project. Moretti
stelt: "The
'The novelistic episode is almost never meaningful in itself. It becomes so
because someone - in the Bildungsroman usually the protagonist - gives it
meaning. He prolongs the encounter, he probes into the conversation, he recalls
it, he puts his hopes in it..."
it. .." (1987: 45). "The protagonist" zou ik dan willen verver
vangen door "de verteller", want typisch voor genealogisch proza is de "dubbele
ik": het jonge personage en de oudere verteller, waarbij de eerste een constructie
is van de tweede. Waarom is dan de seksuele initiatie zo'n
lO'n uitverkoren moment
voor veel vertellers om bij stil
sti! te staan? Het past mooi binnen wat Moretti noemt:
een dilemma dat eigen is aan de modeme
mode me burgerlijke samenleving: "the conflict
between the ideal of self-determination and the equally imperious demands of
socialization" (15). De protagonist ontdekt zichzelf door zijn seksuele ontluiking,
ontiuiking,
hij wordt zich bewust van zijn lichaam en van zijn verlangens. Aan de andere
kant brengt het hem onmiddellijk in conflict met de heersende zeden en
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volottte de sa
savoir
heeft aangetoond, heeft de
gewoontes: zoals Foucault in La volonte
voir (1976) heeit
moderne samenleving een gigantische hoeveelheid regels en structuren bedacht
om de seksualiteit te kanaliseren en reguleren. Daar moet de protagonist in deze
ontwikkelingsromans mee vertrouwd raken. Zijn lichaam moet gecodeerd
uiteittdelijk de
worden: na de exploratie en eventueel de uitspatting moet uiteindelijk
normalisatie volgen. De protagonist tast de grenzen aE,
af, overschrijdt ze wellicht,
norrnalisatie
maar dat is nodig om te weten waar ze liggen. Met andere woorden: in de
episodes van seksuele ontluiking individualiseert en socialiseert hij. Het is een
cruciale stap in zijn Bildung.
Wat op het eerste zicht misschien een taboedoorbrekend discours lijkt (een
k1apt), kan in feite opge
verteller die over de seksuele jeugdzondes uit de biecht klapt),
opgevat worden als taboebevestigend. In het genre van het genealogische proza
kennen zulke episodes van seksuele exploratie hun plaats, ze verstoren het
verhaal niet, maar bouwen het mee op.

Drie mannelijke auteurs
Zoals uit de opsomming van typische initiatiescenes hierboven blijkt, gaat het in
het genealogische proza vrijwel uitsluitend om manne1ijke
mannelijke protagonisten die tot
seksuele ontluiking komen. Linda Anderson en met haar heel wat anderen zien
de traditionele autobiografie als een mannelijk genre: "Insofar as autobiography
under
has been seen as promoting a view of the subject as universal, it has also underpinned the centrality of masculine and, we may add, Western and middle-class
modes of subjectivity" (2001: 3). Ook bij het genealogische proza zien we zeer
veel mannelijke auteurs en is de Bildung van de protagonist een ontwikkeling
van-jongen-tot-man. Als we het motief van de seksuele initiatie bekijken, dan
speelt de penis een hoofdrol in die manwording. Het meisjeslichaam wordt als
"het andere" beschouwd, het onbekende en geheime. In verhouding komt het
echter zeer weinig aan bod en gaat de mannelijke fascinatie vooral uit naar het
eigen lichaam. Opvallend veel homoseksuele auteurs gebruiken het motief van
de seksuele initiatie in hun ontwikkelingsromans en dan is het vrouwenlichaam
af\.vezig. De homoseksuele ontluiking gaat vaak gepaard met een
vaak helemaal atWezig.
heel eigen arsenaal aan normen en taboes, maar daar ga ik in het bestek van deze
bijdrage niet specifiek op in. Het autobiografische oeuvre van Eric de Kuyper is
een zeer mooi voorbeeld van homoseksueel ontwikkelinsproza met veel aandacht
voor het mannelijke lichaam.
In elk geval, bij de schaarse vrouwelijke auteurs die ontwikkelingsromans
schrijven, vinden we de episodes van seksuele ontluiking, de exploratie van en
verrukking over het eigen lichaam niet terug. Zo is er het mooie autobiografische
bock Uitgespaard ze!JPortret
zelfPonret (2004) van Christine D'haen waarin zij een soort
500rt van
boek
gczien en
inventaris opmaakt van belangrijke ontmoetingen, reizen, dingen die zij gezien
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gelezen heeft. Het is een ongewoon en zeer uitgebreid Bildungsverhaal, waarin de
seksualiteit een opvallende afurezige
at\vezige is. Auteurs als Kristien Hemmerechts met Een
Ben
zuil van zout (1987) en Monika Van Paemel
Paeme! met De Vennaledijde Vaders (1985)
verzwijgen de seksualiteit
sek~ualiteit niet als thema, maar het wordt bij hen iets zeer pro
problematisch. In De Vennaledijde Vaders
Vader.s bijvoorbeeld
bijvoorbedd is de protagoniste door haar
vader en moeder ongewenst omdat zij een meisje is en vanuit dat gegeven is het
boek een complex geheel
gehee! van vervloeking en bejubeling
bejuheling van haar geslacht. Ik
hele hoek
laat de vrouwelijke auteurs verder dan ook buiten beschouwing omdat ik het hier
expliciet wil hebben over het zogenaamd "typische" motief van de seksuele initia
initiatie, en dat is mannelijk.
lets me er in detail wil
wit ik nu een drietal boeken bekijken die het thema van de
seksuele
seksue!e ontplooiing gebruiken. Het gaat om de auteurs Erwin Mortier, Tom
Lanoye en Jef Geeraerts. lk
Ik bekijk hoe zij elk op hun manier met de geplogengeplogen
heden van het genre omgaan en het prototypische motief op een eigen, ver
verrassende manier invullen.
Erwin Mortier kwam
kwanl in 1999 als een komeet de Nederlandse literatuur binnen
MaTeel, een genealogisch
genealogiseh verhaal dat vooral opviel door zijn
met zijn roman Mareel,
stilistische kwaliteiten. Zijn drie tot nu toe verschenen romans zijn autofictioneel
en varieren alle op dezelfde thema's van familie, kindertijd, dorp ete.
etc. In 2000
verscheen de roman Mijn tweede huid waarin de jonge protagonist Anton heet, een
enig kind in de veilige cocon van zijn gezin en bredere familie. De verhouding tot
zijn grote neefRoland
neef Roland en zijn vriend Willem staat centraal tijdens de Bildungsjaren
Bitdungsjaren
van de kleine
k1eine Anton. De jongen wordt door de verteller beschreven als een zeer
aandachtige waarnemer:
waamemer: hij observeert. Dat kenmerk zet zich door in het sterk
beeldende taalgebmik
taalgebruik van de volwassen verteller. Tijdens zijn adolescentiejaren
wordt Anton zich meer en meer bewust van zijn eigen lichaam. Hij bekijkt zichzich
zelf: "Langzaam begon ik uit elkaar te vallen in wat van mijn vader kwam en wat
van mijn moeder. Haar ogen, zijn neus. Zijn oren, haar handen. Het pUge
pu~e in mijn
kin, sinds hoeveel generaties reisde het van aangezicht naar aangezicht? Ik zag het
op foto's van mijn grootvader. Ik had er met mijn duim over gestreken wanneer ik
vroeger bij Michel
Michd op schoot kroop, en zoveel
zoved keren toegekeken terwijl mijn vader
er voorzichtig het scheermes omheen laveerde"
Iaveerde" (71). Hij beschouwt zijn lichaam
als een plaats waar familietrekken bewaard blijven, als een soort archief dus. Het
pu~e in zijn kin is een soort verbond tussen hem en wie bij hem hoort. Aan de ene
kant worden hier verbanden bevestigd: tussen hem en zijn ouders en voorouders,
maar aan de andere kant ziet hij zich uiteenvallen en rijst tussen de regels de vraag
wie hij zdf
zelf dan wel is. Een detail als het scheermes dat langs het kinputje gaat,
suggereert ook een lading van gevaar achter wat vertrouwd en zeker is. Anton heeft
het niet makkelijk met het ontwikkelen van een coherent zelfbeeld.
zeltbeeld.
Meer en meer wordt Anton ook geconfronteerd met seksualiteit: het medisch
onderzoek op school, het omkleden voor en na de gymles, zijn voortvarende
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buurmeisje: het zijn allemaal anekdotes die ingcschakeld
ingeschakeld worden in het thema
van de confrontatie van Anton met seksualiteit. Het vrouwelijk lichaam wordt
door hem als zeer vreemd ervaren. Zo beschrijft hij het lichaam van zijn moeder.
Hoe anders was haar geslacht, vergeleken met het mijne of
ofdat
dat van mijn vader,
dat uitliep op een tuit met een grove dop erop. Het leek weg te kruipen in zijn
eigen plooien. Achter een flinke bos haar lag het opgekruld, als een bange egel
in de duistemis van de heg. Wanneer ze zich rekte om haar billen in te zepen,
stulpte die vreemde vouw tussen haar benen plotseling even uit zijn
schuilplaats naar voren en verzonk meteen weer in haar dijen (28).

De verteller gebruikt een opvallende dierlijke metafoor, waarmee hij het geslacht
van zijn moeder als een autonoom wezen, een egel, voorstclt.
voorstelt. Het beeld
becld van de
egel is natuurlijk zeer veelzeggend,
veclzeggend, tegelijk stekclig
stekelig en onaanraakbaar, en ook
schichtig en schuw. Het vrouwelijk geslacht wordt als bang voorgesteld, bang
voor de blik van de kijkende jongen. We mogen daarbij niet vergeten dat het de
volwassen verteller is die in zijn verhaal deze metafoor gebruikt. Belangrijk
Bclangrijk
wanneer het thema van de seksualiteit wordt gebruikt, is ook de isotopie van de
duistemis en het verborgene, zoals uit het vorige fragment duidelijk blijkt. De
jongen ervaart niet enkcl
enkel het lichaam van zijn moeder, maar ook zijn eigen
verandering, zijn ontluiking tot man als zeer vervreemdend:
Als ik mezelf tot aan mijn mid
middel
del bekeek,
bekeek:, zag ik,
ik:, op wat uitslag op mijn
voorhoofd na, mijn oude afgeronde zel£ Maar liet ik mijn bIik
blik wat zakken en
bekeek ik het haar in mijn dijen, dik en zwart, in een dicht bos opkrullend
rond dat onnoemelijke
onnoemeIijke ding tussen mijn benen, clan leek ik het voorwerp van
een macabere grap die me langzaam in een dier veranderde (107).

Zijn oude zelf
zclf is afgerond, compleet, herkenbaar. Zijn nieuwe identiteit, onder
de gordel al begonnen, is nog onbenoembaar en vreemd: er is nog geen zel£
zelf. Het
idee van uiteenvallen, van incoherentie dat hierboven aan de orde was, keert
terug. Ook nu weer is het geslacht verborgen, in een dik
clik zwart bos. En ook hier
weer wordt de metafoor van het dier gebruikt. Voorlopig ervaart hij seksualiteit
als een vorm van ontmensclijking.
ontmenselijking. De erecties die hij krijgt, lijken buiten hem
om te gebeuren en hij noemt zijn gezwollen geslacht "het ding
cling onder de rand van
belangvan
van de blik. Het is
mijn slipje" (107). Zeer opvallend dus bij Mortier is het belang
een dubbele
dubbcle blik: die van de adolescente
adolcscente protagonist en die van de volwassen
verteller. De blik van de jongen, die niet begrijpt en daardoor de samenhang niet
ziet, wordt door de verteller vertaald naar metaforen als "dier", "bos", "duister".
gehecl: door de
De jongen slaagt er niet in zichzelf te zien als een coherent geheel:
lichamelijke overgang van jongennaar
jongen naar man lijkt hij uiteen te vallen.
Het onbegrip en de verwarring blijven duren tot hij in een actieve, homohomo
seksuele relatie treedt met zijn beste vriend Willem:
WiIlem: "Er ontstond een worsteling
die er geen was. Zijn vingers zochten plekken
plckken die ikzelf slechts in het hoist
hoIst van
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de nacht, onder de beschutting van de lakens, als blindenschrift durfde te lezen"
(123). Tot nu toe, alleen met zijn geslacht, was er steeds een isotopie van duisduis
ternis, schuilen, geheim aanwezig geweest. De immer opmerkzame jongen met
de waarnemende blik verandert in de relatie tot zijn geslacht in een blinde: hij
ziet het letterlijk niet. De seksuele relatie met zijn vriend Willem zal hem
uiteindelijk uit die lichamelijke onzekerheid halen, de (h)erkenning van zijn
lichaam door de ander voltooit de overgang van jongen tot man.
Mortier gebruikt het motief van de seksuele initiatie op het eerste zicht op een
vrij herkenbare manier. De "eigenheid" en originaliteit ervan schuilen in de
combinatie met een ander motief dat bij Mortier erg belangrijk is, namelijk dat
van de blik, of ruimer, dat van de waarneming, want ook de andere zintuigen
spelen in dit sensitieve proza een belangrijke rol. De blik van de jongen op zijn
eigen veranderende lichaam is verbrokkelend en die gebrekkige waarneming
wordt pas gecompenseerd door de blik van de geliefde. Bovendien is er niet
alleen de manier waarop de jonge protagonist zichzelf waarneemt, maar ook de
volwassen verteller die zichzelf als jongen waarneemt. Hij vertelt over zijn eigen
jeugdige verwarring, maar doet dat op een niet verwarde, sterk beeldende manier.
Zijn waarneming wordt gekenmerkt door een metaforische, poetische blik op de
werkelijkheid. Het motief van seksualiteit en lichamelijkheid wordt dus bij
Mortier verruimd tot een thematiek van de (zelf)waarneming.
Tom Lanoye is intussen als zo'n 20 jaar een belangrijke naam in de Vlaamse
literatuur en cultuur. Hij schrijft poezie, proza en drama en treedt ook in allerlei
maatschappelijke debatten sterk op de voorgrond. Hoewel in de jaren tachtig vaak
gezegd werd dat hij een "nieuwe" stem van een "nieuwe" generatie was, werd hij
meteen ook ingeschakeld in de zogenaamde Vlaamse verteltraditie van bijvoorbeeld
Claus of Boon en werd op zijn thematiek de term "La Flandre profonde" geplakt,
een term die vooral bij niet-Vlamingen erg in trek is om Vlaanderen te typeren. In
zijn autobiografische roman Karlonnen dozen uit 1991 vertelt Lanoye het verhaal van
zijn jeugd tussen zijn negende en zijn achttiende jaar. Die jaren worden
gekenmerkt door een passionele verliefdheid. Ik citeer de openingszinnen:
Dit is het verhaal van een banale liefde en haar verterende kracht. Zij overover
viel mij aan het begin van de jaren zeventig in het onooglijke provincienest
P. Zij had als voorwerp: hij die ik pas sinds drie jaar een alledaagse knul kan
noemen, maar die ik daarvoor jarenlang in het diepste geheim benoemde
met alle namen die de wereld ooit verzonnen heeft voor alles wat onbereikonbereik
baar is en fel betracht, wat uitdaagt en verscheurt, schoon is en halfzacht.
Zijn ware naam was Z (7).

Het verhaal wordt aangediend als autobiografisch en claimt dus "authenticiteit":
het zou gaan om een direct weergave van de werkelijkheid zoals die door de "ik"
beleefd werd. Tegelijkertijd wordt die authenticiteit al in de openingsparagraaf
ondergraven door ironisch om te springen met enkele literaire conventies, zoals
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de hoogdravende openingszin of de al even hoogdravende bijzin die begint met
"alles wat onbereikbaar is"(7). De laatste
"Zijn ware naam was Z." (7) is
natuurlijk helemaal een spel
spe1 met die authenticiteit, want hij komt zijn belofte
be10fte van
onthulling niet na, door de naam verborgen te houden. Deze mix van reaIisme
realisme en
fictionalisering bepaalt de toon van het boek: het realisme waar het verhaal zich
bij aan IlJKt
lijkt te sluiten,
sIuiten, wordt voortdurend doorbroken door ironie, overdrijving
en groteske. Dat gebeurt vooral als het gaat over de seksue1e
seksuele ontluiking van de
jongen. De verteller verlustigt zich in de beschrijving van geslachtsde1en
geslachtsdelen en
seksuele fantasieen, de beschrijvingen daarvan zijn zeer gedetailleerd en uit
uitvoerig. Het verhaal
verhaaI krijgt zo
za niet enkel de betekenis van een vertelde herinnering
of de weergave van een verleden werkelijkheid, het is de schepping van een
nieuwe werkelijkheid. Het verhaal is er duidelijk op uit niet enkel seksuele ap
opwinding te beschrijven, maar ook te genereren. In die zin speelt het verhaal zich
evenzeer af in het heden als in het verleden. De verteller, die schrijft over een
passie die voorbij is, beleeft
be1eeft al schrijvende die passie opnieuw en
cn wellicht bebe
wuster en perverser dan toen hij een kind was. Hij beleeft
be1eeft een
cen nieuwe passie die
een combinatie is van lust en schrijven. Hoogtepunt is een inventaris van alle
manieren om te masturberen met categoriei:'n
categorieen als
aIs "kwantiteit", "kwaliteit", "snel"snel
heid", "varieteit", 'Jolijt" en "lokaliteit".
"Iokaliteit".
Het motief van de seksuele ontluiking wordt, zoals in veel
vee1 van deze autobioautobio
grafische romans, verbonden met het motief van het ontluikende schrijverschap.
Bij Lanoye is het verband tussen deze twee motieven
motievcn heel duidelijk.
duide1ijk. Op school
had hij les van een leraar die "Mussolini" genoemd
genocmd werd en in wie de geingein
Vlaamse auteur Anton van Wilderode herkent. Bij hem leerde
formeerde lezer de V1aamse
literatuur kennen en ontdekte hij zijn schrijverstalent.
de verteller de Iiteratuur
schrijverstaIent. Overigens
is het ook een topos in genealogisch proza om de kiem van het schrijverschap te
ecrste opstelwerkjes in de klas. Ook bij deze jongen is dat zo:
leggen in de eerste
Eindelijk was ik de baas over alles wat ik had meegemaakt en had geleerd en
Iiefgehad. Ik kon het ordenen en kneden op papier tot ik de realiteit de baas
was. Het was de schepping herscheppen, zoals mijn Pit Germaine deed, die
haar eigen leven al vertellend met bravoure naspeelde en uitspon tot haar
orale roman:flelllle.
roman:f1euve. Het was een broe~e van de kosmos sampien
samplen met een
klavier van zesentwintig letters. Het was Kilroy l/1aS
was here. Maar dan nog beter
(100-101).

In dit fragment zie je hoe zeer expliciet
cxpliciet afstand wordt gcnomcn
genomen van het realisme:
al schrijvend
schriivend creeert de verteller een
cen nieuwe, alternatieve werkelijkheid, welis
weliswaar gevormd met elementen uit zijn leven of denkwereld. Dat ordenen van de
werkelijkheid zagen we bijvoorbeeld duidelijk aan het werk in de ,,,",~t1'Th~t,,>_
masturbatieinventaris. Het is echter vooral het zinnetie
zinnetje Kilroy was here dat onze aandacht
trekt, omdat we het in deze roman al eens eerder zijn tegengekomen, namelijk
net na die beruchte inventaris:
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Ik maakte altijd alles
dooraUes keurig schoon met wc-papier dat ik meteen door
merken.
ken. Maar toch was het alsof
spoelde. Wie na mij kwam kon er niets van mer
ik een spoor had achtergelaten,
gedrukt. Met een
achtergclaten, een stempel had gcdrukt.
cen daad mijn
ideeel territorium had vergroot en afgebakend. Kilroy was here. (67-68).

Kilroy was here is een bekende slogan die stamt uit de Tweede Wereldoorlog toen
Arnerikaanse
Amerikaanse soldaten
soIdaten die overal aanbrachten om hun aanwezi!?heid
aanwezigheid en over
overwinning te bevestigen. Ook nu nog wordt die slogan geconnoteerd met een soort
machistische overwinningsroes. Al masturberend en schrijvend ervaart de
verteller deze roes en beide daden beschouwt hij als een soort stempeI
stempel die hij op
de wereld drukt: zijn doortocht hier is niet onopgemerkt gebleven.
gebIeven. In het fragfrag
ment over het schrijven zegt hij dat schrijven nog beter is dan Kilroy was here. Het
schrijven over zijn seksuele ontluiking kan je inderdaad lezen als een uitveruitver
groting ervan, als een ervaring die nog beter was dan de echte seksuele ervaring.
Deze autobiografie is dan ook een overwinning op de seksuele twijfels die hij
toen ook had, met betrekking tot zijn heteroseksuele vriend die hij zo hevig
aanbad, maar die zich uiteindelijk van hem afkeerde. Hij zet hem neer zoals hij
wil, hij maakt hem deel van zijn verhaal, meer nog: van zijn identiteit, die al
schrijvend geconstrueerd wordt. Hij heeft hem in zijn macht.
Tom Lmoye
Lanoye gebruikt dus het bekende motief van de seksuele initiatie om een
"sexy"
«sexy" verhaal te schrijven, dat de Iezer
lezer als het ware ook initieert in de fantasieen
en ervaringen van de verteller. Hij verbindt het motief van de seksualiteit met dat
van het schrijverschap, waarbij beide zijn greep op de wereld bevestigen en ver
versterken. Het schrijven komt in het verlengde van het seksuele te liggen.
Jef Geeraerts tenslotte is een oude rot in de Vlaamse literatuur. Nu vooral
bekend omwille van zijn misdaadromans, heeft hij in de jaren zestig en zeventig
naam gemaakt met zijn vierdelige autobiografische Gangreen-cyclus (Black Venus
1968, De goede moordenaar 1972, Het teken van de hond
/wnd 1975, Het zevende z~gel
zegeI1977),
waarin hij komaf maakt met zijn gangreens, zijn rottende stukken identltelt
identiteit,
zoals: zijn opvoeding, zijn huwelijk, zijn maatschappelijkheid. De vier boeken
zijn provocatief, zeer expliciet
word en beschouwd als racistisch en seksistisch.
sek.,istisch.
expIiciet en worden
Mij interesseert vooraI
vooral het derde boek, Het teken van de /wnd
hond uit 1975, waarin hij
afrekent met zijn ouders en zijn school.
schooL Seks is een beIangrijk
belangrijk thema in het
verhaal over de kindertijd van de verteller. Vanaf het begin wordt seks voor
voorgesteld als een soort revolte tegen "de
«de anderen":
Ik werd dus door een reeks toevalligheden geworpen in dat heel speciale
onkerkse en tegelijk onvrijzinnige middenstandersmilieu, waar sex gewoon
als iets onbruikbaars terzijde wordt geschoven, en ik weet nog altijd niet wat
erger is, het eerstgenoemde of de met taboes en schuld beladen vervloeking
die mij door de jezui"eten
jezuleten werd ingeent
in!reent via een striidbaar.
strijdbaar, onverzetteliik
onverzettelijk.
ultramontaans katholicisme (11).
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De enige die die normen doorbreekt, is zijn vulgaire grootvader Janus, die dan
ook zijn grootste vriend en leermeester wordt:
Wc waren onafscheidelijk
We
onafscheidclijk en hij leerde me woorden als schijten, zeiken,
£loere loeke, poepescheet,
poepeschcet, kus mijn kont enzocnzo
pietje, foefke, muis, pruim, floere
voort. (... ) Janus was bczeten
bezeten van het vulgaire, het vieze, het platte, en was
creatief~ Hij was mijn Grote
Grate Merlijn. Ik was zijn gretige
hierin buitengewoon creatief
snuffelen
leerling. Dikke drollen, zweet, vuilnisbakken,
vu!lnisbakken, pispottcn,
pispotten, gemakken, snuffelende honden, zeikende katers, ongewassen oksels, vuil ondergoed, hij wees het
vergezcld van onbedekte
onbcdekte woordspelingen,
woordspclingcn, waarin hij een meester
mij am, vergezeld
heilill inferno van het sexusexu
was. Dank zij hem voel ik mij perfect thuis in het heilig
fetisjisme. Het redt mii
mij van de ziekte, mij ooit over iets te schamen (23).
ele fetisiisme.

Als de jongen later bij de jezuieten naar de middelbare school gaat, vervreemdt
hij van Janus en dat neemt hij zijn opvoeders kwalijk:
b,valijk: die vervreemding van zijn
vulgaire roots is ern
een van de gangreens die hij al schrijvende wil genezen. Dat doet
hij door dit verhaal op veel plaatsen vulgair en obsceen te maken en dus eigenlijk
de Janus in zichze!f naar voren te schrijven.
Dit verhaal draait rond de seksuele
seksue!e frxaties
fixaties van de jongen, zoals die door de
volwassen verteller worden gereconstrueerd. Er wordt een mythische cultus van
de manne!ijkheid
mannelijkheid geschapen, waarbij de penis centraal komt te staan en werkelijk
verafgood wordt. Het verhaal fungeert duide!ijk als een bewijs van
mannelijkheid, waarbij mannelijkheid
manne!ijkheid,
manne!ijkheid wordt gekenmerkt door bandeloze seksuseksu
aliteit. De verteller kan niet tegen zwakte en slapheid. "Sterk zijn" is zowat zijn
enige bekommernis. Op verschillende plaatsen wordt duidcliiK
duide!ijk dat hij als jongen
bleek en miezerig was, maar hij overschrijft dat met zijn autobiografie. "Ik leed
aan de ziekte van kleine, tengere mensen: permanent willen bewijzen dat ze tot
van alles in staat zijn, meer, beter dan de anderen." (218) Als kind al had hij zijn
beste momenten wanneer hij verhalen kon opdissen met zclfgemaakte
zelfgemaakte woorden,
als een soort geheimtaal dat de anderen fascineerde en aan hem bond: "Voor het
eerst ervoer ik de morbide vreugde van het liegen. Er was geen tegenhouden
meer aan. Het was onnoembaar heerlijk, je omgeving te vatten in de greep van
een alleen door jezefj
jezelj opgebouwde wereld" (93). Met dit soort proza wil hij dan ook
overdonderen, indruk maken, zijn kracht tonen, en daar hoort ook zijn seksuele
kracht bij. Hij herkent in zichzelf een Napoleontische trek: "Graag de eerste zijn,
middelen gebruiken om zijn
anderen domineren, niet gedomineerd worden, alle
aUe midde!en
doe! te bereiken, ook ten nadele van de anderen, ze moeten maar clever genoeg
zijn om zich niet in de doeken te laten doen" (262).
Toch spreekt uit het verhaal niet enke!
enkcl kracht en machtsvertoon, maar
evenzeer de con
stante dreiging van slapheid en zwakte. Zijn analyse op latere
constante
leeftijd van Janus spreekt boekde!en:
boekdelen: "Met heel zijn grote bek was hij eigenlijk
slappeling en dat is ongeneeslijk" (280). Dat die uitspraak evenzeer opgaat
een slappe!ing
voor de verteller staat voor de lezer buiten kij£
kijf De naam Janus is dan ook niet
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toevallig: zowel de grootvader als Jozefke hebben een Januskop
J anuskop met een sterk en
een zwak gezicht die niet van elkaar te scheiden zijn.
anti
Jef Geeraerts verbindt seksualiteit met vulgariteit in een verhaal dat antiestablishment wil zijn. Ook door te balanceren op de rand van de perversie,
beoogt hij een omkering van de maatschappelijke waarden en normen. Tevens is
voor hem seksualiteit verbonden met mannelijkheid, macht en sterkte. Dc
De
verteller kleurt zijn jeugdherinneringen zoveel mogelijk seksueel in en zijn
ontwikkeling van jongen tet
tct man is vrijwel uitsluitend een seksuele ontwikkeontwikke
ling. Daarbij is het duidelijk de bedoeling
bedoe\ing te shockeren. Met die strategie
bevestigt de verteller zijn uitzonderlijkheid en zijn moed. Tegelijk echter komt
de keerzijde van zoveel machtsvertoon en egocentrisme boven: het is de comcom
pensatie van zwakte en "kleinheid".
Het genezen van de gangreen door een sterk boek te schrijven, is dan ook een
ilIusie.
illusie. Elke krachtige slag die hij toebrengt, laat tegelijk zijn zwakte zien.

Conc1usie
Ik heb met enkele voorbeelden willen laten zien hoe het motief van de seksuele
initiatie functioneert in Vlaams autobiografisch-genealogisch proza. Het is een
motief dat bij mannelijke auteurs zeer frequent voorkomt en vaak op een
gelijkaardige manier behandeld wordt. Hoewel het een motief is dat gaat over het
attasten
aftasten van grenzen en het overschrijden van normen
norm en is de relatie tot het
maatschappelijke taboe over seks ambigu. Dit proza doorbreekt het taboe en
ruimt plaats voor adolescente seksualiteit en experimenten, maar schakelt die
seksuele anekdotes ook in in een herkenbaar verhaal dat gaat over de constructie
van een identiteit en dat vaak eindigt in normalisatie en socialisatie. Toch wijken
wijkcn
veel romans ook af van het voorspelbare en herkenbare patroon, het gaat hier
immers om een prototypisch motief dat bij nader inzien in zowat iedere roman
nuancering krijgt. Erwin Mortier, Tom Lanoye en Jef Geeraerts zijn slechts drie
voorbeelden van auteurs die het gekende register aanwenden in combinatie met
hun eigen thematiek en in het kader van hun eigen poetica.
Katholickc
Katholieke Ulliversiteit
Universitcit Leuvm
Leuven
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Autobiografisch schrijven in recente dichtbundels.
Strategieen van expliciete zelfreferentie en ontkenning
Odile Heynders
Autobiographical writing in poetry is jrequently
frequently equated to anecdotal poetry and the work oj
of
poets such as Rutger Kopland or Herman de Coninck are presented as examples. But
autobiography is also evident in writing about different
differem personalities who are ullited
united in
ill olle
one
character. Sometimes the different personalties are awarded different names, as in the lyrical
work oj
ofFernando
Fernalldo Pessoa, in other cases the I positions itself as other, as the ,,]e est Ull autre"
of Arthur
Arthur Rimbaud illustrates. III
In the present article two recent volumes oj
of poetry from
jrom the
Dutch literature are read. Both volumes transcend the anecdotal and explore the
multipersonality of the I by interweaving realist,
realist. narrative and philosophic-mystical
vhilosophic-mvstical elements
into a mosaic of representatioll.
representation.

I.
Vlak voor de zomer van 2005 verscheen een prestlgleuze poezie-uitgave in
Nederland: de Leaves of
if Crass
Grass (de eerste versie van 1855) van de Arnerikaanse
Amerikaanse
dichter Wait Whitman in een vertaling waaraan door tweeentwintig dichters was
gewerkt. Jacob Groot en Kees 't Hart initieerden het vertaalproject, Querido gaf
het zeer verzorgd uit waarbij de Nederlandse tekst naast
mast de Engelse werd
afgedrukt (Whitman, 2005). Een interessant themanummer van het tijdschrift De
revisor (2005: 3-4) bood achtergrondinformatie.
achtergrondinforrnatie. Recensies in dag- en weekbladen
weekbbden
waren uiterst positief en benadrukte vooral de actualiteit en levenslust van deze
honderdvijttigjaar
honderdvijftigjaar oude poezie. Opvallend aan het project is dat elke vertaler zijn
of haar eigen toon zet en daarmee de veelstemmigheid van Whitmans gedichten
bevestigt. Uiteenlopende dichters als Judith Herzberg, Rutger Kopland, Hagar
Peeters of Huub Beurskens kropen in de pen van de uitbundige, vitalistische
Whitman. Sommige vertalers bleven dicht bij de oorspronkelijke tekst, anderen,
bijvoorbeeld Astrid Lampe en Ilja Leonard Pfeijffer, lieten veel sterker eigen
poeticale preoccupaties doorklinken.
Ik stel Whitmans
Whitrnans bundel Leaves if Crass
Grass (2005) aan de orde omdat hij een
treffende opmaat vormt
vorrnt voor een betoog over het autobiografisch schrijven in
poezie. Deze bundel en daaruit vooral het omvangrijke openingsgedicht "Song of
myself' kan immers beschouwd worden als autobiografische poezie, omdat
geschreven wordt over de wereld van een identificeerbare ik-spreker. TegelijkerTegelijker
tijd kunnen we vaststellen dat de bundel laat
bat zien waar het autobiografische
TYDSKRlf
TYDSKRIF VIR NEDERLA:--;DS
NEDERI.A:-':DS &
& AFRIK,A,A:-;S:
AFRlKAA:--;S: 12DE
l2DE ],A,AR<jA:-;G
jAARGA:--;G (2005i
~2005i 2: 159-169
l59- 169
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uiteenvalt; degene die zich 'ik' noemt, is meer dan een identiteit omdat hij
pretendeert met veel stemmen en dus namens vele anderen te spreken.
Dc beginregel van "Song of myself' luidt: "I celebrate myself, I/ And what I
De
assume you shall assume, /I For every atom belonging to me as good belongs to
you" (Whitman, 2005: 10).
to). Dit wordt prachtig vertaald door Anneke Brassinga
in: "Ik bejubel mijzelf, I/ En waar ik me mee tooi, wees jij ermee getooid, I/ Want
elk atoom dat mij behoort is evengoed van jou" (Whit
(Whitman
man 2005: 11). Deze
beginregel waarin zich onmiddellijk een 'ik' -spreker profileert, zet een gedicht in
gang dat allerlei facetten uit het dagelijkse leven in de stad en op het land onder
woorden brengt. In zogenoemde 'catalogiserende' passages somt de lyrische stem
op wat hij om zich heen aanschouwt: van een hoogzwangere in de kraamzaal, tot
een messentrekker uit Louisiana; van grasspriet en langharig mos tot buizerd en
eland. Soms beeldt de spreker zich in een ander te zijn: "I am the mashed
fireman with breastbone broken ... tumbling walls buried me in their debris"
(Whitman, 2005: 66) of: "I am an old artillerist, and tell of some fort's
bombardment ... and am there again" (Whitman, 2005: 66). of: "My voice is the
wife's voice, the screech by the rail of the stairs, I/ They fetch my man's body up
dripping and drowned" (Whitman, 2005: 64). De
Dc spreker verandert van brandbrand
weerman in weduwe. Hij omvat hen alien
alIen en krijgt daartllee
daarmee goddelijke trekken.
In het vierentwintigste deel van het gedicht benoemt de lyrische
Iyrische stem zichzelf:
"Wait Whitman, an American, one of the roughs, a kosmos, I/ Disorderly fleshy
"Walt
and sensual ... eating drinking and breeding, I/ No sentimentalist ... no stander
above men and women or apart from them ... no more modest than immodest"
(Whitman, 2005: 42). Hier blijkt de spreker geen God maar aards en zeer
lichamelijk.
Als we
wc de diverse theorieen over autobiograflsch
autobiografisch schrijven in beschouwing
nemen die Davy van Oers (2004: 161-178) op uitstekende wijze bijeen bracht in
een stuk in Spiegel der Letteren, zien we dat dit schrijven in de theorievorming
vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw vooral in verband wordt gebracht met
narratief proza, waarin een plot en daarbinnen een individu of identiteit te herher
kennen vallen. In zekere zin zien we in Whitmans "Song of myself' ook een
geschiedenis: de beweging door het stedelijk leven aan de oostkust van Amerika,
de zoektocht van een energieke geest naar een ander. De Iyrische stem positio
positioneert zich als de journalist die afkomstig is uit Long Island en stelt zich voor
VOor als
avonturier en lanterfant die door de natuur van Amerika dwaalt. Deze figuur
wordt geboren aan de oostkust, maar blijkt in een andere dichtpassage afkomstig
uit het zuiden. Veel realistische elementen van politieke of sociaal-maat
sociaal-maatschappelijke aard zijn direct herkenbaar. Ook biografische feiten nemen we waar,
maar even later vermoeden we
wc dat zij door verbeelding gemanipuleerd raken.
In "Song of Myself' komen we aan de grenzen van het autobiografisch
dichten; Whitman wil het leven in :ille
alle facetten tonen en daarvoor ook in de huid
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van andere personages kruipen. Het auto (zelf) raakt versnipperd: "I am large ... I
contain multitudes (... ) Who wishes to walk with me?" (Whitman, 2005: 98)
Deze versnippering van het autobiografisch schrijven speelt op twee niveaus. Het
gaat om het motief van vitalistische multipersonaliteit. En het gaat om een talig
fenomeen: de poetische tekst opgebouwd uit strofen en fragmenten breekt de
geschiedenis open en vestigt de aandacht op zichzelf. Tenslotte staat niet het
verhaal, maar de poetische taal centraal. Haar klank en ritme, herhaling, opop
somming en opdreuning. De 'ik zelf waarover hier gesproken wordt, is een zelf
dat zich met een naam noemt, maar vooral wil opgaan in de dichterlijke taal die
het spreekt.

11.
Het is een kleine stap om van Whitman over te gaan naar een recent verschenen
dichtbundel van de al even vitale Mustafa Stitou. Er lijkt sprake van zelfde
poetische technieken en eenzelfde inzet van het autobiografisch schrijven. Ik
concentreer me op de bundel Varkensroze ansichten (Stitou, 2003). Stitou werd
geboren in Tetouan in Marokko en verhuisde naar Nederland nog voor hij naar
school ging. Hij heeft dus leren lezen en schrijven in de Nederlandse taal. Zijn
eerste dichtbundel was Mijn vonnen (Stitou, 1994) gepubliceerd bij Arena; de
tweede was Mijn gedichten (Stitou, 1998; verschenen bij Vassallucci). In 2000
maakte Vassallucci een herdruk van de eerste twee bundels samen in een band.
Voor zijn derde dichtbundel Varkensroze ansichten (2003), gepubliceerd bij De
Bezige Bij (de dichter veranderde opnieuw van uitgever) ontving Stitou de VSB
poezieprijs 2004.
Varkensroze ansichten is opgebouwd uit vier afdelingen en omvat in totaal 36
gedichten waarvan sommige in delen uiteenvallen (dus als het ware weer zijn
opgedeeld in afzonderlijke gedichten). De afdeling waarmee de bundel aanvangt
bijvoorbeeld, is getiteld "Het zingen vergaat je" en begint met een gedicht dat
66k de titel "Het zingen vergaat je" draagt en dat bestaat uit vier deel-gedichten
waarin een terras-sd:ne in de Dordogne-streek wordt beschreven. Het
opvallende als we de bundel als geheel overzien, is de variatie in vorm en stijl. Er
zijn gedichten met een min of meer regelmatige strofe-indeling ("Mysterie" of
"Summum Bonum") en gedichten aan een stuk ("Bestseller" en "Moment"Moment
opname"). We vinden prozagedichten ("De lagere school van de wereld" of
"Flirt"), klank-gedichten ("Moedertaal") en een ready-made ("Zweden"). Er
worden hilariteiten en grappen gepresenteerd en dramatische beweringen
gedaan.
Stitou creeert een vrolijke, speelse sfeer. De titels van de gedichten geven geen
indicatie van een noemer of thematiek die de bundel als geheel zou afdekken. We
hebben in eerste instantie ook niet veel houvast aan de titel van de bundel.
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'Varkensroze' suggereert wellicht iets dat lichamelijk of deemiswekkend is, maar
in combinatie met 'ansichten' krijgt het iets zonderlings. Ook titels
titcls van gedichten
als "De lagere school van de wercld"
wereld" of "Geen kerkuil wacht" en "Ansicht uit de
Droom & Vreesman" zijn vreemd, terwijl andere titels meer serieus of neutraal
zijn: "Anekdoten, openbaringen", "Momentopname" of "Affimlaties"
"Affirmaties" (Stitou,

2003).
I Als
A1s we ons gaan verdiepen in afzonderlijke
afzonderIijke gcdichten,
gedichten, zien we dat de verver
:vreemding gepaard gaat met ironie en betrokkenheid en dat een flink aantal
samenhangende motieven door de bundel he
en effectief in werking wordt gezet.
heen
Ik wil een
nemen.
cen gedicht nader onder de loep ne
men. Het gaat om het prozagedicht
"Dc
"De lagere school van de wercld".
wereld".
1.
b.zwaal, associatief-'metarysisch'
associatief-'meta£Ysiseh' op z'n minst anti-anekdotisch diehter,
dichter, vertelde (we
zaten in de TGV, aanvankelijk ons over het honorarium beklagend, onderweg naar
Parijs, naar het legendarische Theatre Moliere, waar we samen met anderen voor
zouden dragen uit eigen werk, poezie uit de lage landen - er zaten, zo
ro zou
rou blijken,
zeven mensen in de zaal)
2.
vertelde hoe hij eens was thuisgekomen, na middemacht,
middernaeht, na een voordracht ergens
in Drenthe, wonderlijk genoeg lieht
licht aantrof in het trappenhuis, de deur tot zijn
maisonnette op een kier. Ben sloop naar binnen. Luisterde.
Ll1isterde. lets stommelde in de
slaapkamer, zacht. Verlamd bleefBen staan en het gestommel hield op, alsofhet zelf
iets hoorde stommelen, zacht, beneden. Ineens kraakten de treden - stonden
diehter oog in oog.
~Og.
indringer en dichter
diehter, associatief-'metafYsisch'
associatief-'meta£Ysisch' op z'n minst anti-anekdotisch dichter greep in
De dichter,
een reflex cen
een paraplu uit de paraplubak richtte die als een pistool op de dief terwijl
vanuit diepste afzettingen ineens de kreet opsteeg die onze held in de oneindigheid
lingerde:
van zijn kindertijd oorlogjespelend
oor\ogjespelend de straat in sslingerde:

Hands up!
3.
Soortgelijks overkwam de andere dutehbatter
dutchbatter van dit heldendicht toen die zieh
zich
beloning een
installeerde op zijn voorbalkonnetje, na een avond van arbeid, om als be!oning
naeht, ondanks stadslieht
stadslicht en
smerig sigaretje te roken. Het was een goedaardige nacht,
smog hingen er cen handvol bedaard schitterende
sehitterende sterren. Ofschoon
O[,choon de con
conanti-metatysische dichter met vrome verwon
ceptueel-'anekdotische', op z'n minst anti-metafYsische
verwonceptl1eel-'anekdotisehe',
dering naar de heme!
hemel kon kijken, ontging hem wat er op aarde gebeurde niet: twee
kutmarokkaan~es, met andermans scooter aan de haal. Een tel stond de held verver
kutmarokkaantjes,
lamd op zijn balkon. Toen, vanuit de diepste pijnafzettingen van mijn zid,
ziel, maakte er
zieh een kreet 105
zich
los die hij loeihard de nachte!ijke
naehtelijke straat in slingerde, een kreet, in zijn
toom van mijn old man:
'moedertaal', en het was de stem, de toorn

Maak dat je wegkomt, hoerengebroed!
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Dit gedicht biedt iets anders dan we normaliter
nonnaliter van poezie gewend zijn. We
verwachten in een gedicht - ik gebruik hi
hier
er term
termen
en van S. Vestdijk uit zijn
standaardwerk De glanzende kiemcel (Vestdijk, 1950) - : geconcentreerd taalgetaalge
vee1 mogelijk betekenis (veel uitdrukken met weinig woorden); wit
bruik; zo veel
en stilte; herhaling, rijm, metrum en ritme en vooral metaforisch taalgebruik.
verte1d in
We zien hier een kort verhaal, dat in alledaagse bewoordingen wordt verteld
drie etappes. Eerst is er een scene in de trein: een dichter, genoemd b.zwaal,
be1evenis aan de ik-figuur. Wat hij heeft beleefd wordt uiteengezet
verte1t
vertelt een belevenis
in het tweede deel van het verhaal: een dief beyond zich in zijn woning toen de
dichter op een avond thuis kwam. De dichter reageerde in een impuls met
handelingen (oorlogje spelen) die hij in zijn kindertijd had uitgevoerd. In het
derde deel wordt deze ervaring van b. zwaal gespiegeld in een ervaring die een
and ere dichter overkwam. Deze andere dichter blijkt de 'ik' uit het eerste deel
andere
van het verhaal te zijn. Ook hij reageert in een impuls als hij ziet dat jonge
Marokkanen een scooter stelen. Hij schreeuwt hen woorden toe die zijn vader
hoerengebroedf" (Stitou, 2003).
in zijn kindertijd gebruikte: "Maak dat je weg komt, hoerengebroed!"
Wat maakt dit gedicht interessant? In de eerste plaats het feit dat we het lezen
als een gedicht, terwijl het zich formeel
formecl eigenlijk aan normale gedicht-contouren
lijkt te onttrekken. We kunnen het een prozagedicht noemen,
nocmen, maar dat is zeker
in Nederlandstalige lyriek
Iyriek een weinig specifiek genre. Prozagedichten kennen we
vernatuurlijk van Charles Baudelaire of Arthur Rimbaud als teksten waarin ver
schillende visude
visuele beelden over elkaar schuiven zodat betekenisvelden door elkaar
heenlopen. Maar die prozagedichten bieden nooit zo'n recht-toe-recht-aan
recht-toc-recht-aan verver
haal als we hier tegenkomen. Je zou kunnen stellen dat deze tekst meer proza dan
gedicht is. Misschien heeft dit te maken met de culturele achtergrond van de
meer aandacht voor orale tradities dan in het
dichter. In Marokkaanse context is meet
NederIandse
Nederlandse taalgebied.
bociend gedicht vanwege het vertelperspectief:
In de tweede plaats is dit een boeiend
zelfik = "de andere dutchbatter van dit heldendicht". Het gaat hier om een zelf
portret waarbij 'ik en hij' of
of"mijn"
Ver
"mijn" en "zijn" in de laatste regels versmelten. Vergelijk "mijn zid",
ziel", "zijn 'moedertaal'''
'moedertaal'" en "de too
toom
m van mijn old man"(mijn cursicursi
vering O.H.; Stitou, 2003). Hier is iemand aan het woord die zichzelf een naam
geeft en op afstand houdt. Dit op afstand houden blijkt vooral ook uit het
expliciet pocticale
aan het woord is, kenken
poeticale niveau van het gedicht. De dichter die am
anti-meta.fYsische dichter"
merkt zichzelf als "de conceptueel-'anekdotische', op z'n minst anti-metcifYsische
(mijn cursivering - O.H.). De meest opvallende van deze drie termen is de notie
anekdotisch die tussen aanhalingstekens staat. Ilja Leonard Pfeijffer interpreteerinterpreteer
de dit in zijn recensie in De Volkskrant als volgt: "het anekdotische moet tussen
aanhalingstekens, omdat de dichter de werkelijkheid (... ) voor geen snars verver
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trouwt" (Pfeijffer, 2003). Een andere uitleg kan zijn dat de dichter hier verwijst
naar uitspraken van critici naar aanleiding van zijn twee vorige bundcls.
bundels. Vaak
werd het dichterschap van Stitou in recensies gekwalificeerd als "anekdotisch".
Verschillende termen werden ingezet om dat uit te leggen. Rob Schouten formu
formuleerde
Ieerde dat "Stitou, ondanks zijn ( ... ) toegenomen neiging tot concretisme, toch
steeds verstaanbaar probeert te blijven" (Schouten, 2003). En Piet Gerbrandy
wees op de "oer-Hollandse
"oer-HolIandse nuchterheid die in de jaren zestig het handelsmerk
van het tijdschrift Barbarber vormde" (Gerbrandy, 2003). Anekdotisme is een
naa.~t
term die door professionele lezers
Iezers op deze poezie wordt geplakt. Maar naast
"'anekdotisch"',
"anti-meta
'''anekdotisch''', noemt de ik-verteller zich ook "conceptueel" en "anti-metafYsisch". Hij wil dus niet zoeken naar verklaringen in het Hogere, hij wil concon
cepten (gedachten-constructies) bieden die hun basis hebben in het hier en nu.
De dichterlijke stem zet zich daarmee af tegen het dichterschap van collega b.
zwaal dat als "associatiif-'metcyysisch'
"associatiif-'metcifYsisch' op ;;;'n
z'n minst anti-anekdotisch" (mijn cursivering
- O.H.) wordt neergezet. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier de
dichgek gestoken wordt met dergelijke poeticalc
poeticale categoriseringen die critici aan dich
ters opleggen.
Het laatste punt dat ik naar aanleidingvan
aanlciding van dit gedicht als bijzonderheid wil opop
werkc1ijke were!d.
wercld. b. zwaal is een
merken, is de verweving van fictieve en werke!ijke
bestaande dichter publicerend bij Querido. In 2004 verscheen zijn achtste bundc1
bundel
Een
Ben drifter (Zwaal). Er vond in 2003 namens het Institut Neerlandaise
Ncerlandaise een
dichterspresentatie plaats in Theatre
Thciitre Moliere. En ook de TGV naar Parijs; het
scooter-stelen in de grote stad, zijn 'realiteiten' uit een voor ons herkenbare
werkelijkheid.
werke!ijkheid. Ook op een ander niveau biedt het gedicht herkenning. Iedere
lezer
Iezer heeft wel
we! eens de ervaring gehad dat iets je plotseling te binnen schiet
vanuit een ver
vcr verleden. Ineens herinner je je het spel
spe! van vroeger, uitspraken van
je ouders van toen je jong was. Oat
Dat wat wij ratio noemen en bewust handelen kan
gelnspireerd worden door iets wat van ver weg komt en ergens in
geblokkeerd of getnspireerd
het onderbewustzijn was opgeslagen. Onze waarneming van de were!d
werc1d nu heeft
haar basis in ervaringen van vroeger.
Het is niet de kritiek op politiek correct denken in het derde dee!
dec1 van dit gedicht
die mij fascineert. Wat opvalt is vooral de krachtige
krachtigc wijze van uitdrukken die deze
dichter hanteert om de Nederlandse samenIeving
samenleving te beschrijven. Elk detail is
effectief (Pfeijffer, 2003); kutmarokkaantjes
kutmarokkaanties velWijst
verwijst bijvoorbeeld naar de onon
handige terminologie van een Amsterdamse wethouder. Bovendien wordt hier net
als in "Song of myself'
aIs
myself" van Whitman een subtie! spel gespeeld
gespee!d met identiteit ofWel
de referentie naar een bestaand zelf. De ik-spreker verwijst naar zichzelf,
zichze!f, maar zet
ook ironie
ironic in om het becld
beeld van zichzelf te manipuleren. "lk'
'Ik' is de "dutchbatter van
dit he!dendicht"
heldendicht" (Stitou, 2003). Sinds de val van Srebrenica in juli 1995 is de
militaire rang van dutchbatter nogal negatief beladen en roept de term de
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herinnering op aan te nai'eve
naieve soldaten die weinig strategisch handelen in het
mondiale politieke spel en duizenden moslimmannen de dood in hebben laten
voeren. Naast dutchbatter
dutch batter is de ik-spreker ook de anti-metafysicus
anti-meta£Ysicus die geen hogere
verklaringen zoekt. En hij is de jongen die de toom van zijn oude vader vreest.
Mustafa Stitou creeert een luchtige atmosfeer voor ernstige onderwerpen die
hij wil behandelen. Hij schrijft over islamitische cultuur versus de westerse
samenleving; over "onze varler"
vader" in de persoon van Charles Darwin. Hij beschrijft
straatcultuur en literaire eruditie (Shakespeare). En hij heeft het over de botsing
van culturen die inspirerend werkt. Stitou speelt met woorden en hun gevaar
gevaarlijke, dubbelzinnige betekenissen. De dichter, opgevoed in een islamitische
context, plaatst zich naast een "Joodse verloofde", hij verzendt varkensroze
postkaarten en refereert in eenzelfde gedicht aan 9/11 en Nazi Anton Mussert.
Stitou provoceert via een autobiografische dichtkunst de cultureel-historische
dimensies van onze werkelijkheid. Hij toont zich een betrokken dichter.

Ill.
Er is nog een andere dichtbundel uit 2003 die ik met het autobiografisch
schrijven in verband wil brengen: De aantochtster van Henk van der Waal. In
cen dichter die sterk lijkt te hechten aan
tegenstelling tot Stitou is Van der Waal een
tegenstelIing
de formele ordening van zijn gedichten en minder direct zinspeelt op details uit
een voor de lezer herkenbare realiteit. 'Aantochtster' is een neologisme (een
vrouw is in aantocht, zij komt). Titel en motto van de bundel refereren aan
Rainer Maria Rilke's Jeder Engel ist schrecklich. Deze derde bundel van Van der
Waal bestaat uit vier afdelingen van tien gedichten. De typografische vorm van de
poezie is opvallend. De strofen van de gedichten uit de eerste afdeling hebben de
vorm van een geslepen diamant, de tweede afdeling is horizontaal geformeerd als
een landingsbaan. Op deze landingsbaan wordt het neerdalen verwacht van een
wezen, engel, muze. De andere afdelingen bieden eveneens gedichten in een
bijzondere
bgzondere vorm. In de laatste sectie getiteld Nomenclature, staan gedichten die
namen noemen van de raadselachtige verwachte vrouw. Zij is de aanzegster;
verlustigster; verklonteraarster; orakeldelfster en bijvoorbeeld "de vierde persoon
enkelvoud". De aandacht voor de materiele vorm en voor het nadrukkelijke
benoemen, toont een bijna obsessief geloof in de werking van taal, aldus
Volkskrant criticus Piet Gerbrandy (Gerbrandy, 2003-2). Van der Waals gedichten
worden
word en toverformules, taalkunstige ceremonieen. Omdat het bovennatuurlijke
niet meer bereikt kan worden in gewone mensentaal, moet de dichter zijn
toevlucht nemen tot een verbijzondering van de taal: tot ritueel, gebed of spreuk
(Pfeijffer, 2004).
(PfeijiTer,
Ik wil inzoomen op de eerste reeks van
vandeze
deze bundel, getiteld "Toebereidselen"
(Van der Waal, 2003: 11-20) waarin een tiental gedichten wordt opgevoerd in de
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specifieke vorm van een diamant. In geen van deze gedichten komt het woord
zichzclf aanspreken in de vorm van
'ik' voor, maar wel zien we voortdurend een zichzelf
'je". Ik vermoed dat de dichter hier een alledaags gebruik van taal heeft willen
binnen halen: grammatici noemen dit het 'generiek' maken van een ervaring.
Met het spreken over "je"
'je" laat je de eigen ervaring ook voor anderen geiden.
gelden. Het
woord je' impliceert een verwijdering ten opzichte van het 'ik' en wijst in zekere
mate op depersonalisering. Ik citeer het zevende gedicht uit de reeks (Van der
Waal, 2003: 17):
aIs je in uiterste individualiteit,
in afzondering
individua
~ dus van
al
aI het andere en al
aI het mogelijke,
mogclijke, in intense eigenheid dus ook, die
hard lijkt
Iijkt als diamant en optimaal tijdvveerbarstig
tijdweerbarstig als leegte, als
je daar op zoek gaat naar feiten en ontdekt hoe stuurIoos
je ogen dansen in hun kassen en hoe verstrikt je denken
zit in andermans gedachten, is de conclusie gauw
~'Ml--ken dat de hersenschim die jezelf
getrokken
op de troon hebt geholpen,
je uit handen is gevallen,
uit je hoofd is
gedampt
wat je misschien jammer vindt maar je wel
wcl bevoorrecht,
als je bent van zorg om zelfen
zelf en van verleden dat bindt aan
bevrijd aIs
schamele vertoning
gewoonte en van schaamte om scmmcle
bij naaktheid; en watje
wat je in die toestand gewaarwordt?
mist misschien of regen of de vuurspuwende kop
van de tijd, of, als je een gelukkige bent, het
aanbrommen van de goedertierenheid
van de aandrijfster, voorwie
voor wie je
rouw om eigen afWezigheid
voldoende kan zijn
om toch
aan te leggen
Ieggen aan je hart
zid
zand te strooien over je ziel
je holte te vu
vullen
lien met marsepein

De hele reeks van tien gedichten in dezelfde vorm, biedt een poetische reflectie
Iichaam en geest
op het begrip individualiteit, op het denken van de grens tussen lichaam
en tussen 'ik' en een ander. Filosofische vragen en stellingen worden gesugge
gesuggereerd: "waartoe je Iichaam met zijn bloedbaan en zenuwstelsel / bedoeld is te
wezen" (Van der Waal, 2003: 11), hoe zit het met de "per definitie te krap be
bemeten individualiteit, / die niet alleen kans biedt op recht en succes, maar ook
knelt als een uit / ijdclheid
ijdelheid te klein
k1ein gekocht paar schoenen"(12) of: "je
'je de
constellatie
consteIlatie proeft / waarbinnen je ervaringen en sensaties verwaarloosbaar zijn /

167
en je te zijnd bent aan wat jou meemaakt" (13). In deze uitspraken horen we
soms Hans Faverey (bijvoorbeeld Chrysanten, roeiers, 1977) meeklinken, Van der
Waal vertaalde diens werk in het Frans (Contre l'ouhli, 1991). Maar waar Faverey
het wit uitbuit, de woorden in de leegte verspreidt, doet Van der Waal het
omgekeerde: hij vormt het wit door met de woorden een specifiek uiterlijk aan
de tekst te geven.
Als gezegd, is het 'Je" hier een veel gebruikte en ook bewust clichematige
uitdrukking, waarmee de 'ik' figuur tegelijkertijd over zichzelf spreekt en een
ander zou kunnen aanspreken. De spreker neemt afstand, hij zegt geen 'ik', maar
onthult wel heel particuliere overpeinzingen. Tot drie keer toe vallen in dit
gedicht woorden weg: in regel 1 voor "uiterste individualiteit" en in regel 2 voor
"intense eigenheid". De beperkte witruimte suggereert dat hier het woord Je' is
uitgewist. In de tweede strofe ontbreekt een omvangrijker woord waardoor de
grammaticale constructie een zekere onbepaaldheid krijgt.
De uitsparingen voor "uiterste individualiteit" en "intense eigenheid" geven
uitdrukking aan wat we 'autobiografisch motief' zouden kunnen noemen. Het
gaat hier om een schrijven over het allerpersoonlijkste: overwegingen die bebe
sloten zitten in je hoofd. Er wordt een denkproces beschreven: "hoe verstrikt je
denken zit in andermans gedachten" lezen we in de eerste strofe. Van der Waal
beschrijft in deze bundel bijzondere, bijna mystieke, denkervaringen, waarin het
zelf wordt gevolgd, geanalyseerd en ten slotte verdwijnt. Dit en andere gedichten
uit de reeks "Toebereidselen" doen soms denken aan Hadewijchs Visioenen
(1996), waarin ook geprobeerd wordt overgave aan het denken onder woorden te
brengen: "soe dat ickene buten mi niet en conste bekinnen noch vernemen, ende
binnen mi niet besceden". (dat ik hem buiten mezelf niet kon bekennen of
waarnemen, en binnen mezelf niet van mij kon onderscheiden) (82).

IV.
Als we spreken over autobiografisch schrijven in de Nederlandstalige poezie van
dit moment, kunnen we verschillende elementen en uitdrukkingsvormen
onderscheiden. In de poezie van Mustafa Stitou (en Wait Whitman) zagen we
een autobiografisch schrijven dat drie elementen omvatte: (1) een biografische
herleidbaar ik, (2) realistische referenties (anekdoten), (3) narratie (verhalende
vorm). In de gedichten van Van der Waal zagen we een abstracte vorm waarin
intiemste details van denken gepresenteerd werden. Deze vorm wijst op
concentratie waarin het 'ik' als sprekende entiteit kan worden opgeheven. Hier
gaat het niet om een beschrijving van het eigen concrete !even, maar om het
sitie
tie probeert te doorgronden en
beschouwen. Een subject spreekt dat zijn po si
overbrengen aan anderen. Autobiografischer kan het eigenlijk niet, juist omdat
het leven tot in de intiemste overpeinzing wordt blootgelegd. "Door afstand te
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doen van watje geworden bent ( ... ) kunje misschien openbreken in antwoord"
staat aan het einde van deze reeks. Oat
Dat klinkt letterlijk hoop- of
ofverwachtingsvol.
verwachtingsvol.
Degene die aan het woord is, lijkt zich bewust van Sein und Zeit en onthult meer
van zichzelf dan menig ander dichter.
Een denkende dichter, noemt Van der Waal zichzelf
zichzclf in de Pokiekrant:
poeziekrant: "Ik ga in
ieder geval wel de anekdotiek uit de weg. ..... Een gedicht moet niet over een
gebeurtenis gaan, maar moet zclf
zelf een gebeurtenis zijn"(2004: 12, interview door
Remco Ekkers). Bij positioneert zich met zo'n uitspraak in een spoor van
autonome dichtkunst waarin de taal boven het expressieve subject wordt gesteld.
De anekdotische en de autonome dichter worden vaak tegenover elkaar
clkaar gezet. In
Collega's van God, Portretten en polemieken (Zwagerman, 1993) beschrijft Joost
Zwagerman de twee dichterlijke posities als volgt: zij die de taal als middel en zij
die de taal als doel zien. De eersten drukken ervaringen uit en stellen vast dat de tijd
worden
en geaccepteerd (anekdotisme). De
vergaat. De tijd en de taal als zodanig word
tweede groep plaatst de taal centraal in het werk. Het gedicht wil geen beschrijving
van de werkelijkheid zijn, maar zelf werkelijkheid. In dit laatste kamp
kanlp van de
hermetische poezie gaat er volgens Zwagerman evenwel
evenwcl iets mis: vee1
veel
zogenoemde hemletische
dichters schrijven over het wit, leegte, verdwijning en de stilte en produceren daar
daarmee een welgemanierde, maar ook saaie, overacademische, bloedeloze poezie.
Van der Waal past natuurlijk in het hermetische kader, maar zijn gedichten
zijn niet saai en welgemanierd. Integendeel:
Integendecl: ze roepen spanning op omdat ze de
lezer zo dicht op de huid zitten. Omdat ze hem of haar aanzetten tot net zulke
intieme gedachten en ieflecties.
reflecties. We zouden de complexiteit en rijkdom van de
hedendaagse poezie te kort doen als we het autobiografisch schrijven zouden
verbinden met het anekdotische en losmaken van het autonome. De
Dc poezie van
Stitou toont wat manipulatie en ironie met het anekdotische kunnen doen: er
wordt een cultuurkritisch podium tot stand gebracht waarin de dichter zich
verschillende rollen
roHen toebedeelt. De poezie van Van der Waal toont een andere
vorm van autobiografisch schrijven, omdat in de zogenaamde logica van de rede
redeneringen, in de intimiteit van de gedachten en in het zoeken naar een
aanspreekvorm om de ander gestalte te geven of te ontnemen, een eigen en
eigentijdse preoccupatie van deze dichter schuilgaat. Ook hij schrijft over hoe hij
in zijn dichterschap en leven staat. Het autobiografisch schrijven is niet alleen
voorbehouden aan de verhalende poetische vorm die Stitou koos. Het zegt iets
over de verrassende stand van zaken in de Nederlandse poezie van dit moment,
dat zo verschillende dichtbundels in hetzelfde jaar verschenen en geIl0r:mneeId
genomineerd
werden voor de VSB-poezieprijs.
U
Universiteit
Iliversiteit van
vall Tilburg
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Retrospectieve teleologie
te1eologie en seksuele identiteit:
de "autobiografische vertelwijze"
verte1wijze" in Dubbelliefde
Andrea Lion
In all autobiography a person narrates his or her life story from a retrospective poim
point of view.
The story is told in such a way that
tbat in the end the two narrative orders, namely the order of
the narrative event
eve III and of the narrated event,juse.
eventJuse. This is what
what/ens
Jens Brockmeier
1) has
that tbe
the past is seen in the light of the present. This
called retrospective teleology: the fact tbat
specific narrative structure,
structHre, which I will call "autobiographical", has important implications
{OCIIS of autobiography. In my article I explore these implications
for the identity that is the focus
for the representation of sexual identity in Dubbelliefde by
~y Adriaan van Dis (1999), as
an example of the coming-out
coming-olll novel, a novel that is narrated in a similar way as the
autobiography.

1.

Dubbelliefde: autobiografie of coming-out roman
En al ?:ou
zoft ik nu eens schrijven een boek, waarvan de held een modern auteur
al1tel1r was; al
zou
zOIl ik dien held laten schrijven werken, die verwant aan de mijne waren, de held
lOll ik niet
zijn kunst
kl1nst niet de mijne: en de roman zoft
zou een roman een roman
zou
blijven, niet dan een roman, en zich nooit realiseren tot autobiografie.
Couperus, Metamorfoze,
Louis Couperus.
Metamorio'lt. aangehaald in Van Dis, 1999
Met deze tekst begint het boek lJlIbbellujde:
Dubbelliifde: Geschiedenis
(Jeschtedents van een Jongeman
jongeman van
waarAdriaan van Dis uit 1999. Het kan als een motto worden opgevat. De tekst waar
lezen, zelfs als er autobiografische
schuwt ervoor de roman als autobiografie te lczen,
feiten in te herkennen zijn: de roman is een roman en geen autobiografie.
Toch accepteren niet alle critici deze waarschuwing zonder meer. Zo schreef
Menno Schenke in het Algemeen
Algerneen Dagblad (1999: 23):
Wie dus durft te beweren dat Dubbelliifde Van Dis' autobiografie is tot ongeveer zijn
25ste levensjaar, vindt Couperus op zijn weg. Maar waarom dan de eerste persoon
enkelvoud als vertelvorm? Waarom zette hij geen fictieve figuur met voor- en
achternaam
atstand te scheppen? Ziedaar de tweeslachtigheid
achtcrnaam op zijn podium om afstand
wel
van de roman, die zijn ambivalentie
ambivalentic al in de tite! etaleert. Ik wil misschien we!
gel oven dat deze roman maar voor een fractie autobiografisch is, maar Van Dis haalt
geloven
eoilooQ: weer gedegcn
dat ge!oof met zijn
ziin cursieve epi/oog
gedegen onderuit.

De roman Dubbelliifde
)!lbbelliifde gaat over een jongen die op zoek is naar zijn identiteit, in
het bijzonder zijn seksuele identiteit. Hij heeft
heefi: gcvoelens
gevoelens voor zowel vrouwen en
mannen en probeert daarin een juiste weg te vinden. Behalve de ondertitel
AFRIKAAC:S: XXDE JAARGA:--rG
TYDSKRIF VIR :-.JEDERLAC:DS
~EDERLA"DS & AFRIKAA"S:
jA"RGA'lG
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"Geschiedenis van een
eenjongeman"
jongeman" staat er op het titelblad ook "Roman" verme!d.
vermeld.
Moeten we deze roman nu we! of niet beschouwen als een autobiografie van
Adriaan van Dis?
Wanneer we de criteria van Philippe Lejeune (1996) hanteren om op deze
vraag een antwoord te vinden, kunnen we het voIgende
volgende constateren. De roman
Dubbelliifde voldoet op het eerste gezicht aan aIle
alle voorwaarden die Philippe
Lejeune stelt
ste!t aan een autobiografie: het is een retrospectief verteld verhaaI,
verhaal, het
gaat over het !even
leven van een individu waarbij de nadruk ligt op de geschiedenis
van zijn persoonlijkheid, de verteller en de hoofdpersoon zijn een en dezelfde en
de hoofdpersooniverteller
hoofdpersoonlverteller is op allerlei manieren te herkennen als de schrijver
zelf (Lejeune, 1989: 254).'
254).1 Van Dis en de naamloze hoofdpersoon uit zijn roman
hebben onder meer
me er met e!kaar
elkaar gemeen dat ze opgroeien in het Gooi en beide
problemen
prob!emen hebben met de dood van hun tirannieke vader, een man met een
hartkwaal die getraumatiseerd was door de oorlog en de ervaringen in het
NederIands studeren in Amsterdam en hebben daar
Jappenkamp. Ze gaan allebei Nederlands
identieke bijbaanqes,
bijbaan1;jes, zoals poseren aIs
als fotomodel. Ook de steun aan het Griekse
verzet en het plegen van een 'aanslag' op Olympic Airlines zijn bekend als feiten
uit het leven van de schrijver zelf (Sars, 1996; Minkman, 2003). Cyrille Offer
Offermans concludeert in zijn recensie dan ook (2000: 120):
DlIbbelliifde moet het namelijk
DlIbbelliefde
namdijk in hoge mate hebben van het contrast tusscn
tussen het hier
geschilderde portret van een naamloze, maar op afstand als het eeneiige
eenciige
tweelingbroer~c van Van Dis herkenbare,
herkcnbarc, protagonist (daar helpt ook het
tweelingbroertje
halfslachtigc motto van Couperus niet aan, dat de lezer nog even wil docn
doen geloven
halfslachtige
toch ceht
echt om fictie gaat) en het beeld van Van Dis als publiek persoon
dat het hier toeh
[[.... ).

Mgezien
Afgezien van het motto en het onderschrift "roman" lijkt het antwoord op de
vraag of deze roman nu als autobiografie beschouwd kan worden bevestigend te
zijn. Toch blijft de tweeslachtigheid bestaan, zoals Schenke al aangeeft, want het
motto en het onderschrift staan er niet voor niets. Ook voor Lejeune (1996: 25-7)
derge!ijke ontkrachting van het 'autobiografische pact' serieus moet
geldt dat een dergelijke
worden genomen.
Gezien het onderwerp van de roman zou de dubbelheid wellicht juist te
verklaren zijn op basis van autobiografische gegevens: Van Dis zou dan niet
gezien willen worden als de biseksuele persoon die hij beschrijft. Dit gebeurt
immers vaker bij homoscksue!c,
homoseksuele, lesbischc
Iesbische en biseksuele literatuur, die ik voor het
gemak verder kortweg als 'homoseksuele
'homoseksue!e literatuur' zal aanduiden. Van Dis heeft
in een vraaggesprek echter zelf
ze!f expliciet aangegeven zijn "andere" kant niet te
willen loochenen (Schoonhoven, 2004: 28). In datzelfde gesprek
hij tevens
dat het motto is bedoeld om het fictione!e
fictionele karakter van de "ik" te onderstrepen.
Hij wil niet gelijkgesteld
gelijkgeste!d worden met de "ik" uit de roman. Hij ontkent nogmaals
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- het motto deed dat al dat het boek een autobiografie is: het is een roman (ibid.
27). Daarmee blijft de tweeslachtigheid bestaan: want waarom dan toch gekozen
voor deze vorm?
Over het al dan niet hoge autobiografische gehalte van homoseksuele literalitera
tuur is al veel gezegd
gezcgd en geschreven. Net zoals de reden
redcn om te wilIen
willen ontkenncn
ontkennen
homoseksuele roman autobiografisch is (zie
dat een
cen specifieke homoseksuelc
(zic bijv. Zimmerman,
1990: 18; Chambers, 1999: 251). De discussies over het autobiografische gehalte
ongcmotiveerde aanname dat een bepaald
van homoseksuele boeken of de soms ongemotiveerde
homoseksueel boek autobiografisch is, leiden vaak de aandacht af van het boek
zelf. Zo gingen bijvoorbeeld veel discussies over Giovanni's Room van James
Baldwin (1956) en Falconer van John Cheever (1975) voornamelijk over het feit
of de schrijver al dan niet homofobisch en homo-onvriendelijk was (Koponen,
1993: 31-3, Woods, 1998: 295). In mijn ogen discussies die geen recht doen
dom aan
de literatuur zelf. Daarom wil ik voorstellen de kwestie of en zo ja, in we1ke
welke
mate, de roman Dubbelliefde autobiografisch is voorlopig evcn
even te laten voor wat
het is. Ik zal hier, net als
aIs Van Dis ze1f,
zelf, zijn roman beschouwen als een roman en
niet als een autobiografie.
Maar daarmee is het genre van de autobiografie als referentiekader voor deze
roman niet opgeheven. De roman heeft namelijk wel degelijk allerlei eigeneigen
schappen van een autobiografie, zoals we hebben gezien. De roman handelt
handclt over
identiteit en wordt bovendien door de verteller,
vertelIer, die gelijk is aan de hoofd
hoofdpersoon, retrospectief verteld. Deze specifieke vertelwijze is niet voorbehouden
aan de autobiografie. Onder meer de Bildungsroman wordt soms op deze manier
verte1d.
verteld. 2 Toch is deze vertelwijze bovenal bekend van en kenmerkend voor de
autobiografie. Ik noem hem daarom "de autobiografische vertelwijze". Ik wil hi er
deze specifieke vertelwijze nader bestuderen en onderzoeken welke relatie er
bestaat tussen de vertelwijze en de identiteit waarover het boek gaat.
Op basis van bovengenoemde criteria en op basis van inhoudelijke argumen
argumenten zijn critici geneigd Dubbelliefde
Dubbelliiifile een autobiografie te noemen, of in elk geval
autobiografisch. Maar het onderwerp van de roman leidt mogelijk ook nog naar
een andere kwalificatie, die een eventuele benoeming ab
aIs autobiografie of autoauto
biografische roman niet uitsluit: de kwalificatie als coming-out roman. De roman
gaat tenslotte niet over de zoektocht naar identiteit van de hoofdpersoon in het
algemeen, maar over ziin
zijn zoektocht naar seksuele identiteit in het bijzonder. De
coming-out roman gaat juist over iemand die voor het eerst uitkomt voor zijn of
haar homoseksuele, lesbische ofbiseksuele gevoelens en verlangens.
zou verzetten tegen deze benoeming, aangezien
Ik vermoed dat Van Dis zich zeu
de coming-out roman vaak wordt gelezen als een verhaal over de schrijver zelf.
zeIf. Dat
is juist wat Van Dis, getuige het motto, het onderschrift en zijn uitlatingen over
het boek, niet wil. Maar hoewel coming-out romans vaak autobiografische details
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bevatten, zijn het zelden autobiografieen. Wat dat betreft past de roman van Van
rij~e van coming-out romans.
Dis uitstekend in het rijtje

2.

Kenmerken van de coming-out roman
De coming-out roman is een relatief nieuw genre en er is tot nu toe weinig aan
aandacht geweest voor de literaire kenmerken ervan. Aan de orde komen doorgaans
gepresen
vooral het thema en de fabula en niet de manier waarop deze worden gepresenteerd.3 Er bestaat naar mijn weten ook nog geen uitgebreid en diepgaand
onderzoek naar de coming-out roman. Verschillende critici hebben zich echter wel
hier
er uit
over deze romanvorm uitgesproken. Op basis van die uitspraken ga ik hi
volgende algemenc
algemene omschrijving: een
cen roman
van de volgcnde
cen coming-out roman is een
homoscksuele, lesbische
lcsbische of bibi
waarin een
cen hoofdpersoon vertelt over zijn of haar homoseksuele,
seksuele gevoelens en verlangens, waarbij deze verlangens en gevoelens en de
erkenning hiervan
hicrvan het hoofdthema vormcn
vormen (Goodwin, 1995: 278; Bergman,
1991: 29; Woods, 1998: 346; Zimmerman, 1990: 35-8).
De romans die aan deze omschrijving voldoen, kennen overwegend eenzelfde
hoofdpcrsoon en de
vertelwijze. Het zijn retrospectieve
retrospcctieve vcncllingen,
vertellingen, waarbij de hoofdpersoon
verwijzcn naar dezelfde persoon: de zojuist genoemde "autobiografische
"alltobiografischc
verteller verwijzen
vertelwijzc". Er zijn weliswaar enkele coming-out romans die worden verteld door
vertelwijze".
beschollwing. In de context
een externe
exteme verteller,
veneller, maar deze laat ik hier buiten beschouwing.
van autobiografisch schrijven en seksuele idcntiteit
identiteit wil ik hier graag onderzoeken
hoe seksuele identiteit gestalte krijgt binnen een "autobiografische venelwijzc":
vertelwijze":
de specifieke manier waarop een autobiografie wordt verteld.
veneld.

3.

"Autobiografische vertelwijze": retrospectieve teleologie

In een autobiografie vertelt
venelt een hoofdpersoon in een terugblik zijn of haar
overeen
levensverhaal, waarbij de verteller en de hoofdpersoon in identiteit overeenkomen. Deze specifieke vertelwijze noem ik hier "autobiografisch", omdat hij
vooral bekend is van de autobiografie. Ik gebruik "autobiografisch" dus expliciet
niet in de normale zin van het woord, als een verwijzing naar het leven van de
auteur.
De autobiografie staat in de traditie van het realisme, dat de taal beschouwt als
een onproblematisch medium. Van een autobiografie wordt verwacht dat het de
waarheid vertelt, in tegenstelling tot fictieve genres (Evans, 1999: 2). Daarbij past
venellen die 'natuurlijk' overkomt en niet teveel aandacht richt
een manier van vertellen
op zichzelf De mogelijk:heid
mogelijkheid van taal om naar de werkelijkheid te verwijzen
wordt al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw sterk bediscussieerd. Ook de
'vanzclfsprekende'
venelwijze van de autobiografie is door menigeen al van
'vanzelfsprekende' vertelwijze
be
commentaar voorzien. 4 Daarmee is de discussie over de autobiografie en wat behoon tot de specifieke generieke kenmerken niet overzichtelijker geworden. Laat
hoort
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ik daarom hier enkele kenmerkende aspecten van de autobiografische vertelwijze
rij~e zetten, voordat ik de implicaties ervan bespreek voor het
nog even op een rijtje
vormgeven van seksuele
seksude identiteit. Zo kan ik meteen de nadruk leggen op die
aspecten die ik hier relevant acht.
In een autobiografie verwijzen de verteller en hoofdpersoon naar dezelfde
persoon. Maar doordat de verteller
verteIler terugblikt, zijn de verteller en de hoofd
hoofdpersoon logischerwijze niet precies dezelfde. Dc verteller
verteIler is de oudere en wijzere
versie van degene over wie hij of zij vertelt. Door de terugblik ontstaan er twee
posities van de hoofdpersoon. De positie waarover verteld wordt, de positie van
de persoon in het verleden; en de positie van de persoon en tevens de verteller in
het heden (Brockmeier, 2001: 251). Deze posities staan niet alleen voor twee
verschillende momenten in de tijd, maar ook voor twee verschillende referenties
van bewustzijn. Meestal komen de verteller en hoofdpersoon aan het eind van
het verhaal samen en delen hetzelfde bewustzijn. De
Dc belangrijkste vragen waarop
"hoc
de autobiografie
antobiografie een antwoord probeert te geven, namelijk: "wie ben ik?" en "hoe
ben ik geworden wie ik ben?", worden vanuit de positie achteraf gesteld en
beantwoord.
Deze manier van vertellen heeft enkele belangrijke implicaties. Doordat het
verhaal vanuit een terugblik wordt verteld, kent de verteller altijd de uitkomst
van zijn of haar verhaal. Dit is belangrijk omdat de verteller daardoor betekenis
aan gebeurtenissen toekent die ze op het moment zelf
zclf niet hadden, of zelfss niet
konden hebben. Doordat de hoofdpersoon en de verteller overeenkomen, ligt de
k6nden
weerfocalisatie in de vertelling grotendeels bij de hoofdpersoon, afgezien van de weer
gave van de woorden van anderen.
Een belangrijke
bclangrijke vooronderstelling van de autobiografie bestaat uit het idee dat
levensverhalen een proces in de tijd weergeven dat, net als het biologische proces
andere
ere manier met elkaar verbindt.
van het leven, begin en einde op de een of and
Maar zoals Jens Brockmeier aangeeft, verbindt de autobiografie het begin en het
einde tegenwoordig altijd op basis van een doelgericht
doclgericht ontwikkelingsverhaal
(Brockmeier, 2001: 251-53).5
Aan het einde van de autobiografie komen de twee tijdslagen van het verhaal
samen: namelijk de laag van de tijd waarover wordt verteld en het moment van
vertellen. Deze manier van vertellen, waarbij de twee tijdslagen van de vertelling
doel wordt. Dit is wat
aan het einde samenkomen, zorgt ervoor dat het einde tot dod
Jens Brockmeier retrospectieve teleologie noemt: het feit dat het verleden wordt
gezien in het licht van het heden. Een ontwikkeling hoeft namelijk niet per
definitie doelgericht te zijn, hoewel dat onderscheid zelden meer
me er gemaakt wordt.
Het idee van ontwikkeling
ontwikkcling heeft in het westerse denken steeds meer de connocon no
tatie van 'doelverwerkelijking'
'doelverwerkclijking' gekregen (Brockmeier, 2001: 252).
za verteld dat het heden
Een retrospectief teleologisch
tcleologisch verhaal wordt altijd zo
logisch volgt uit de gebeurtenissen die worden verteld. Hierdoor bepaalt het
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moment van waaruit wordt verteld ook wat er wordt verteld. Hoewel elk verhaa!
verhaal
een selectie moet maken uit de feiten, gebeurt dit niet in elk verhaal op dezelfde
gronden. Van een levensverhaal wordt bovenal verwacht dat het coherent is:
oorzaak en gevolg moeten herkenbaar zijn en elkaar 'Iogisch'
'logisch' opvolgen. Dit is
leven beschouwen als een coherent geheel en we ervan uitgaan dat
omdat we het !even
eenjuiste weergave van een !even
leven daarom ook coherent is (Linde, 1993).6
Wat een verhaal coherent maakt en dus welke oorzaken en gevolgen aan
aanU_U'-':1"
afhankelijk van sociale en culturele conventies.
nemelijk worden gevonden, is afuankelijk
Deze conventies zijn terug te voeren op een of meer coherentiemodellen. Een
coherentiemodel is een betekenisgevend systeem, waarbinnen een bepaalde
volgorde ensclectie
en.selectie van feiten begrijpelijk en aannemclijk
aannemelijk is (Linde, 1993).7 Een
voorbeeld van een coherentiemodel is de Freudiaanse psychologie: binnen een
bijvoorbeeld logisch dat iemand, om te verklaren dat hij
dergelijk model is het bijvoorbecld
moeite heeft met autoriteit, vertelt wat de relatie is geweest met zijn ouders.
Wanneer een lezer een coherentiemodel niet herkent of erkent, dan wordt de
tekst als onlogisch of incoherent beschouwd. Coherentie is vooral bij levenslevens
verha!en
verhalen van speciaal belang, omdat door de retrospectieve blik het einde logisch
uit de gebeurtenissen moet volgen. De gebeurtenissen moeten het einde als het
ware verklaren. In een dagboekvorm, bijvoorbeeld, wordt aan coherentie tussen
begin en einde veel minder waarde gehecht.
gehecht,88
Bovenstaande implicaties van de autobiografische vertelwijze vormen samen
belangrijke beperkingen voor het onderwerp van de autobiografie: identiteit. De
wijze waarop de autobiografie wordt verteld, maakt identiteit
idemiteit tot een noodnood
zakelijke, onafwendbare
onafWendbare ontwikkeling, waarin toeval geen plaats heeft. De
realistische taalopvatting waarvan in de autobiografie meestal sprake is, laat deze
suggestie van eenheid in identiteit ongemoeid. Extern commentaar zou de ficfic
tieve eenheid mogelijk kunnen kritiseren, maar dat komt in een autobiografische
vertelwijze niet voor doordat de verteller en de hoofdpersoon overeenkomen in
identiteit.
De autobiografie kent echter weinig beperkingen wat betreft het 50011
500/1 ideniden
titeit: het kan over bijna iedereen gaan, zolang het levensverhaal van belang wordt
gevonden voor een bepaald
Dc coming-out roman daarentegen, gaat over
bepaaJd publiek. 9 De
een specifieke identiteit: seksuele identiteit die afwijkt
afWijkt van de norm. Daarmee
veranderen ook de implicaties
van
de
autobiografische
vertelwijze.
imvlicaties

4.

Retrospectieve teleologie en seksuele identiteit:
de coming-out roman
De
Dc coming-out roman gaat per definitie over seksuele identiteit die afwijkt
afWijkt van de
moderne westerse beschaving vooral dan een
norm. Seksuele identiteit is in onze modeme
onderwerp van discussie wanneer het afwijkt
afWijkt van de norm. Slechts een afwijking
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van de heteroseksuelc
heteroseksuele norm dient verklaard te word en. Dit is de bestaansreden
van het begrip coming-out:
verlangens en
comi'lg-out: het erkennen van je afwijkende
afWijkende seksuele verlaneens
gevoelens.
Vanwege de aparte positie van homoseksualiteit in onze maatschappij bestaat
er een aantal verklaringen voor deze "afWijking". Iedereen kent er ongetwijfeld
een of meer: een genetische afWijking, een geestelijke ziekte veroorzaakt door een
te goede ofjuist een te slechte band met moeder of vader, een lichamelijke
lichame!ijke ziekte,
een verkeerde ziel
zie! in een vcrkcerd
verkeerd lichaam, ete.
etc. Een ding hebben de meeste verver
klaringen gemeen: het kan je beter niet overkomen. Naast de verklaringen bebe
staan de veroordelingen: het is onder me
meer
er onnatuurlijk, godslasterlijk, zondig en
ziek.
Gelukkig zijn veel mensen inmiddels
op""rt;n<:,.pn
inmidde!s van mening dat al deze opvattingen
achterhaald zijn. Dat neemt niet weg dat de noodzaak van coming-out nog altijd
bestaat. Zolang heteroseksualiteit de norm
nonn blijft, zuHen er verklaringen zijn
zlJn voor
seksue!e patronen. Daarbij blijkt telkens opnieuw dat het lastig is
afWijkende seksuele
"afWijkingen" als iets positiefs te zien. Bovendien wordt homoseksualiteit meestal
"a£Wijkingen"
niet slechts als seksuele identiteit opgevat, als onderdeel van een overkoepelende
identiteit, maar wordt dit aspect gezien als het bepalende element van iemands
gehele identiteit.
De opvattingen over homoseksualiteit vormen belangrijke coherentiemodellen
in de homoseksuele literatuur.
Iiteratuur. Vooral in de coming-out roman, waar het gaat om
het eerste moment van her- en erkennen van homoseksuele, lesbische
Iesbische en bisekbisek
suele gevoelens en verlangens. In een coming-out roman gaat een vaak jeugdige
persoon op zoek naar zijn seksuele identiteit. Deze persoon moet binnen een
context van bestaande opvattingen en verklaringen leren begrijpen wat het
betekent om homoseksuele, lesbische en biseksuele gevoelens en verlangens te
hebben.
Binnen een retrospectieve vertelling krijgt deze zoektocht naar seksuele
identiteit een doelgericht verloop met causale verbanden, zoals dat ook met
identiteit in de autobiografie gebeurt. Het moment van de terugblik ligt in de
coming-out roman aJtijd
altijd na
nil het coming-out moment. De reden van de terugblik is
dan ook altijd gerelateerd aan de coming-out. In een autobiografie lopen de
antwoorden op de vragen: "wie ben ik?" en "hoe ben ik geworden wie ik ben?"
zeer uiteen, afuankelijk van de persoon die ze stelt.
steh. In de comitlg-out
coming-out roman staat
een belangrijk deel van de antwoorden bij voorbaat al vast. "Wie ben ik?" wordt
tot "wat betekent het voor mij dat ik homoseksueel ben?", waardoor het antant
woord op "hoe ben ik geworden wie ik ben?" tot een antwoord wordt op "hoe
ben ik homoseksueel geworden?".
geworden?" De mogelijke antwoorden zijn daarbij beperkt.
Ze worden grotendeels bepaald door de sociale en culturele context.
Een doelgerichte vertelling maakt van homoseksuele
noodhomoseksueIe identiteit een Ilood
zakelijk en onontkoombaar feit. Daarbij zijn veel causale verbanden al bepaald
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door de culturele context. Een individu kan daardoor niet zelf kiezen welke
Oepaaloe gebeurtenissen gee
geeft.
betekenis hij of zij aan bepaalde
ft.

5.

Dubbelliefde en (hi-)seksuele
(bi-)seksuele identiteit
Dc negatieve culturele context is ook al bepaald voor de hoofdpersoon van
De

Dubbelliifde. Het gaat hem niet "om homoseksualiteit of heteroseksualiteit, maar
om de durfje ware aard te tonen - wat dat ook was" (Van Dis, 1999: 58). Maar
hoe kom je achter je "ware aard" in een wereld waarin voor jou al bepaald is
welke betekenis seksuele handelingen en gevoelens hebben? Bovendien: het hele
idee dat er zoiets bestaat als "een ware aard" is een typische culturele opvatting,
culwaarin specifieke zaken bepalen wie je "werkelijk" bent. Het is juist deze cul
turele context die van seksuele gevoelens en handelingen een identiteitsbe
identiteitsbepalende factor maakt.lO
maakt. 10
De hoofdpersoon uit Dubbelliefde doet deze uitspraak dan ook pas nadat hij al is
geconfronteerd met het feit dat hij "anders" is. Na een niet erg prettige seksuele
ervaring met de moeder van een klasgenoot, vraagt de hoofdpersoon van
Dubbelliifde
Dubbellitfde zich af of hij wellicht homoseksueel is. De vraag komt concreet aan
de orde wanneer hij het met zijn vriend Jaap over homoseksuelen heeft (Van Di5,
Dis,
1999: 42):
"Ze zijn zo geboren," zei
zeiJaap
Jaap ernstig, het was helemaal
he!emaal niet erg. JJee mocht
macht het ze niet
afWijking waar ze niets aan kunnen doen, dat soort
kwalijk nemen. "Het is een afurijk.ing
] Ja, het waren
mannen is vaak erg ongelukkig en eenzaam, maar ook aardig." [ ... 1
artistieke mensen. Ze hielden veel van hun moeder en waren vaak erg op hun
kleren. Jaap sloeg zijn boekje dicht.
"Dcnkjc
"Denk je dat ik ... "
za zien."
"Moetje aan mijn vader vragen, die kan dat la

JJaap
aap en hij maken een afspraak bij JJaap
aap thuis, zodat de vader van JJaap
aap erachter kan
komen of de hoofdpersoon inderdaad homoseksueel is (43-4):
"Luister,"" zei meneer Schouten en hij ging breed op de bank zitten, "het is heel
hct antwoord
eenvoudig. Je moet jezelf gewoon een paar vragen stellen en als je het
weet is er nog niets aan de hand. Vraag een: Vind je vrouwen aantrekkelijk?"
'ja", zei ik metvolle overtuiging.
"Ja",
we! eens van ze?"
"Droom je wel
"Nee."
"Nee."
"Waar denk je aan als je
jc je aftrekt?"
[ ...·1]
[..
"Aan mezelf," zei ik.

Wanneer ze bij het onderwerp
ondelWerp borsten zijn aangekomen en de hoofdpersoon
erkent dat hij niet van borsten houdt, zegt de vader van Jaap: "'Alleen
'''Alleen flikkers
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houden
hottden niet van borsten. [r···]
... ] Dat is bekend.'
bekend: Meneer Schouten hief
hiefzijn
zijn arrnen
armen
in de lucht. Hij kon er niks anders van maken: 'Je
'le hangt,jongen'"
hangt,jongen'" (45).
De hoofdpersoon van Dubbelliefde accepteert dit "oorded" en gaat vervolgens
Dc
op zoek naar wat het betekent om homoseksueel
homoseksuecl te zijn. In eerste instantie doet
hij dat op een prototypische manier: hij gaat naar de bibliotheek. Daar vindt hij
niets dan ellende, op de literatuur na. Hij wil die hcldhaftige
heldhaftige schrijvers die voor
hun "geaardheid" uit durven te komen tot zijn voorbecld
voorbedd maken. Ondertussen
werkelijk is. Aan zijn vriend Wemer
Werner vraagt
probeert hij erachter te komen wie hij werkclijk
hij: "Denkje
"Denk je dat ik homoseksueel ben?" Waarna
Waama hij hem lange tijd niet meer ziet.
Ook heeft hij weinig contact met Jaap, wiens vader constateerde dat hij wel
homoseksueel
mede
homoseksuecl moest zijn: "Dc
"De enkele
enkcle keer dat hij me belde,
bclde, hoorde ik zijn medelijden: 'Hoe is het nou? Hoe gaal
gaat het met je ..... weet je moeder het all' Ik was geen
patient" (116). Hij wil niet de ziclige
zielige figuur zijn die van hem wordt gemaakt.
Hij gaat naar Amsterdam en verkent de wereld
wercld en zijn grenzen. Hij wil vrij
zijn. Vooral ook vrij durven zijn, vrij van het verleden, van de harde en geweldgeweld
dadige opvoeding van zijn vader. Hij wil zichzelf zijn, durven zijn: hij wit
wil vrij
zijn zichzelf te zijn. Hij probeert die wens te vervullen door toneel
tonecl te gaan
spelen. Hij kan beter zichzelf
zichzdf zijn in de rollen die hij speelt,
spedt, hij is dan vrijcr
vrijer zich
zichzelf te uiten. Hij kan zich zelfs
zdf
zdfs z6 inleven in een rol dat hij zichzelf
zichzclf vergeet, dat
hij de ander is.
Bij de toneelschool
tonedschool wordt dit geen sucees:
succes: ze zitten
zittenjuist
juist in de periode van Het
Nieuwe Toned
Toneel en de "vervreemding" van Brecht.
Breeht. Hij is niet "kritisch" genoeg.
Hij besluit vervolgens Nederlands te gaan studeren en maakt van zijn leven
een groat
groot toneelstuk,
toneclstuk, op zoek mar
naar wie hij werkelijk is. Dat valt niet mee, want de
mogelijkheden zijn tegelijkertijd te beperkt en te ruim (126):
Als ik mee zou dansen, was ik dan mezelf of speelde ik de zoveelste raP
rol? Paste ik me
niet altiid
altijd aan, deed ik niet precies wat het decor van mij verlangde? Ik had alles
alIes
afgekeken, nageaapt, uit mijn hoofd geleerd... manieren, mooie zinnen, rake
beelden, accenten. Ik kon iedereen spelen. Maar welke homo moest ik zijn: de
ordinaire, de corpsbal, de radikalinksi? Waarom golden ook hier verschillen? Ik had
gehoopt dat homoseksuelen een eenheid vormden ze kenden immers het gevoel
buitengesloten te zijn.

De besehikbare
beschikbare roHen
roUen passen hem bovendien vaak niet. Een homo gaat bijbij
voorbeeld niet mar
naar de hoeren, iets dat hij niet kan laten. Maar ook nette jongens
doen dat niet. Hij houdt zijn regelmatige gang naar de hoeren dan oak
ook angstvaIIig
angstvallig
geheim: "Voor
"V~~r de buitenwercld
buitenwereld kon je beter homo zijn dan hoerenloper" (342).
Homo zijn en naar de hoeren gaan, dat gaat in elk geval niet samen. Hij loopt
tegen de grenzen aan van de beschikbare
besehikbare identiteitsmodellen. Biseksualiteit is
geen identiteitsmodel. ll1l Biseksualiteit wordt meestal uitgelegd als ontkende
homoseksualiteit, of als verwarring in seksucle
seksuele identiteit meer in het algemeen
(Thompson,2oo0:
(Thompson, 2000: 100).
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Steeds meer blijkt dat rollen spelen niet de vrijheid geeft die hij had gehoopt.
Hij komt ondanks
ondanh alles wat hij probeert niet los van de al bestaande patronen en
oordelen. Hij leeft er wel op los, in de hoop zijn vrijheid af te dwingen, maar eeht
echt
vrij lijkt niemand, want er wordt altijd over je geoordeeld. De
Dc hoofdpersoon uit
Dubbelliifde loopt telkens tegen de beperkingen van sehude
DubbellUfde
seksuele identiteit aan (339(339
340):
Want een ding
cling was hem duidelijk geworden: eens homo, altijd homo. AI had je maar
cen man geslapen en koos je later voor een vrouw, dan nog bleef je
een keer met een
homo, en we!
weI van het ergste soort: een homo die het ontkende.

Met zijn rollen ontwikkelt de hoofdpersoon van Dubbelliifde verschillende
versehillende perper
Nachtsoonlijkheden, zoals Nachtman: "Geen geile schooljongen meer, maar Nacht
middernacht naar boven kwam" (170).
man, een deel van mijzelf dat alleen na middernaeht
Maar geen enkele rol of deelpersoonIijkheid
dec1persoonlijkheid brengt hem dichter bij zichzelf.
zichzel( Hij
raakt zijn gevoel wie hij is juist steeds meer kwijt, bij elke
e1ke nieuwe roI
rol die hij
spedt.
speelt. Uiteindelijk is hij zichzelfhelemaal kwijt (306):
lk
Ik kwam cluizelig
duize!ig van mocheid
moeheid thuis en stond me uit te k1eden,
kleden, ik keek in de spiege!
spiegel
kamer als een schilderij: het brede bed, de boeken in de bst, de
en zag mijn nieuwe bmer
nieuwe tafel, de affiches aan de wand, de plank met wat restanten servies, de stoel
v~~r een onbewoond
waar mijn kIeren
kleren op lagen. Ik zag alleen mezelf niet. Ik stond voor
Leegwas
schilderij. Leeg
was ik. Weg. Eindelijk vrij.

Vrij zijn kan kennelijk alleen door het verliezen van je identiteit.

Het verhaal eindigt met de herinnering aan de dood van zijn vader. Dc
De slechte
relatie met zijn vader is een belangrijke drijfVeer voor de hoofdpersoon, dat werd
al eerder duidelijk. Aan hem wil
wiI de hoofdpersoon van Dubbelliifde nog het liefst
ontkomen, nog meer dan van de oordelen van anderen. Doordat het verhaal hier
eindigt, wordt dit de drijfVeer van het verhaaL
verhaal. Een verhaal
verhaaI over sehuele
seksuele
avonturen, een zoektocht naar sehuele
sek.~uele identiteit. De identiteit die uit het verhaal
mar
positie( Hij kan alleen ziehzc1f
naar voren komt, is niet bepaald positie£
zichzelf zijn als
aIs hij
niemand is. Hij heeft, kortom, noch zijn sehude
seksucle identiteit, noeh
noch zijn "ware
aard" gevonden. Maar de nare herinneringcn
herinneringen aan zijn vader is hij nog steeds niet
kwijt.
retrospeetieve vertelling is geen
gcen pIck
plek voor commentaar.
eommentaar. Er is geen
Binnen de retrospectieve
mogelijkheid buiten het verhaal te stappen en te zeggen: die persoon ben ik niet,
of niet meer. Zoals de hoofdpersoon zelf
zdf zegt: "Eenmaal een homo, altijd een
verhaaI over de zoektocht naar sehuele
seksuele identiteit
homo." Bovendien wordt het verhaal
problem en met zijn vader. Opnieuw dringt zich
gemotiveerd vanuit de problemen
zieh daardoor
een vooroordeel op, dat ook in onze post-Freudiaanse maatschappij nog steeds
rondwaart: een moeilijke verhouding met je vader leidt tot een getroebleerde
'2 Dat is dan ook de indruk die na het verhaal overblijft.
seksuele
sehuele identiteit. 12
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6.

Tot slot: doorbreken van patronen
In de roman Dubbelliifde (1999) zorgt de autobiografische wijze van vertellen
voor een negatieve representatie van seksuele identiteit. Toch is dit niet helemaal
oordeeL De roman begint namelijk met een proloog en eindigt met
het laatste oordeel.
een epiloog, twee stukken tekst die ik tot nu toe buiten beschouwing heb gelaten.
Het betreft twee cursieve teksten die los staan van de hoofdstukken I tot en met
V. De verteller komt overeen met de verteller uit de hoofdstukken, hoewel hij
afstand
a£<;tand neemt tot die persoon. Zoals hij zelf aangeeft in de epiloog, is hij de
volwassen schrijver die zich uitleeft op papier. De tekst bestaat uit twee ge
gesprekken met We
Werner,
mer, net nadat Werners
Wemers vader is overleden en begraven.
De proloog en epiloog vormen een commentaar op het boek. Uit de epiloog
zou je kunnen opmaken dat onder meer
me er het onderhavige boek is voortgekomen
uit het besluit van de schrijver om zich voortaan op papier uit te leven. Dit kan
opnieuw een wenk zijn aan de lezer, om het boek vooral als een roman te lezen
en niet als een autobiografie. De tekst functioneert in elk geval als een breuk met
de hoofdtekst. Het geeft het commentaar dat in een autobiografische vertelwijze
niet mogelijk is, zij het beperkt.
In de epiloog zegt hij tegen Wemer:
Werner: "Je levensloop ligt toch niet vast? We
Wc
kunnen van koers veranderen, een paar graden enje komt al ergens anders uit. Ik
wil echt een ander worden." Waarop Wemer
Werner reageert met: "Alweer?" Maar de
hoofdpersoon zegt: "Ergens onder al die mannen die ik speelde, zit de man die ik
werkelijk ben. Mezelf'
Meze1f' (358). Hij concludeert: "Ik moet de vele personen die ik
wil zijn, beperken. Ik ben het zat iedereen te behagen. Het spel
spd is uit. Ik
lk wil nog
maar een kant laten zien. Mijn eigen kant. Wat dat ook is, desnoods gewoon"
rollen voortaan spelen op papier.
(359). Hij gaat de roHen
Hij is niet langer alle rollen
roHen die hij speelde, maar hij is ook niet langer de
persoon waarmee het verhaal is geeindigd. De seksuele identiteit die hij met zijn
verhaal probeerde te vinden, lijkt hij te hebben gevonden. Maar het is een andere
identiteit dan hij al die tijd zocht: "Gewoon rechttoe rechtaan homo zijn: ik zou
ervoor tekenen. Maar het is me niet gelukt,
ge1ukt, sorry ... " (361). Welke seksuele
identiteit hij nu heeft gevonden, vertelt
vertclt de roman niet. Daarvoor is de breuk met
de hoofdtekst te klein en het commentaar te beperkt. Dan had de schrijver niet
moeten kiezen voor deze autobiografische vorm. Waarom hij dat wel heeft gege
daan, is een vraag naar autobiografische gegevens, die blijft staan.
Ulliversiteit
Universiteit [tiden
l.eiden

Bibliografie
Anderson, Linda. 2001. Autobiography. London, New York: Routledge.
Narrative - Second
Bal, Mieke. [1985)
[1985] 1997. Naffatology:
Narratology: Introduction
Introductiotl to the 'Theory
Theory of
oJNarrative
Secotld
Editiotl. Toronto, Buffalo, London: University of
Edition.
ofToronto
Toronto Press.

181

Bergman, David. 1991. Gaiety Tranifigured:
Traniftgured: Gay Self-Representation in American
Literature. London, Wisconsin: The University of
ofWisconsin
Wisconsin Press.
Brockmeier,Jens.
Brockmeier,jens. 2001. From the end to the beginning: Retrospective
teleology in autobiography. In: Jens Brockmeier en Donal Carbaugh (reds.).

Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self
Selfand
and Culture. Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins, 247-280.

Chambers, 1999. Loiterature. Lincoln, London: University of Nebraska Press.
[1850] 2004. David Coppetfield.
Copperfield. London: Penguin.
Dickens, Charles. [1850]2004.
Evans, Mary. 1999. Missing Persons: The impossibility of autolbiography. London:
New York: Routledge.

Garber, Marjorie.
Matjorie. 1995. Vice Versa: Bisexuality and the Eroticism ofEveryday Life.
New York, London: Simon and Schuster.

Gilmore, Leigh. 2001. The Limits if
ofAutobiography: Trauma and Testimony. Ithaca,
London: Comel!
Comell University Press.
Goodwin,joseph
Goodwin,
Joseph P. 1995. "Folklore." The Gay and Lesbian Literary Heritage: A
Reader's Companion to the Writers and Their Works, From Antiquity to the Present. Ed.
Claude J. Summers. New York: Henry Holt, 277-280.
Herdt, Gilbert and Andrew Boxer. 1995. "Bisexuality: Toward a Comparative
Theory ofIdentities and Culture." Conceiving Sexuality: Approaches to Sex
Research in aaPostmodem
Postmodem World. Eds. Richard G. Parker and John H. Gagnon.
New York, London: Routledge, 69-83.
Koponen, Wilfrid R. 1993. Embracing a Gay
CnlY Identity: Gay Novels as Guides.
Westport, Connecticut, London: Bergin &
& Garvey.
Lejeune, Philippe. [1975] 1996. Le pacte autobiographique. Nouvelle edition
augmentee. Paris: Editions du Seuil.
Lejeune, Philippe. 1989. On Autobiography. Trans. Katherine Leary. Ed. Paul
John Eakin. Minneapolis: University of
ofMinnesota
Minnesota Press.
Linde, Charlotte. 1993. Life Stories: The Creation ofCoherence.
of Coherence. New York,
Oxford: Oxford University Press.
Minkman,judith C. 2001. Dossier: Adriaan van Dis. Arnhem: Ellessy.
Minkman,Judith
El!essy.
Offermans, Cyrille. 2000. "Music for the millions. Over Dubbelliifde van
Adriaan van Dis." Ons Eifdeel43 (1): 120-121.
O'Neill, Patrick. 1994. Fictions of
Discourse: Reading Narrative
Naffative Theory. Toronto,
ofDiscourse:
Buffalo, London: University of Toronto Press.
Sars, Paul. 1996. Adriaan van Dis. De zandkastelen van
vanjejeugd.
je jeugd. Nijmegen: Sun.
Schenke, Menno. 1999. Echte Van Dis niet opgestaan. Algemeen Dagblad, 17
September: 23.
Schoonhoven, Erik. 2004. "Tegen de smaak van de tijd, opinies en columnisWIUlllllll>
tengeklets. Een vraaggesprek met Adriaan van Dis." Arabesken 12 (24): 24-28.
Thompson, Beverly. 2000. "Multiplicity in Identity Politics' Monoculture."
Thamyris 7.1&2, 99-122.

182

Van Dis, Adriaan. 1999. Dubbelliifde.
Dubbelliefde. Amsterdam: Meulenhoff.
Webeling, Pieter. 2002. De 5 grote emoties: interviews. Amsterdam: Contact
Woods, Gregory. 1998. A History of
if Gay Literature: The Male Tradition. New
Haven, London: Yale University Press.

Zimmerman, Bonnie. 1990. The Scife
Siife Sea of
ofWomen:
Women: Lesbian Fiction 1969-1989.
Boston: Beacon Press.

Noten
1

Philippe Lejeune (1996: 14) omschrijft de autobiografie als volgt: "Rccit
"Recit
retrospectif en prose qu'une person ne reelle
nSelle fait de sa propre existence,
particuIier sur l'histoire
I'histoire de sa
lorsqu'elle
Iorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier
personnalite."
personnalitc." Lejeune noemt op basis van deze definitie de volgende elemen
elementen waaraan de autobiografie zou moeten voIdoen:
voldoen:
1. Forme du langage:
/angage:
a) recit
b) en prose.
2. Sujet traite:
traiM: vie individuelle, histoire d'une personnalite.
personnalitc.
3. Situation de l'auteur:
/'auteur: identite de l'auteur (dont le nom renvoie aune
personne rcelle)
reelle) et du narrateur.

4. Position du na"ateur:
narrateur:

2

3

4

5

6

7

a) identite du narrateur et du personnage principal,
b) perspective retrospective du recit.
Coppeifield (1850) van
Een voorbeeld van een dergelijke Bildungsroman is David Coppeifreld
Charles Dickens.
Zie voor het klassieke onderscheid tussenfobula
tussen fabula (story: de 'basismaterie' van het
ofp/ot:
plot: het verhaaI
verhaal zoals het wordt gerepresenteerd)
verhaal) en suzjet (discourse of
bijvoorbeeld Mieke Bal (1997). Een praktisch overzicht van het verschillende
gebruik van deze termen en waar ze voor staan is te vinden in: Patrick O'Neill
(1994).
Zie bijvoorbeeld: Mary Evans, Missing Persons: The impossibility if
of auto/biography.
(1999) ofLeigh Gilmore. The Limits if
ofAutobiography;
Autobiography: Trauma and Testimony
(2001).
Zoals Linda Anderson in haar werkAutobiography aangeeft, is dit niet altijd zo
geweest, zie Anderson (2001: 8).
Zoals altijd, werken de voorwaarden die aan een verhaal worden gesteld twee
za! wat als
kanten op: een levensverhaal hoort coherent te zijn, maar daardoor zal
levensverhaal wordt (h)erkend afhangen van de mate van coherentie.
In een tekst kunnen verschiIlende
verschillende coherentiemodellen tegelijkertijd werkzaam
zijn.
zlJn.
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8

9

10

11

12

We verwachten dat het leven een coherent geheel
gehecl is en dat we, als
aIs we het leven
kunnen overzien, er een coherent verhaaI
verhaal van kunnen maken. In een dagboek
zijn de gebeurtenissen niet te overzien doordat het in periodieken wordt
geschreven.
Hierdoor wordt de autobiografie meestal
meestaI beschouwd als een genre dat is
voorbehouden aan een specifieke groep: wil
wiI een autobiografie publicabel
publicabcl zijn,
Oenk bijvoorbeeld aan
dan moet iemands leven "bijzonder" genoeg zijn. Denk
beroemde persoonlijkheden.
persoonIijkheden.
Oat
Dat seksude
seksuele gevoelens niet aItijd
altijd bepalend hoeven te zijn voor identiteit en in
elk gevaI
geval geen eenduidige betekenis hebben, blijkt uit het feit dat dit in andere
cuituren vaak heel anders gebeurt.
culturen
Zie voor de problemen rond biseksualiteit: Thompson (2000), Herdt and
Boxer (1995), Garber (1995).
Ook Van Ois
Dis zdf
zelf maakt een vergelijking met Freud: "Dubbetliifde
«Dubbelliifde gaat over
[[...
... ] de zoon die met zijn vader naar bed wil
wiI en hem ook daadwerkclijk
daadwerkelijk
verleidt" (Webeling, 2002: 32).

Achterbergs autobiografie 1t
Maaike Meijer
l\1..y aim is to duonstruct
deconstruct and redefine autobiograpbical writing. An autobiograp~y is meant
than is the case in jiction, but 1 am suggesting that
to reveal more about someone's life tban
sometimes the reverse is true. Fiction
Fictioll m(ght
might be autobiography
autobiograp~y par excellence.
excellmce. A writer might
UIICOIISciously
tmcansciously betray more about him/berself
him/herself in fiction
jiction tban
than could be told in any
allY other way.
Fiction - says Freud lulls the author's internal
illternal censor
cellsor to sleep. Thus it may provide an
oblique access to what is repressed. if the subject oj
of writing is sexual, this might be evm
even more
true. Sexuality
Sexuali~y is inherent~y
inherently complex, colltradictory
cOlltradietor)' and
alld perhaps evm
even partly inaccessible
illaccessible to
the subject in a conscious way. Fiction allows jar
far more disclosure. I am proposing
proposillg a ps),cho
psycho(riticalliterary
criticalliurary hermeneutics
hermeneuti(s which could ullravel
unravel such unintended
tmintended autobiographical layers in
ill
fictional writing, in this case poetry. [I am reading
jictional
readillg poems - notably
notably''Wedergeboorte'
Wedergeboorte' - by the
Dutch poet
Doet Gerrit AchlCrberg.
Achterberg. I thillk
think tbat
that Achterberg's
Acbterberg's early poetry shows bow
how he tried to
jind a solutioll jar his sexually violmt
violent attitude towards tbe
the women be
he loved. He embraced an
elevated identity as a poet and concocted a poetical mythology in which tbe
the womall
womal! is killed
and thus chased eternally
eternal~y as the disembodied unreachable
ullreachable muse. This 'Acbterbergiall'
mythology jits a widespread and problematic cultural pattern that Elisabeth Brolljen
described in Over her Dead Body (1992).

Het meisje hoeft niet al dood te zij/1
zijn als de dichter zich ertoe zet
van haar te
maken, de dichter kan haar desgewenst ook dood maken in zijn
Dat is
misschien we! wat hij het allerliefste doet. Hoe onbereikbaarder, onbestaanbaarder
of virtueler ze was in het echt, des te bereikbaarder lijkt ze te worden in haar tussen
de dichtregels gevangen dodelijke en definitieve onbereikbaarheid.

(Halsema
(Halscma 1999: 237)

Inleiding
Op zondagavond 24 juli 2005 zond de VPRO het eerste deel van de nieuwe reeks
van het programma 'Zomergasten' uit. In dat programma sprak de schrijfster
Connie Palmen drie uur lang met de schrijver Cees Nooteboom. Dat ging niet
goed. Palmen kon het niet laten om Nooteboom voortdurend te onderbreken en
door hem heen te praten, waardoor deze niet op dreef kwam. Op een moment
stelde Palmen
Palm en een zeer wezenlijke vraag. 'Waarom,' vroeg zij, 'zijn de mannen in
jouw werk altijd zo eenzaam? Wat heeft hen ontworteld? Wat is dat
clat toch met
mannen, dat zij zo vaak existentieel alleen
a11een door het leven moeten gaan?' Noote
Nooteboom wilde deze vraag beantwoorden: 'Ja, eenzaamheid is iets van mannen' -
TYDSKRII'
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begon hij behoedzaam, nadenkend en zonder ironie. Helaas kwam Connie er
meteen weer doorheen mct:
met: 'le hebt drie vrouwen in je leven gehad, waaronder
Liesbeth List en je huidige partner Simone, dus je had belangrijke en langdurige
relaties.
rclaties. Waarom komen er dan in je
jc werk geen grote liefdes voor? Waarom neem
necm
je de manncn
mannen daar hun liefdes zelfs
zclfs at?'
af?' Daarop sloeg Nooteboom dicht als een
oester. Nu Palmen zijn werk direct in contact bracht met zijn autobiografie
weigerde hij verder over dit onderwerp te praten. Hij kon, met andere woorden,
openhartiger zijn over de mannclijke
mannelijke eenzaamheid wanneer dit over de band van
de verbeelding, van het literaire werk werd gespeeld dan wanneer dat als directe
priveleven werd gekozen. Geconfronteerd met een vraag die een
toegang tot zijn priv€leven
autobiografische agenda bleek te hebben, wilde de schrijver niets meer loslaten.
mannclijke eenzaamheid zuHen
Wat Nooteboom te melden heeft gehad over de mannelijke
wc
we dus nooit weten.
Deze gebeurtenis illustreert de vraag die ik stellen wil: heeft fictie een autoauto
biografische meerwaarde, juist omdat het fictie is? Kan fictie autobiografie par
excellence zijn? Kan het zijn dat het pact dat fictionele
fictioncle literatuur met de lezer sluit,
'dit is cen
een verzonnen werkelijkheid', de auteur de mogelijkheid biedt veel meer te
zeggen over wat woelt in zijn of haar ziel dan het autobiografische pact, dat
beheIst
behelst dat er waarheden moeten worden opgeschreven over het leven zoals dat
werkelijk
wcrkelijk was? Daarvan kan ecn
een schrijver als een ocster
oester dichtklappen. Waar de
schrijver onder de dekmantel van 'dit is fictie' iets zou kunnen vertellen over de
mannelijke eenzaamheid, wordt dit onderwerp te bedreigend wanneer hij
daarover iets moet vertellen onder de noemer van zijn
zijnletterIijke
letterlijke eigen leven.
Ik wil hier de autobiografische dimensie van fictie onderzoeken. Kan deze
dimensie een rol spelen in de interpretatie en mag dat wel? Hoe
Hoc valt het auto
autobiografische verhaal te construeren dat zich in fictie mogelijkerwijze uit? Waarom
zouden we die autobiografische dimensie van fictie wfllen onderzoeken een
voyeuristisch verIangen
verlangen waar sinds het New Criticism immers de grotendeels
terechte banvlock
banvloek 'biographical phallacy' op ligt? Kunnen we deze vorm van
interpretatie, als het al mag, niet gcwoon
gewoon aan de biograaf van de betreffende
auteur overIaten?
overlaten? De biograaf maakt immers gebruik van alle
aJle bronnen waar hij
(of zij) de hand op kan leggen: zowel de interviews, brieven, dagboeken en
andere autobiografische geschriften, alsook het literaire werk. Elke kundige
biograaf zal zich realiseren wat de mogelijkheden
mogelijkhcden maar ook de beperkingen van
de expliciet en impliciet autobiografische bronnen zijn. Hij/zij zal zich bewust
moeten word
worden
en van het verschil tussen die bronnen onderling wat betreft hun
mogelijkheden tot het construeren van een identiteit. Hij/zij moet de innerIijke
innerlijke
weerstanden en blokkades leren aanvoelen waartegen de gebiografeerde is opgeopge
lopen, waardoor hij/zij in brieven of autobiografische teksten mogelijkerwijs van
alles heeft weggelaten, vcrdraaid
verdraaid en verfraaid - blokkades die soms allemaal niet
aJles
of veel
vecl minder aanwezig kunnen zijn wanneer de gebiografeerde fictie
ficrie schrijft.
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Natuurlijk hangt de mate van weerstand die een auteur voelt af van het
onderwerp van de tekst. Cees Nooteboom venelde
vertelde Palmen in 'Zomergasten' veel
over zijn jeugd in de Rotterdamse oorlogstijd, het verlies van zijn ouders en de
onuitwisbare indruk die de bombardementen op hem hadden gemaakt.
gcmaakt. De
ge'interviewd worden of
ofhun
meeste schrijvers die geYnterviewd
hun autobiografie schrijven zuHen
zullen
er geen moeite mee hebben te onthullen in welke landen of steden zij hebben
geleefd en in wat voor huis, hoe zij hebben gewerkt, wat voor banen zij hadden
en wie hun ouders waren. Deze levensfeiten zijn kenbaar en gcmakkelijk
gemakkelijk weer te
geven. Emotioneel geladen herinneringen en belevenissen kunnen ook vertdbaar
venelbaar
zijn: Nooteboom deed het. Maar met problematische relaties, zeer pijnlijke
herinneringen, half doorleefde emoties kan dat anders liggen. Seksualiteit is
bijvoorbecld, behalve beperkt bespreekbaar vanwege het beschermen van de
bijvoorbeeld,
intimiteit, vaak geladen met conflictstof. Juist op dat onderwerp k1apte
klapte
Nooteboom dan ook dicht.

Seksualiteit
De verwerving van een seksuele identiteit, van het ontstaan van de eerste seksuele
verIangens,
verlangens, de beleving daarvan en het volwassen liefdesleven dat daarop volgt
hoe kan een mens het daarover hebben? Het is de vraag of deze processen
iiberhaupt beschrijfbaar zijn. Is seksuele
seksucle identiteit eigenlijk gcen
geen contradictio in
terminis? Want is seksualiteit niet in wezen zelfverlies, ontgrenzing, verlies van
identiteit, diffuus
ditfuus worden van verschil tussen ik en ander, teruggeworpen worden
op de woordenloosheid van de lichamclijke
lichamelijke beleving? Wat voor identiteit heb je
in de seksualiteitsbeleving
sek'iualiteitsbeleving zdf?
zelf? Een identiteit van de non-identiteit?
helder uiteengezet door Shoshana Felman
In de Freudiaanse visie - hdder
Fc1man (1982:
108-111) - is seksualiteit per definitie complex en intern contradictoir. SeksualiSeksuali
teit is volgens Freud het resultaat van de werking van twee krachten: aan de ene
kant de libido, die in principe onbegrensd is, aan de and
andere
ere kant de repressie of
kanalisering daarvan die even belangrijk is voor de constitutie van seksualiteit als
de libido zclf
zelf Mensen die lijden aan zielsziekten of neurotische symptomen
lijden volgens Freud in feite aan het onopgeloste conflict tussen die twee krach
krachten, waarvan de tweede - de repressie of kanalisering - tegen de eerste kracht
de stroom van libido die met leven gegeven is - in werkt. Mensen die erin slagen
een leven op te bouwen dat hen bevredigt en hen ook lichamelijk en seksueel
vervult
een minderheid volgens Freud - hebben een tijdelijk evenwicht
gevonden in deze eeuwige strijd tussen libido en de indamming. Lacan zegt, in
navolging van Freud, hetzelfde zeer pregnant zo: "All human structures have as
their essence, not as an accident, the restraint of pleasure - of fulfillment. (Lacan
1968 in Felman 1982: 111)
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Ook dat roept de vraag op of seksualiteit en seksuele identiteit iiberhaupt wel
we!
fictie
vertelbaar zijn. En als dat al mogelijk is, gaat het onder de dekmantel van fietie
contractueel gezien 'verzonnen' en
beter, zo is mijn hypothese. Fictie is immers contraetuee!
daardoor kan de auteur zich bevrijd voe!en
voelen van inhibities. De fantasie kan de
censor in slaap sussen. Juist omdat het beschrevene veilig 'niet waar' en 'niet echt
eeht
fietie dan in interviews,
gebeurd' is, kan er veel meer waars verteld worden in fictie
brieven of ander autobiografische uitingen. Freud ziet in zijn essay 'De schrijver
sehrijver
en het fantaseren' in literaire fictie zowel een voortzetting van het kinderspel als
van de wensvervullende fantasie in het late
latere
re leven: "Missehien
"Misschien mogen wij
zeggen dat ieder kind dat spedt
zieh als een schrijver gedraagt, omdat het een
speelt zich
eigen wereld creeert of, beter gezegd, de dingen van zijn wereld
werdd rangschikt
rangsehikt in een
nieuwe, hem welgevallige orde" (1983, 14).
Dit creatieve herschikken
hersehikken betekent ook dat de schrijver
sehrijver zijn persoonlijke
problemen niet zozeer oplost, als wel
wd in stand houdt door zijn literaire activiteit.
aetiviteit.
Hij kan zichzelf een gedroomde heldenrol toemeten en zijn fantasieen vinden
Bij
bovendien gretig aftrek. Het schrijverschap is namelijk op zich al een culturele
vorm van heldendom. Ofschoon er veel kritiek is gekomen op Freuds visie op
creativiteit als een voortzetting van neurose met andere
and ere middelen (Wellek &
Warren, 1968: 81-83), wil ik dit idee toch in herinnering houden.
Hoe kan de lezer die autobiografische dimensie tot gelding brengen? Moet
dat, en als het de lezer verboden is, hoe
hoc kan een biograaf dan gebruik maken van
de autobiografie par excellence die fictie in sommige gevallen is? Aan welke regels
is dit interpretatiespel gebonden wil het niet ten offer vallen aan dodelijke
dode1ijke
platheid - precies de platheid die Nooteboom vermoedeliik
vermoedelijk vreesde?

Psychokritische tekst- en cultuuranalyse
Deze vragen wil ik behandelen door middcl
middel van een lezing van enkele vroege
gedichten van Gerrit Achterberg. Achterberg was zeer terughoudend over zijn
!even.
leven. Zijn seksuele pathologie, de moord die hij pleegde, zijn geestesziekte en
bedecennia-lang verblijf in psychiatrische inrichtingen waren lang een goed be
waard geheim. Noch in interviews, noch in brieven liet hij er zelf iets over los,
behalve tegenover hen die het al wisten. Zijn vrouw, vrienden, familieleden,
l1itCl''''''rpr~
hiclpen om Achterberg te beschermen tegen voyeuristisch
uitgevers en critici hielpen
gepeuter in zijn verleden, met de beste literaire bedoelingen. Terecht werd
P"f'"rf'If'<::ti
gevreesd dat zijn werk gedeklasseerd zou worden wanneer het geschreven zou
blijken te zijn door een seksueel gewelddadige man. Op het persoonlijk vlak
vond men dat Achterberg al genoeg was gestraft en dat de publieke opinie hem
met rust moest laten. Deze samenzwering van stilte werd doorbroken door
Achterbergs biograaf Wim IHazeu.
Iazeu. Hazeu slaagt er echter niet in om werk en
e1kaar te betrekken. Hij blijft gevangen in
leven op een bevredigende manier op elkaar
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het New Critical dogma dat werk en leven gescheiden werkelijkheden zijn en
moeten blijven. Daardoor mist hij de kans om te laten zien welke functies
leven in het geval van Achterberg
Achterberl! voor elkaar
dichterschap, werk-inhoud en lcven
hebben.
Wat ik zou willen verdedigen is een psychoanalytische leeswijze van fictie, in
dit geval poezie, die volledig recht doet aan het kunstzinnige karakter van het
werk en dit niet reduceert tot het thema
biothem a en tot een pakketje verstopte bio
grafische feiten. De psychokritiek levert het instrumentarium om juist dat wat
aan het subject ontsnapt op het spoor te komen. Poezie biedt de mogclijkbeid
mogelijkheid om
het onzegbare te zeggen. Dat is een poeticaal cliche, dat vanuit de psychoanalyse
bekeken echter een belangrijk methodisch uitgangspunt vormt voor een lectuur
leetuur
die gespitst is op preciese bewoordingen, weglatingen, omwegen, intertekstuele
echo's, allusies en associaties: het gedicht is de koninklijke weg om in contact te
treden met het verdrongene en daarvoor is de eigen zijnswijze van het gedicht
essentieel. Ik volg hierin vooral de poeticale opvattingen van Riffaterre (1978).
Datgene wat Achterberg niet direct kon en wilde uiten omdat het te seksueel
geladen en daarmee te conflictueus, te contradietoir
contradictoir en te pijnlijk was, zoeht
zocht soms en op indirecte wijze - een uitweg in zijn poezie, zoals ik hoop aan te
tonen. Ik wil die psychoanalytische leeswijze bovendien niet alleen in dienst
stellen van de kennis van de individuele auteur, maJ.r
maJr ook van inzicht in algealge
menere culturele patronen waarvan deze deel uitmaakt. Ik zoek naar een
psychokritische analyse van de artistieke verbeelding die boven het persoonlijke
uitgaat. Want niet alleen het individu verdraait, verdringt en vervormt wat te
pijnlijk of tezeer taboe is. Dat kan ook gelden voor een cultuur als geheel.
Volgens deze principes werkt Elisabeth Bronfen in Over her dead body (1992), een
studie die gewijd
geVvijd is aan de talloze representaties van dode vrouwen in de westerse
kunst van de afgelopen eeuwen. Ik wil Bronfens methode hier introduceren
introdueeren en
navolgen. Ik begin met een voorbecld
voorbeeld van de wijze waarop zij werk en leven van
de Zwitserse schilder Ferdinand Hodler op elkaar betrekt, een betrekking die zij
vervolgens uitbreidt naar een grotere culturele context.
Bronfen vertelt hoe
hoc Hodler binnen een jaar, van februari 1914 tot'
tot januari
1915, meer dan zeventig schilderijen, schetsen en gouaches maakte van zijn
maitresse Valerie Gode Darel, terwijl deze op sterven lag en overleed aan kanker.
Deze reeks werken laat op een aangrijpende manier zien hoe een mooie vrouw
haar lichaamskracht verliest, vermagert, hoe haar huid verkleurt, hoe zij tenslotte
als een uitgemergeld
uitgemergcld lijk op haar doodsbed ligt.
Iigt. Een dag na haar dood sehilderde
schilderde
Hodler maar liefst zes afbeeldingen
afbecldingen van de dode Valerie. Een half jaar na haar
dood maakte hij nog een prachtig frontaal portret van dezelfde geliefde, maar dan
nu weer levend, mooi en nog onaangetast door ziekte of dood, als om een
monument op te rich
richten
ten voor de schoonheid en gaatbeid
gaafheid van de levende vrouw.
De schilderijen zijn buitengewoon aangrijpend,
Bronfen, maar het is toch
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moeilijk om ze 'mooi' te noemen. Hoc
Hoe lean
kan de dood eigenlijk mooi zijn? Hoe kan
het verschrikkelijke lijden dat hier gepresenteerd wordt een esthetische sensatie
teweeg brengen? Is het genieten van deze schilderijen, of het praten over
schildertechniek en verfgebruik niet een vorm van geweld ten opzichte van de
vrouw die daar ligt dood te gaan? Was het al niet een vorm van geweld van
HOOler
Valeric op deze manier geobsedeerd te schilderen, en haar te re
reHodler om zijn Valerie
duceren tot schilderkunstig
schiIderkunstig object, als was zij een stilleven? Deze vragen werden
door feministische kunstbeschouwers al veelvuldig over Hodlers cyclus gesteld,
maar ze voldoen Bronfen niet. Bronfen is namelijk niet uit op een feministische
veroordeling van het instrumentele gebruik van een vrouw door de mannelijke
kunstenaar. Die benadering is haar zowel te individueel op dit ene oeuvre
gericht, alsook te moralistisch. Zij wil weten wat deze obsessie met de dode
gcricht,
gcliefde voor de man eigenlijk betekent.
geliefde
De standaardinterpretatie door kunsthistorici van de Hodler-eyclus
Hodler-cyclus is, dat die
Dc
eyclus
cydus ons vooral iets onthult over een fase in het kunstenaarschap van Ferdinand
zcl£ Ferdinand was weer in staat om zelfportretten te maken - wat hij
Hodler zelf.
lang niet gekund had - door de confrontatie met de ziekte en dood van Valerie.
Haar ziekte en dood schilderen
schiIderen betekende dat hij zich zijn eigen sterfelijkheid
realiseerde. Dat luidde een nieuwe periode van creativiteit voor hem in - aldus de
representatieve kunsthistoricus Bruschweiler - en deze interpreteert de cyclus
eyeIus
dan als een hero'ische
herolsche confrontatie van de kunstenaar met de dood, als het
moedig overwinnen van de dood door het kunstenaarschap. Haar heroiek
herolek wordt
daardoor de zijne. Haar dood wordt getransformeerd tot zijn baanbrekend
kunstwerk, tot een demonstratie van zijn artistiek meesterschap. Op die manier
verdwijnt het object van representatie, Valerie Gode Darel, gehecl
geheel uit het zicht
om plaats te maken voor de kunstenaar Ferdinand Hodler zel£
zelf. Bronfen ziet deze
interpretatie als exemplarisch, niet alleen voor de Hodler-exegese, maar ook voor
de wijze waarop de dode
dOOe vrouw wordt geYnterpreteerd
g6nterpreteerd in het werk van al die
andere mannelijke
manndijke kunstenaars wier werk cirkelt rond het beeld van de afWezige
of dode vrouw. Het gaat eigenlijk nooit om die vrouw, ook niet om de Vrouw,
maar om iets anders. In dit geval is de stervende vrouw "the mediatrix between
the painter and the absolute". Dit werk verwijst in de interpretatie van
Bruschweiler naar "death as it constitutes the artist" (Bronfen, 1992: 49). Deze
geschilderde vrouw is dan slechts voertuig, medium.
Brushweiler maakt de vrouw tot een functie, of aspect, van de kunstenaar zelf,
maar hij doet dat als vanzelfsprekend: hij staat er niet bij stil wat het betekent dat
een vrouw dan het beeld is voor een deel
dee! van de mannelijke kunstenaar. De
metafoorfunctie van de vrouw valt hem niet Op.2 Dat is echter precies waar
Bronfen het over wil hebben. Haar vraag is ten eerste waarom de vrouw in de
interpretatie zo gemakke!ijk
gemakkelijk verdwijnt en tot metafoor wordt voor de dood in het
algcmeen,
heroi'ek van het kunstenaarschap. En tege!ijk
tegelijk wil zij bebe
algemeen, of voor de heroiek
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grijpen waarom zoveel mannelijke kunstenaars in hun werk zo geobsedeerd zijn
door mooie dode vrouwen. Waarom schiIdert
schildert HodIer
Hodler dan juist een vrouw als
Waarorn, als dit over zijn eigen sterfesterfe
drager van de dood en de sterfelijkheid? Waarom,
Iijkheid gaat, schiIdert
lijkheid
schildert hij zichzelf
zichzclf niet ziek of stervend of kiest hij tenminste een
mannelijk
manne!ijk model? Wclke
Welke roI
rol speelt
spedt sekseverschil in de praktijk en in de
interpretatie van kunst? Bronfens antwoord komt
vrouwelijk
kornt hierop neer: het vrouwclijk
lichaam wordt in onze cultuur systematisch ingezet als een indirect mannelijk
mannclijk
zelfbeeld. Het lijkt aIsof
alsof deze obsessieve
obsessicve reeks werken over een vrouw, of de
vrouw, gaat, maar in feite gaat hij over de mannelijke
mannclijke angst voor de doad. De
dood wordt in deze beelden zowel opgeroepen als bezworen: het is we!iswaar
weliswaar de
dood, maar het is haar dood, niet de mijne. Ik Ieef
leef nog, ik heb dit overleefd. Mijn
schilderkunst is zelf een beheersing of sublimatie van de dood. Het sekseverschil
schiIderkunst
wordt ingezet als
aIs een vorm van afweer,
atWeer, als
aIs middel om het onbegrijpelijke en
beangstigende op afstand te plaatsen. Zo ge!ezen,
gelezen, vormt deze cyclus een autoauto
biografisch statement van Hodlcr
Hodler over zijn op Valentine geprojecteerde eigen
angst voor de do od en zijn overwinning van die angst met behulp van de macht
van zijn kunstenaarschap, dat wel
kcer bewezen moet warden
worden - vandaar
we! keer op keer
het obsessieve karakter van deze reeks. De
Dc schilderijen worden dan ambivalente
confessies van een complexiteit die nooit bereikt zou kunnen worden in een
gedeeltelijk of misschien wd
gewone autobiografie. Want dit hele proces is gedee!te!ijk
we!
geheel onbewust. Het werk weet er meer van dan de schiIder
schilder zelf.
zel£
Er zijn talloze voorbeelden te geven van schrijvers en schilders wier werk
rond mooie dode vrouwen. Bronfen behandelt bijvoorbeeld Edgar Allan
cirkelt rand
Poe, van wie de stelling afkomstig is "the death of a beautiful woman is unun
questionably, the most poetic topic". Poe trouwde in het werkelijke leven met
zijn ziekelijke nichge
nich~e Virginia Clemm toen zij dertien was. Op haar twintigste
daarna leefde zij nog vijf jaar steeds bijna
knapte er een bloedvat bij haar en daama
stervend, op de rand van het graf. Bronfen leest deze biografische achtergrond als
de inspiratiebron voor het uitermate door de dood geobsedeerd oeuvre van Poe,
waar het wemelt
weme!t van de halfdode, uit de doad terugkerende, of prematuur
begraven mooie vrouwen, die zijn levenslange literaire onderwerp werden.
Clemm werd de spookachtige muze van Poe, maar
rnaar de allure die deze halfdode
vrouw in zijn oeuvre aanneemt, gaat deze biografische aanleiding ook verre te
boven. lets dergelijks - maar minder dramatisch was er aan de hand met Henri
Hemi
James, die diep geraakt was door de dood van zijn nicht Minny, die stierf aan
tubercuIose
tuberculose toen hij in Engeland was. James' brieven geven blijk van een merkmerk
waardige ambivalentie ten opzichte van dit sterfgevaI:
sterfgeval: hij wit alle details weten
maar is tegelijk blij dat hij er niet bij is geweest. Zijn afstand tot het gebeuren
nichge een Sneeuwwige-achtige
maakt het hem mogelijk om van dit nichtje
Sneeuwwi~e-achtige figuur in
zijn verbeelding te maken, een ondode muze van formaat,
forrnaat, die van centraal belang
werd voor zijn kunstenaarschap (Bronfen, 1992: 368-371). Maar er hoeft zeker
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niet altijd sprake te zijn van een in de biografische werkelijkheid zeer nabije
stervende of dode vrouw. Dick van Halsema (1999) heeft laten zien hoe de
dichter Leopold een ziek meisje dat hij enkele malen had gezien transformeerde
bdangrijk deel van zijn
tot de droomgeliefde op wier vermoedelijke dood een belangrijk
bloot
dichterlijke oeuvre werd gebouwd. Het intrigerende patroon dat Bronfen blootlegt in ved
mannelijk
veel westerse kunst is: verlies van de levende vrouw maakt manndijk
kunstenaarschap mogelijk.
mogdijk. Kunst schijnt te moeten wortelen
worteJen in gemis, in
opgeven van het contact met het levende,
Ievende, materiele lichaam van de vrouw. 3 Maar
waar het mij nu om gaat is dat het werk bij Hodler, Poe, James en bij Leopold
meer vertelt
vertdt dan een autobiografie of brieven ooit kunnen vertellen: het werk
vertelt
vertdt hoe de schrijver het verlies van de vrouw een confrontatie met dood en
verlies via de omweg van de vrouwdijke
vrouwelijke ander transformeert tot zijn kunstekunste
naarschap. Dat proces verloopt onbewust, gestuurd door bestaande conventies
van representatie, maar wordt door elke
e1ke kunstenaar bdeefd
beleefd als uniek. Het werk
vertdt niet alleen langs een literaire omweg wat de schrijver meemaakte, het
vertelt
vertelt ook hoe
hoc biografisch materiaal wordt getransformeerd tot verbeelding,
verbedding, tot
artistieke obsessies die de levensfeiten weer verschuiven, veranderen, ontkennen,
afsublimeren, transformeren en verwerken. Het werk onthult de angst en de af
weer daartegen, en toont daarmee de geheimen van een diep door gender be
bepaalde artistieke economie. Het werk vertelt niet, het verraadt iets ondanks de
schrijver. Het verraadt iets wat de kunstenaar niet of nauwelijks weet van
zichzelf. Fictie, of poezie, vertelt
zichzdf.
vertdt als het ware de droom die nit
uit deze dagrest ontzelf minstens gedeeltelijk
gedeeltehjk
staan is, de droom waarvan de betekenis het subject zdf
ontgaat. Bovendien is het een collectieve droom die ons inzicht
in een
verbedding in de westerse kunst. Het werk onthult
onthnlt niet alleen
zenuwknoop van verbeelding
knnstenaarspsyche, maar ook een centrale obsessie
een centraal aspect van deze kunstenaarspsyche,
van een cultuur, die deze tegen wil en dank prijsgeeft. De psychokritische interinter
pretatie die ik voorsta helpt
individuele en collectieve betekenissen naar
hdpt om zulke individude
boven te brengen.

Achterberg
Laten we een blik werpen op Achterbergs seksuele identiteit. Hij was hetero,
kind van calvinistische boeren met een stille, verlegen moeder en een sociaal
goed ge'integreerde vader die echter zeer driftig kon zijn en dan ook losse handen
sIoot dikke vriendvriend
had (Hazeu, 2001: 59). Gerrit had broers en zusters en sloot
schappen met andere jongens van zijn leeftijd. Als
AIs jong onderwijzer ging hij
zelfstandig wonen in Opheusden. Door vriend Arie Dekker leerde hij daar op
negcntiende jaar de poezie kennen: de jongens lazen met name de
zijn negentiende
bloemlezing Nieuwe Geluiden
Ge1uiden van Dirk Coster stuk. Ook is Achterberg diep
onder de indruk van het prozagedicht De afipraak
aftpraak van Adriaan Roland HoIst
Hoist
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waarin het thema van de onbereikbare vrouw in een ander rijk en de mythische
Ul~~r<('h;;
als preteksten
dichterlijke macht om met haar in contact te komen, waarschijnlijk
voor hem begonnen te functioneren. Met Dekker publiceerde Achterberg zijn
eerste bundel,
bunde!, De zangetl
zarlgen van
vat! twee twintigers, met gedichten die alle werden
geschreven in het najaar van 1924 (Achterberg, 2000). In die eerste romantische
gedichten komt het thema van de dode geliefde nog maar een keer voor, in het
vers 'Altijd maar door
door.... :,
.', dat over de alomtegenwoordigheid van de dood gaat.
Dc doodsklokken luiden steeds maar weer - zo is de strekking van het vers en dit
De
is de derde strofe:
Ze sleepen
Iiefde van mij ook mee,
slccpen de liefde
Z'is ook gestorven, een schoone doode,
verhcuging
Met nog een glimlach van verheuging
Liggen de rozen,
razen, bleeke en roode.
raode.
Achterberg kende het topische thema van het mooie dode, Sneeuwwi~e-achtige
meisje hier dus al en het sprak hem voldoende aan om het zelf te gebruiken in dit
nog zeer algemene doodsgedicht. Vanaf 1925 wordt Roel
Roe1 Houwink een oudere
literaire mentor voor Achterberg: het patroon van heteroseksueel
heteroseksuee! en homosociaal
is voor mannen zeer gebruikelijk.
gebruikelijk Van Arie Dekker (in Hazeu) weten we ook dat
Achterberg gefascineerd was door seksualiteit. l-lij
Hij masturbeerde standaard zeven
keer per dag en schreef na de droevige maar kuise zangen
zarlgen van
vat! twee twin
twirltigers
tigers een
aantal zeer expliciete gedichten over seks die ik heel aandoenlijk vind omdat ze zo
schuldeloos
schulde100s zijn. Hij vond seks eenvoudigweg machtig: "ik voel
voe! het als de volle
zwaarte van iets geweldigs" schreef hij aan Roel
Roe! Houwink, aan wie hij deze
gedicbten allemaal stuurde (Hazeu, 2001: 94). Zijn literaire
gedichten
Iiteraire vrienden hadden er
moeite mee - maar het leek alsof Acbterberg
Achterberg ze!f
zelf totaal niet geremd werd door
sociale en religieuze
re1igieuze bezwaren tegen het seksuele plezier. In september 1924
ontmoette Achterberg zijn grote liefde Cathrien van Baak. Die ontmoeting valt
dus min of meer samen met zijn
ziin eerste dichtwerk, en de erotische gedichten die
volgen zijn ongetwijfeld geinspireerd door de liefdeservaringen
Iiefdeservaringen met Cathrien.
Maar tegelijk wordt Achterberg in deze periode ook moeilijk. BiograafHazeu
Biograaf Hazeu be
beschrijft in detail dat hij minstens van af zijn negentiende jaar zelfs
zel£~ ernstig gege
welddadig was. Hij kon vanaf dat moment niet omgaan met het feit dat zijn
vriendin eigen wensen had die soms niet spoorden met de zijne: hij bedreigde en
verkrachtte haar meer dan eens. Dat was het begin van systematische geweIdgewe1d
pleging jegens vrouwen in latere jaren. Hij bedreigde namelijk
name!ijk ook zijn latere
verloofde Bep van Zalingen met een revolver en vergreep zich aan haar reden
waarom ook zij het met hem uitmaakte en waarom ook haar ouders de omgang
met deze gevaarlijke vriend verboden. Verschillende mal
en kwam de politic
politie erbij.
malen
Iastig viel
vie! werd hij in 1932
Toen Gerrit als onderwijzer ook zijn meisjesleerlingen lastig
opgcnomen in een psychiatrische kliniek maar re
opgenomen
te snel
sne! - na een jaar weer vrijvrij
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gelaten. Het liep enigejaren
enige jaren later, in 1937, uit op de doodslag op de hospita Roel
Roe!
van Es in de Boomstraat in Utrecht. Achterberg randde de zestienjarige dochter
sne!de,
Beppie van Es, op wie hij verliefd was, aan en toen haar moeder te hulp snelde,
schoot hij haar neer. Hij verwondde het zestienjarige meisje met een tweede
schot. Achterberg belandde vervolgens in een inrichting. Hij kreeg een TBS
opgelegd die achttien jaar, tot lang na de oorlog,
Kart na de oorlog
oorIog, duurde. Kort
opge!egd
trouwde hij met zijn eerste meisje Cathrien van Baak, die echter als mevrouw
Achterberg nog vaak 's nachts de hei op moest vluchten om de agressie van haar
man te ontlopen.
Achterbergs literaire mentor Houwink was als vriend getuige van AchterAchter
bergs 'demonische behoefte om de vrouw die hij liefhad te doden' (Hazeu, 2001:
211). Hij vond een verklaring in het begrijpen van 'het raadsel Achterberg' in de
ftlosofte
filosofie van de erotiek van Georges Bataille. BataiIIe
Bataille beschrijft inderdaad op
indringende wijze hoe de ontgrenzing van de seksualiteit in de minnaar het
ge!iefde door haar te vermoorden.
vertnoorden.
verlangen oproept naar het totale bezit van de geliefde
De minnaar wil het lijden aan zijn eigen begrensdheid en sterfe!ijkheid
sterfelijkheid transcen
transcenderen door ofWel
ofwe! zichzelf te doden ofwelofWel - sterker nog haar grenzen te doordoor
breken, haar te schenden en te doden. Bataille presenteert zijn filosofie
ftlosofte van de
gewelddadige verlangen
erotiek als een universele beschrijving van het heftige, gewclddadige
naar het absolute, dat door seksualiteit wordt opgeroepen. Hij geeft zeker een
psybeschrijving van een overwegend mannelijke pathologie, die Achterbergs psy
chische constellatie wonderlijk scherp treft. Maar hij geeft zich geen enkele
rekeningschap van het gegenderde karakter van deze verlangens en de culturee!
cultureel
gesanctioneerde projectie van mannen op vrouwen die het constitueert, zoals
werd betoogd door Mortagne (1984) en mijzelf (1997).
Achterbergs seksualiteit was even complex en onleefbaar voor zijn geliefden
ge!iefden
als voor hemzelf
hemzelf. Tal van psychiaters hebben er zich ten tijde van zijn langdurige
opnames in klinieken over gebogen. Het Maandblad Geestelijke
Geestdijke Volksgezondheid
wijdde er in 2003 nog een heel nummer aan.4 Ik decl
deel de visie van Vink, dat de
ont
langdurige TBR, hoe vreselijk
vrese!ijk ook voor Achterberg, terecht was: Achterberg ontwikkelde geen schuldgevoe!
schuldgevoel over de door hem gepleegde doodslag. Zijn geweten
leek niet te spreken. De realiteit van zijn daad drong niet tot hem door. Schuld
Schuldwerke!ijke eigen persoon van de ander, waarvan je
gevoel is echter nodig om de werkelijke
moet accepteren dat die geen verlengstuk kan zijn van jouw wil, te kunnen
aanvaarden. Zolang iemand niet kan beseffen dat hij de grenzen van de ander
fundamenteel heeft geschonden, zolang het kwaad dat de ander is aangedaan niet
doordringt,
doordringr, blijft iemand een potentiele dader. Zonder te willen ontkennen dat
de omstandigheden waaronder deze toch ook hypergevoelige man gevangen
werd gehouden vaak verschrikkelijk waren, denk ik toch dat Achterberg aan
zichzelf en anderen nog veel meer onherstelbaar kwaad had berokkend als hij
niet was vastgehouden. Maar Achterberg is geen gewone psychopaat: hij is
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dichter - en waar ik het over wil hebben is de relatie
rclatie tussen
tu ssen die grensoverschrijgrensoverschrij
ding in het persoonlijke leven en het dichterschap, in het bijzonder het centrale
thema daarvan, de dode ge1iefde.
geliefde. Hing Achterbergs neiging tot verkrachting
mogelijkerwijze samen met zijn obsessieve poetische droom van een door de
moge1ijkerwijze
we1ke omstandigheden kwam het centrale
dood onbereikbare vrouw? Onder welke
thema in Achterbergs werk tot stand?
Laten we om die vraag te beantwoorden nogmaals teruggaan naar de jonge
Achterberg in 1924. Hij is dan negentien jaar en krijgt in september een relatie
met de zestienjarige Cathrien, met wie hij waarschijnlijk de eerste seksuele
seksue1e
ervaringen opdoet die niet auto-erotisch zijn. Blijkens de mild pornografische
gedichten die hij dan schrijft - gedichten die overigens in het geheel geen
seksueel gewe1d
geweld representeren - is hij diep onder de indruk van het genot dat
seksuee1
seksualiteit hem brengt. Maar in het seksuele
seksue1e contact kan hij zich systematisch
niet beheersen. Het lijkt
liikt erop
crop alsof
abof erotiek tege1ijk
tegelijk agressie in hem oproept, hij
moet zijn zin hebben, hij dwingt Cathrien tot seks 'overwe1digen'
'overweldigen' is het woord
dat Hazeu gebruikt - en hij loopt dan al rond met een revolver. Te1kens
Telkens als dat
gebeurd is, betuigt hij zijn spijt maar telkens gebeurt het opnieuw. Dc
De belofte
be10fte van
seksualiteit slaat Achterberg altijd zodanig uit het lood dat hij gewelddadig wordt.
Haar familie grijpt in wanneer Achterberg probeert zich met een revolver toetoe
gang te verschaffen tot Cathriens kamer. De zaak wordt we
er gelijmd. Maar eind
weer
1927, nadat Gerrit heeft gedreigd met doodslag, verbiedt haar vader alle
aIle omgang.
"De eerste uitspraken over dood en zelfdoding
ze1fdoding stammen uit de jaren 1926 en
1927", zegt Hazeu (2001: 92) en dat zijn precies de jaren van het geweld
gewe1djegens
jegens
Cathrien, waarin hij niet altijd zijn zin kon krijgen. Hij werd geconfronteerd met
een grens, waar hij niet mee om kon gaan. Na afloop
afIoop van de relatie ging het hem
slecht: "En thuis, in Neerlangbroek, werden Gerrits ouders geconfronteerd met
zoon" (Hazeu, 2001: 92).
een eenzame, soms driftige en verwilderde 2Oon"
Het ligt voor de hand om hier terug te denken aan de psychoanalytische
psychoanalytlsche vlsle
visie
op seksualiteit waarover ik in het begin sprak. Seksualiteit is intern contradictoir.
Zij is het resultaat van de werking van twee krachten: enerzijds de onbegrensde
libido en anderzijds de repressie of kanalisering daarvan die even belangrijk is
voor de constitutie van seksualiteit als de libido ze1f
zelf. Achterberg kon niet kanakana
liseren en zijn ontwakende seksualiteit werd daarom een gevaar. Bij hem bleef
het conflict tussen die twee tegenstrijdige krachten onopgelost. Hij kon geen
ledbare seksuele relatie met een geliefde opbouwen, want zijn begeerte maakte
leefbare
hem gewelddadig jegens haar en tegelijk richtte zijn agressie zich ook tegen
zichzelf.
zichzelf Hoc
Hoe dat mecies
precies werkte, is ons niet overgeleverd. Wilde hij zichzelf
doden uit wroeging om wat hij haar had aangedaan? Vanwege een onbeheersbare
woede omdat hij niet onmiddellijk
onmiddeIlijk zijn zin had gekregen? Uit wanhoop omdat
zijn drift alle
aIle houvast onder hem wegsloeg?5 In elk geval drukt de psychocritica
Shoshana Felman het zeer raak uit wanneer
zegt: "It is indeed because sexuasexua
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lity is essentially the violence of its own
0\~!l1 non-simplicity, of its own inherent
'conflict between two forces', the violence of its own division and self-conself-con
tradiction, that it is experienced as anxiety and lived as terror" (1982: 111). Oat
Dat
conflict moet voor Achterberg hebben gegolden en de "terror" die hij daardoor in
het leven van zijn jonge vriendin bracht zal ook duidelijk zijn.
n~aar 1924 schrijft de jonge Achterberg dus
In die context van de jaren vanaf najaar
eerst de romantische zangen van twee twintigers, vervolgens de pornografische
pomografische ver
verzen (1925-26) en daarna
daama ontstaat, temidden van de geweldsproblemen met
Cathrien, het centrale thema van de dode ge!iefde.
geliefde. Oat
Dat gebeurt in gedichten die
soms in tijdschriften Elseviers Geil1ustreerd
Cei1lustreerd MaandschriJt,
Maandschrift, De Gids
Cids - verschijnen en
Afvaart (1931). In de
waarvan sommige daarna
daama worden opgenomen in het debuut
debuut4fvaart
historisch-kritische editie van de Bruijn (2000) is de ontstaansgeschiedenis nauwnauw
(2001 :90, 96), De Jong (2000) en anderen
keurig te volgen. Ik ben het met Hazeu (2001:90,
eens dat dit thema duide!ijk
duidelijk al veel eerder is ontstaan dan in de periode rond de
moord op de hospita die meer dan tienjaar
tien jaar later, in 1937, plaats vond. Het thema
geweld
versterkte zich in de tijd, maar ook die context van getroebleerde en geweldver
dadige relaties met vrouwen bleef lange tijd bestaan. Met Gerrits tweede verloofde Bep van Zalingen ging het net zo of erger, met hospita Roe!
Roel van Es en
haar dochter bereikte het geweld
gewe!d een trieste apotheose - maar toen was het thema
van de dode geliefde er al lang. Het thema stond vrijwel aan het begin van dit
relatie, de aanrandingen en verkrach
dichterschap en liep parallel aan de eerste re!atie,
verkrachuiteindelijke verlies van deze
tingen van Cathrien, het verbod haar te zien en het uiteinde!ijke
eerste geliefde. Hazeu toont overtuigend aan - door te wijzen op opdrachten aan
Cathrien, het voorkomen van haar naam in een gedicht en de reconstructie van
oorspronkelijke volgordes van gedichten dat de eerste 'thema' gedichten ver
verbonden zijn met de episode-Cathrien (Hazeu, 2001:88 en volgende). Hetzelfde
betoogt Martien de Jong (2000: 75-91) die daartoe de vroege verzen 'Ik en de
straten' en 'Moordballade' analyseert - het laatste is een van de drukst besproken
teksten van Achterberg. 6 Aan dit gedicht en aan tal van andere gedichten vanaf
vaIt afte
Iezen hoe Achterberg zijn verloren lief in zijn poezie transformeert
1926 valt
af te lezen
duidelijkst
tot een mythisch object dat hij eeuwig kan najagen en bezitten. Het duide!ijkst
gebeurt dat mijns inziens in 'Wat is dit een zoete verbintenisl u en de dood en ik';
Iigt in de zon een vrouw te lachen';
Iachen'; 'Toen,
'ik had met u terug willen gaan'; Er ligt
Toen,
dat de dood het won van mij'; 'Misschien dat ge nog aanwezig zijt' (De Bruijn
ed. nrs 49, 51, 53, 54, 60). Een onderbelicht, maar zeer opmerkelijk gedicht uit
titel
dat deel
dee! van het vroege oeuvre is Wedergeboorte, dat bij publicatie in 1928 die tite!
en de opdracht "Voor
"V~~r Cathrien" droeg. Hazeu citeert het als bewijs voor zijn
stelling dat Achterberg al vroeg tot zijn thema kwam, maar helaas interpreteert hij
pIakt ze eerder als suggestieve iIlustratie
gedichten bijna nooit en plakt
illustratie in zijn tekst dan
dat hij expliciet maakt wat hij precies bedoelt. Ik wil het graag nauwkeurig lezen:
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Wedergcboorte
Wedergeboorte
Voor Cathrien
Iiefde tot haar einde gingen,
Zij, die hun liefde
Die donker werd en kronkelend en dood,
Vonden bij 't opslaan van hun tenten
Een nieuw, oneindig morgenrood.
Aan nieuwe verzen mogen zij beginnen,
Am
Zij gaan van stad tot stad steeds voort;
Lang achter hen figt
ligt zij vermoord,
Van wie zij nochtans helder zingen;
Die hen bewoont, die hun behoort,
Die hen geleidt langs deze dingen
Der aarde naar het ander oord,
Zondcr omzien of be
bezinnen.
Zonder
zinnen.
(oorspronkelijk in E/seIJiers
Elseviers Geillustreerd
Gei1lustreerd Maandschrift
Maandschrifi november 1928, ook in Hazeu
2001: 88-89; De Bruijn ed.2000 nr. 50)

Rijnsdorp (1963/64) en Honders (1972/73) hoorden in dit gedicht diverse
bijbelse echo's maar interpreteerden het gedicht niet verder. Beiden noemen de
titel 'Wedergeboorte' bijbels, maar mij lijkt 'wedergeboorte' zo'n universeel thethe
ma dat een exclusieve bijbclse
bijbelse bron niet overtuigend is. Honders ziet in de eerste
strofe - op grond van de tenten en het einde van de liefde, een referentie aan het
verhaal van Abraham en Sara (Sara's onvruchtbaarheid door haar ouderdom),
maar laat de rest van het gedicht liggen. Daarom begin ik opnieuw.
Een liefde die tot haar einde wordt gegaan kan een liefde zijn die ophoudt
nadat alles in het werk is gesteld om haar in stand te houden. Het ophouden
ervan lijkt een moeizaam, getroebleerd ophouden: de liefde werd "donker,
Iicht en
kronkelend en dood". Liefde wordt gewoonlijk positief geassocieerd met licht
leven.
tegendeel: donker, dood. Het ad
adlcven. Deze liefde verkeert in haar duistere tegendecl:
jectief "kronkelend" personifieert of liever "animaliseert" de liefde: die wordt
daardoor getransformeerd tot iets dat kan 'kronkelen' - een slang of ander reprep
tiel? - ook een negatief geladen associatie. Het einde van deze liefde was, zo
kunnen we concluderen,
conduderen, zeer destructief
destructief. Zij werd van licht tot donker, van
levend tot dood. (Vanwege de negativiteit van de beschrijving van dit liefdeseinde
ben ik het niet eens
ecns met Honders' lezing van de onvruchtbaarheid van Sara, die
immers eerder natuurlijk is dan destructief. Bovendien betekent onvrucht
onvruchtbaarheid nog niet het einde van de liefde.)
die hun liefde tot haar einde
gingen" is een meervoud en kan slaan op de beide gcliefden,
geliefden, man en vrouw, maar
ook op alle minnaars, mannen, die hun liefde tot het einde gingen. Die tweede
mogelijkheid opent zich nadat in de tweede strofe is gezegd: "Lang achter hen
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Iigt zij vermoordjVan
vermoord,IVan wie zij nochtans helder zingen": de ge!iefde
geliefde vrouw is dus
ligt
we! onderwerp van de liederen: de bezongene. Ik lees
vermoord maar zij wordt wel
de 'zij' als de vrouw en niet als 'de liefde' wat aanvankelijk wel zou kunnen,
maar 'Van wie' kan grammaticaal alleen maar terugslaan op een persoon.
"[B]ij 't opslaan van hun tenten" wekt Bijbe!se
Bijbelse associaties - inderdaad - en
archa·ische setting. Deze mensen trekken rond.
plaatst het gebeuren in een archa'ische
"Opslaan" kan gelezen worden als "openslaan" dat doe je met een tent als het
ochtend is, hetgeen spoort met het vinden van een "nieuw morgenrood" metaforisch een nieuw begin.
begin.'7 Zij mogen beginnen "aan nieuwe verzen". Wie die
toestemming geeft, blijft in het midden. De oude verzen zijn dan verzen die
dateren van toen de liefde nog niet ten einde was. De moord op de vrouw - door
wie die is gepleegd blijft ook verzwegen maakt echter nieuwe verzen mogelijk.
De regel "zij gaan van stad tot stad steeds voort" roept het beeld op van middel
middeleeuwse troubadours, rondtrekkende zangers die zingen over een vrouw inderinder
daad het klassieke en prototypische onderwerp van de twaalfde-eeuwse troutrou
badourslyriek. 8
In de derde strofe is de vrouw van een dode omgevormd tot een innerlijke
figuur: (zij) "Die hen bewoont, die hun behoort", en tevens tot een leidsvrouwe:
"Die hen geleidt langs deze dingen/ Oer
Der aarde naar het ander oord". Niet
duidelijk is wat "deze dingen der aarde" zijn waarlangs de vrouw hen leidt:
kidt:
moord, geweld? Is het "ander oord" dan een plaats waar geen moord bestaat? Of
gaat het om de algemene tegenstelling tussen het aardse en het onaardse? In elk
geval worden de mannen door een muze-achtige verinnerlijkte vrouw geleid
ge!eid naar
het ander oord. In de laatste regel "Zonder omzien of bezinnen" blijft in het
midden wie het subject daarvan is: Wie ziet niet om? Wie bezint zich niet? De
vrouw? De mannen? Het is de vrouw naar wie zou kunnen worden omgezien,
door de mannen, want zij ligt daar nog: "Lang achter hen ligt zij vermoord".
Merkwaardig is dat er slechts van cen
een vrouw sprake is, en van meerdere
verzenmakers of zangers. Het scenario is dus niet dat alle zangers hun eigen
vrouw hebben vermoord
verrnoord - dan zouden er meerdere dode vrouwen moeten
liggen. De moord op die ene, "de" vrouw begint daardoor te lijken
lijkcn op een
cen
collectief uitgevoerde moord op een enkele
enke!e vrouw, die het begin is van de
nieuwe geboorte van deze
dezc dichters. De troubadours stonden aan het begin van de
West-Europese poetische traditie. Hier lijkt, in een archa·ische
archaIsche setting, een rituele
ritue!e
moord op een vrouw te zijn gepleegd, die het aanzijn heeft gegeven aan de
nieuwe poetische
poetischc traditie, waarin Achterberg zich bij deze als dichter schaart.
zichzelf onderdeel van de van stad tot stad
Door dit gedicht maakt hij zichze!f
rondtrekkende dichtersgroep, de oerdichters. Troubadours representeren
immers de oudste dichtersgrocp
lyriek begon. De
dichtersgroep waarmee de West-Europese Iyriek
tite! "wedergeboorte" wordt na deze interpretatie zeer meerzinnig. Hij slaat op de
wedergeboorte van de dag, namelijk tot een dag die nimmer eindigt: een nieuw
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morgenrood. Hij
Ilij slaat op de wedergeboorte van de poezie: nieuwe verzen. De
combinatie van die twee levert de dageraad van de nieuwe poezie op, en die
houdt niet op zoals een dag 's avonds eindigt - maar is oneindig, eeuwig. Ten
derde slaat "wedergeboorte" op de wedergeboorte van de vrouw, die van dood
lichaam wordt tot levend innerlijk bedd. Haar dode lichaam blijft achter de
mannen liggen,
Iiggen, maar zij leeft voort als lichaamloze leidsvrouwe.
lcidsvrouwe. Als innerlijk
bedd leidt deze vrouw nog een intrigerend dubbelleven. Blijkens "Die hen
beeld
bewoont, die hun behoort," is zij lOwel
zowd hun bewoonster en hun bezit. In het
eerste deel
ded van deze regel heeft de vrouw nog enige subjectiviteit. Zij is bij de
mannen ingetrokken. In het tweede deel is de vrouw volledig object, hun bezit.
Met "die hun behoort" is de vrouw geen ander meer. Zij is definitief eigendom,
die doet wat de dichters wensen. Zij is met andere woorden nu gdncorporeerd
gei'ncorporeerd in
zelf, midddares
middelares in hun reis naar "een ander oord".
de troubadours zelf.

Oertekst
Dit is een bloedstollend gedicht, een oertekst van Achterbergs dichterschap mijns
inziens. Bloedstollend, want deze vrouw lijkt een zondebok te zijn. Dit vers
verhaalt van een archalsch,
archatsch, oudtestamentisch mensenoffer,
mensenoffcr, waarbij een vrouw is
geofferd op het altaar van de poczie.
poezie. De nieuwe poezie is gebouwd op haar dode
lichaam. Haar dood valt samen met de wedergeboorte van de mannen, die
mogelijk ook haar moordenaars zijn. De titel 'Wedergeboorte'
Wedergeboorte' is overigens afaf
komstig van Roel
Rod Houwink, aan wie Achterberg - zoals hij vaker deed om een
titelsuggestie vroeg. Hij nam deze over. In die zin kunnen we ervan uitgaan dat
Achterberg toch zelf besloot dat deze titel
tite! de lading dekte. Verder is het be
belangrijk dat Achterberg de regel 'Lang achter hen ligt zij vermoord' later verving
door 'een aureool heeft haar omgloord' - daarmee de verwijzing naar een moord
uitwissend. Hij bracht dat type verhullende wijzigingen later ook in andere
gedichten aan (Fokkema, 1973; I-Iazeu
Hazeu 2001: 156).
Hoe loU
lOu de samenhang kunnen zijn tussen dit gedicht en de context van het
ontstaan ervan in Achterbergs leven? Ook in dat leven was sprake van het
destructieve einde van een liefde,
Iiefde, "die donker werd en kronkelend
kronke!end en dood", en
van een explosie aan nieuwe poezie. Ik loU
zou de volgende suggestie willen doen.
Achterberg werd gestuit in zijn seksualiteit en verdroeg dat niet. Hij wilde
Cathrien totaal bezitten - hij was ook zeer jaloers maar mocht en kon dat niet.
Haar weigering soms om naar hem toe te komen en haar verdriet om wat hij haar
aandeed, plus het daadwerkelijke
daadwerkdijke pak slaag dat haar vader en broer hem gaven,
vormden blokkades. Zijn agressie vanwege die blokkades richtte zich tegen haar
hij dreigcie
dreigde met doodslag en tegen zichzelf - hij wilde zichzelf
zichze!f doden. UitUit
eindelijk zocht die onhoudbare frustratie zich een uitweg door de moord op de
gedeeltelijk onbereikbare geliefde te plegen in de !'erbeelding.
gedeeltdijk
verbeeldin,~. Hij
Hii bracht haar in
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zijn fantasie om, en wel collectief, tesamen met andere mannen. Het collectief
kan wijzen op angst. Het homosociale verbond beschermt, alleen maar in
grocpsverband
verbec1ding was die bescherming nodig.
groepsverband durfde hij dat. Zelfs in de verbeelding
Deze poetische moord kan worden begrepen als gesublimeerde wraak. Het is de
straf die hij haar toedient, voor haar niet onbegrensd beschikbaar zijn voor hem.
Maar tegelijk wordt die straf meteen weer gecompenseerd, hij maakt het meteen
weer
we
er goed: hij vergoddelijkt haar aIs
als muze. Dat is de troostprijs die zij krijgt
toegeworpen, de dank voor haar dood. Tegelijk lost de transformatie van bebe
lichaamde naar lichaamloze
Iichaamloze vrouw Achterbergs probleem met het lichamc1ijke
lichamelijke
van deze liefde op. Wanneer hij haar als lichaam niet volledig kon bezitten, moest
dat lichaam verdwijnen. Haar transformatie tot onlichame1ijk
onlichamelijk innerlijk beeld was
de manier om haar zonder con£licten
conflicten eeuwig te behouden, maar dan op de
manier zoals hij dat wilde: als zijn bezit. Dit gedicht onderhoudt een wensverwensver
vullende, een ontkennende en een compenserende re1atie
relatie tot Achterbergs gege
gefan
troebleerde realiteit. Zijn opgestuwde agressie vindt een uitweg in de gefantaseerde moord. Het definitieve karakter van die moord wordt weer gecom
gecompenseerd door de vrouw een nieuw !even
leven te schenken, maar dan aIs
als innerlijke,
Iijven in de k1asse
klasse der dichters - en
geheel beschikbare figuratie. Door zich in te lijven
dan nog we!
wel de oerdichters,
ocrdichters, de troubadours, construeert Achterberg hier voor
zichze!f een nieuwe identiteit, namelijk
zichze1f
name!ijk als
aIs dichter. Die identiteit is dermate
hoogstaand dat hij zich ermee kan ontheffen aan de poel van frustratie waarin hij
verkeert. Als dichter is hij van dat alles
a1les verlost: kan hij ontsnappen aan "deze
dingen der aarde" waar hij niet mee kon omgaan. Het in de verbeelding op zoek
gaan naar "het ander oord" verloste hem van de onmogc1ijke
onmogelijke kwellingen waarin
zijn Iiefdesleven
IiefdesIeven hem had gestort. Ziedaar mijn hypothese van het fundament van
Achterbergs dichterschap.
Ik wil nog wijzen op een paar veelbetekenende
vec1betekenende details in de tek<>t
tekst om mijn
veronderstelling te ondersteunen dat dit gedicht de vervulling is van een agresagres
sieve moordwens. Die wens wordt inderdaad beleefd - de vrouw ligt vermoord -
maar tegelijk wordt die gruwelijke daad weer op aIler!ei
allerlei manieren verzacht en op
afstand geplaatst. Ik lees dat als expressie van weerstand tegen de moord. Dat
gebeurt ten eerste doordat het hele gebeuren ver weg wordt geplaatst in de tijd,
als om ons te verzekeren: dit gebeurde niet nu, maar in een archaisch,
archa'isch, bijbels
Intertekstuee1 knoopt Achterberg daardoor aan bij het oudtestarnenoudtestamen
verleden. Intertekstueel
tische ritue!e
kan gaan om moorden van meerdere
rituele geweld, waarin het ook km
mannen op vrouwen. 9 Ten tweede blijkt weerstand uit het gebruik van "mogen"
in "aan nieuwe verzen mogen zij beginnen". Wie geeft daar toestemming voor?
mogcn? Dit "mogen" drukt
Waarom is toestemming nodig? Ran het dan ook niet mogen?
uit dat er een autoriteit is die toestemming geeft.
gee ft. Ik lees dat als het stillen van een
geweten dat vraagt: mag dit? "Mogen" drukt een rest uit van het ongemakkelijke
besef dat het vestigen van kunst op een moord verboden zou moeten zijn. Verder
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wees ik erop dat de mannen een groep zijn, waardoor het subject zich Ion
kan ver
verschuilen in een collectief. Ook wordt niet gezegd wie de moord pleegde. Dan is
de moord allang geleden: "Lang achter hen ligt
Iigt zij vermoord". Zowel het feit dat
dit lang geleden is, als het feit dat de daders niet worden genoemd, zijn distandistan
tierende strategieen
strategiecn die de moord op afstand plaatsen en de daders onzichtbaar
dude tot muze als Wiedergutmachung
Wiedergutmadmng am
aan haar
maken. Dat de verheffing van de dode
adres Ion
kan worden opgevat, zei ik al.
a!. T
Tenslotte
enslotte is het tekenend dat het subject van
"Zonder omzien of bezinnen" in het midden blijft. Als het betrekking zou
hebben op de mannen maakt het de moord gewetenlozer: zij zien zelfs niet naar
de dode om. AIs
Als het betrekking heeft op de lichaamloze
Iichaamloze muze maakt het haar
medeplichtig am
aan haar eigen dood, wat de daders exculpeert. Dan neemt de muze
haar nieuwe rol als manipuleerbaar object met graagte op zich.
Wie zo woedend is dat hij een moordwens koestert, schrikt van zichzelf. Op
de wens tot moorden rust een zwaar taboe. Zo'n wens Ion
kan niet ten volle tot het
bewustzijn doordringen. Hij uit zich eerder verhuld, verschoven en dan nog
alleen in een droom of in een fantasie. Binnen het beschermende fictieve kader
van de kunst kunnen getaboeiseerde
getaboelseerde impulsen echter gemakkelijker geuit worwor
den, maar we
wc zien hoe
hoc dan nog in dit gedicht duidelijk remmen op de fantasie
zitten. Maar ondanks die remmen valt dit gedicht toch te lezen als een onthutonthut
sende en complexe autobiografische uiting, waarin Achterberg onder een sluier
van atWeer
afweer vertelt, of moet ik zeggen verraadt, hoe hij een oplossing vond voor de
verschrikkelijk onbeheersbare agressie die seksualiteit in hem opriep. We zien in
dit gedicht hoe hij vlucht naar de onlichamelijke
onlichamdijke seksuele identiteit van de
dichter in de vorm van het oude model dat al k1aar lag. Hij grijpt naar de verre en
onbereikbare dame van de troubadours, naar
mar Beatrice van Dante. Dat model
(vele)
e) anderen door Leopold en
bleef bestaan en werd in Achterbergs tijd onder (vd
aftpraak) gerevitaliseerd. Hij transformeert de levende
door A. Roland Hoist (De afipraak)
vrouw in een dode die hem Ion
kan leiden mar
naar het ander oord waar hij niet
verscheurd wordt door de strijd tussen woeste libido en de kanalisering daarvan.
Omdat hij geen leefbare
leetbare seksude
seksuele identiteit Ion
kan opbouwen, grijpt hij naar de
dichterlijke identiteit waarin de seksualiteit gesublimeerd is tot een erotiek waar
de geliefde naar believen en eindeloos kon worden opgeroepen en gezocht, een
kunstenaarsidentiteit die hem tegelijk verheft boven de gangbare normen van
goed en kwaad, boven de grenzen in het contact met levende mensen.
De verheven opvatting van het dichterschap die Achterberg in "Wed er
ergeboorte" omarmt, zal altijd uit zijn werk blijven spreken. Veel Achterberg
Achterbergexegeten hebben dat overtuigend aangetoond. De dichter is bij Achterberg een
woordmagicr,
woordmagier, een sjamaan die met woorden de werkelijkheid
Ion
werkdijkheid naar zijn hand kan
zelfs de doden tot leven kan wekken. Wanneer je dit psychologisch
zetten, die zclfs
bekijkt hebben
hebbcn we
wc hier te maken met ik-mythisering, het verheffen van jezelf
jezclf tot
een hogere orde. Ik-mythisering is door de Duitse psychiaters Winkler en Wieser
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(1959) beschreven als een afWeermechanisme. lO Door jezelf te verheffen naar een
lossen
en ondraaglijke schuldgevoelens en verdrongen concon
hogere mythische orde loss
£1icten uit de werkelijkheid zich op. Voor de gekwelde Achterberg bood de ikik
mythisering, die diep verankerd is in de institutie van het dichterschap, een
uitweg uit zijn onleetbare werkelijkheid, waar hij de geliefde Cathrien door zijn
eigen toedoen moest verliezen. Hij had dat verlies volledig aan zichzelf te wijten
en dat moet afschuwelijk zijn geweest. Het dichterschap was zijn troostprijs.
Binnen dat zeltbeeld was hij niet schuldig, was hij geen bruut, geen afgewezene,
geen uitgestotene maar een uitverkorene. Zo heeft Achterberg dan al als
beginnend dichter "de dingen van zijn wereld gerangschikt in een nieuwe, hem
welgevallige orde" zoals Freud (1983:14) het zou zeggen. Deze nieuwe orde
transformeerde zijn probleem en hield het daardoor tegelijk in stand. Achterberg
klampte zich levenslang vast aan zijn identiteit als dichter.

Jekyll and Hyde
Achterberg kon en wilde zelf dit verhaal dat ik u nu verteld heb niet vertellen.
Ook in zijn vele brieven, en in interviews, kon en wilde hij het ontstaan van zijn
thematiek niet reconstrueren. Zijn brieven staan iiberhaupt in het teken van de
autobiografische verhulling. Vaak drukte hij mensen op het hart de weinige
dingen die hij wel vertelde geheim te houden. Ik kan u het verhaal wel vertellen,
want ik bevind me in de rol van analyticus, aan wie Achterberg zijn dromen heeft
laten lezen. Mijns inziens is "Wedergeboorte" zijn Initialtraum. Ik presenteer deze
constructie van hoe het misschien gegaan is nadrukkelijk als een hypothese, niet
als de waarheid. Die zullen we nooit kennen. Maar hoe het dan wel precies
gegaan is, was grotendeels ontoegankelijk voor Achterberg zelf. Jaren nadat de
echte moord gepleegd was, zei hij zich niet te herinneren wat er precies gebeurd
was. Hij kon het ook niet meer vertellen: "ik weet niet wie die man was die dat
gedaan heeft", zei hij eens. Ik ken hem niet. Het Rimbaudiaanse "Je est un autre"
was hier wel heelletterlijk van toepassing. Achterberg is als dokter Jekyll, in wie
zich een mister Hyde verbergt. De essentie van het Jekyll and Hyde plot is dat
Hyde voor Jekyll ontoegankelijk blijft. Zoiets is er ook aan de hand geweest met
Achterberg. In het seksuele contact depersonaliseerde hij. Zijn agressie nam het
over. Zijn moord- en doodswensen zetten hem onder onhoudbare druk. Hij had
het zelf nooit direct kunnen vertellen maar hij deed het indirect. En wel in zijn
poezie, waarbij zijn nieuwe identiteit als dichter hem mete en excuseerde alsook
het probleem in stand hield.
In 2002 werd er in Trouw nog een lange discussie gevoerd over Achterberg.
Volgens de initiator van die discussie, Godert van Colmjon, konje het werk van
deze "psychopathische necrofiel" niet langer mooi vinden. De verdedigers van de
strikte scheiding tussen werk en leven lieten niet lang op zich wachten. Mijns
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inziens kreeg de vraag naar de relatie tussen werk en leven daar weer het karakter
van een onvruchtbaar welles-nietes. Daar wil ik aan voorbijkomen. Het gaat er
niet om dat werk en leven precies hetzelfde is. Dat is te naief om over te praten,
dat ontkent het eigen karakter van kunst. Het gaat er ook niet om de scheiding
tussen kunst en leven absoluut te maken. Want daardoor wordt het onmogelijk
om cultuurhistorische vragen te stellen naar bepaalde tijd- en traditiegebonden
thema's en obsessies in de kunst, zoals het thema van de dode vrouw als
middelares tot het absolute, of als afweer tegen de dood, waar Elisabeth Bronfen
het zeer terecht over wil hebben. Elke vraag naar de relatie tussen kunst en
gender, lichamelijkheid of etniciteit, elke vraag naar de functie van kunst voor de
vorming van maatschappelijke en seksuele identiteiten wordt dan onmogelijk.
Wie geen enkele relatie tussen kunst en werkelijkheid veronderstelt verklaart de
kunst zinloos, een leeg vormspel.
De vraag die mij hier heeft geboeid is welke functie dit werk voor Achterbergs
leven zou kunnen hebben gehad en welke transformaties, sublimeringen en
verdichtingen daarin mogelijk een rol speelden. En dat op zijn beurt maakt
misschien ook een perspectief op de mythe van het kunstenaarschap mogelijk als
een diep door gender gestempelde mythe. Met een reflectie daarop wil ik
eindigen. Leon Hanssen (2002: 37) heeft er in de context van de Trouw-discussie
zeer juist op gewezen dat de mythe van het kunstenaarschap een grote
witwasfabriek is. Hij richt zich vooral op de literaire wereld, die Achterbergs
geheim vele jaren collectief bewaarde om hem te redden voor de kunst. Hanssen
plaatst grote vraagtekens bij de wijdverbreide mythe van het kunstenaarschap, die
de kunstenaar bij voorbaat al vrijpleit van zijn misstappen in het gewone leven.
Hij laat zien hoe kunstenaars daardoor bijvoorbeeld seksistisch of gewelddadig
kunnen zijn zonder dat iemand dat bevraagt. Sterker: het instrumentele gebruik
constate
van vrouwen schijnt bij het geslaagde kunstenaarschap te horen. Die constateringen zijn terecht. Hanssen daagde de Achterberg-interpreten ook uit om de
scheiding op te heffen tussen het altijd angstvallig immanent geinterpreteerde
werk en Achterbergs ernstig gestoorde persoon. Het is deze uitdaging die ik hier
heb aangenomen. Het ging mij om de wijze waarop Achterberg zelj de mythe van
het dichterschap al dan niet bewust aangreep. Hanssen vermeldt niet - al zal hij
dat zeker met mij eens zijn - dat het kunstenaarschap ook werkte als een
witwasfabriek voor Achterberg zelf. Mijns inziens gebruikte hij die - bewust of
onbewust - om te ontkomen aan de afwijzing en de uitstoting die hij in de relatie
met Cathrien onderging en om te ontsnappen aan zijn schuldbesef over het
seksuele geweld. Die - waarschijnlijk onbewuste - witwasoperatie lukte volledig.
En met de vrouw als muze, als eindeloos na te jagen object, kon Achterberg in
zijn fantasie de geliefde eindeloos blijven bezitten. In de poezie kon hij die
narcistische, egocentrische relatie met een geliefde die geen eigen persoonlijkheid
heeft in zekere zin eeuwig voortzetten. Fantaserend dat hij haar vermoordt
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garandeert hij zichzelf daarmee haar eeuwig leven, haar eeuwige beschikbaarheid.
Dat verbindt Achterbergs thema met de obsessieve representatie van mooie dode
of halfdode vrouwen die welhaast de kurk schijnt te zijn waar de westerse kunst
AlIen Poe, Rosetti, Hawthome, Tennyson,
op drijft. Je vindt hem bij Edgar Alien
Flaubert, Hitchcock, Nabokov, de schilders Hodler, Gabriel von Max en talloze
schilders in de periode van de decadentie. Dit thema is uitermate bepaald door
gender: het is de mannelijke kunstenaar die zijn Sneeuwwi~e dood vindt maar
nog niet bedorven die haar in een glazen kist op een heuvel
heuveI plaatst, niet dood
maar ook niet levend, en haar tot object van contemplatie maakt waarin zijn
kunstenaarschap zich kan bewijzen. Er bestaat geen vrouwelijk equivalent: vrou
vrouwelijke kunstenaars hebben geen mannelijke minnaars over wier verblijven
tussen !even en dood zij eindeloos schrijven of schilderen. Mijns inziens moet
Achterberg in die volledig door gender gestructureerde traditie worden geplaatst.
Hij past daarin op een adembenemende manier.
Wat is de artistieke maar uiteindeIijk
uiteindelijk ook de maatschappeIijke
maatschappelijke betekenis van deze
conventie, waarmee
waartnee Achterberg zichzelf naar een onaantastbare positie kon
manoeuvreren, naar een mannelijk heIdendom,
heldendom, naar een positie van schuld
schuldloosheid? Hoe functioneert deze cultuurtekst? Waarom deed de Achterberg-kritiek
er zo kritiekloos aan mee? Waarom is die traditie zo wijdverbreid, zo verslavend,
waarom neemt zij het karakter aan van een obsessie? Waar obsessie is, is
verdringing. Waar obsessie is moet iets worden bezworen. Wat moet er dan in de
kunst worden bezworen? Met deze vragen laat ik u. Wat ik wilde betogen is dat het
werk in het geval van Achterberg op poetische wijze autobiografisch is en dat dit
type autobiografie op psychokritische wijze en met oog voor gender gelezen kan
worden. Hazel!
Hazeu liet deze bron liggen. Misschien breng ik hem op een idee.
Centrum voor Gender en Divfmteit
Diversiteit Universiteit Maastricht
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Openingslezing van het Colloquium 'Autobiografisch schrijven en seksuele identiteit'
Tilburg, 16 september 2005.
Over de vrouw als metafoor zie Braidotti en Smelik (1989).
(1989) .
Dit is overigens het eindpunt van een ontwikkeling
ontwikkcling in het beeld van de Muze. Zij was
in de kIassieke
klassieke oudheid nog de imaginaire machtige godin, die de dichter haar verhaal
influistert. De kunstenaar was afhankelijk van deze Godheid. Zij was de aangeroepen
en opgeroepen hogere macht die meer wist, meer zag dan hij. In de negentiende eeuw
is de verhouding geheel
gehecl omgekeerd: het genie behoort de eigenmachtige kunstenaar,
de muze is slechts een absentie die door haar afwezigheid de dichterlijke macht oproept
(Bronfen, 1992: 362-364; DeShazer, 1986).
De psychiater Jan Vink publiceerde daarin een overzicht van wat zijn collega's over
zclf met een zeer
Achterberg als patient in de loop der jaren hebben gezegd. Vink komt zelf
genuanceerde en overtuigende diagnose die het gat
brat vult dat de biograaf Hazeu laat
valIen
afstandclijke houding ten opzichte van de psychiaters die Achterberg
vallen do~r zijn afStandelijke
behandelden.
Tal van vroege gedichten suggereren vertwijfeling: 'haar moord aan mij' heet het in het
verwarde en onvoltooide gedicht 'In deze schemerhuis' (De Bruijn ed. nr.29); het
gedicht 'Ik en de straten' (De Bruijn
Bmijn ed.
cd. nr 28) beschrijft
bcschrijtl onhoudbaar verIangen,
verlangen, een
'ziek zelf
zelf' en 'Ik sterf den gifdood van mijn gedachten' (zie de interpretatie van De
Jong, 2000: 68-69).
De Jong (2000: 147-149) geeft de interpretatiegeschiedenis van dat gedicht weer.
Het kan ook gelezen worden als 'opzetten' en dan speelt dit zich 's avonds af (wanneer
gewoonlijk de tenten worden opgeslagen). De 'zij' vinden echter geen avond maar juist
een 'nieuw morgenrood' metaforisch een nieuw begin. Dit oxymoron kan ook een
plaats vinden in de interpretatie, maar daarvan zie ik op dit moment af
af.
Martien de Jong verwijst in zijn Bet!
Ben velTe
verre vrouw Ilart
van laal
mal (2000: 111-114) bij de
interpretatie van Achterbergs oeuvre naar de troubadourslyriek,
troubadourslyriek:, zonder het gedicht
'Wedergcboorte'
Wedergeboorte' daar echter bij te betrekken.
Zie daarvoor het werk van Mieke Bal over het Oude Testament, met name Death &
Dissymmetry (1988),
(1988).
IkdankJos
Ik
dankJos van Eijk voor de verwijzing naar Winkler en Wieser.

Konfrontasie en vergifnis: 'n Outobiografiese lesing van
Boesman my seun (2004) deur Deon Opperman
Hennie van Coller en Anthea van Jaarsveld
Dean Opperman
Ovverman is a leading Sou/hAjrican
South Ajrican playwrile and theatre personality, An analysis
Dj recurring motifs in his plays (even in unpublished
ullpublished theatre pl'oductiolls) belies supeificial
assumptions that
bulk of) his plays are meant as mere entertaillment.
entertainment. Opperman
mainly represents aspects
,1spects oj
Dj South Ajricall
Ajrican history in his dramas and in this representation
tends to depict coilective
Dj a stru,~le
struggle jar power.
power,
[oliective and personal relations within the jramework
framework of
HIS
His work Magspel
Magspe1 (Powerstfuggle)
(Powersuuggle)
centres on Niccol6 Macbiavelli
Machlavelll and call
can be
seen as a seminal work in his oetlvre.
aeuwe. Boesman my seun (Boesman my son)
can be read as all
an autobiographical play [entering
centering on the {onjlict
cOllflict betwem
between jather alld 5011,
son,
respectively representing the Superego and
respectiveiy
alld id
Id in FreHdian
Freudian terminology, and the quest jar
sexual identity,

1.

Inleidende opmerkinge
Betekcnis ("Meaning") is een van die knelpunte
Betekenis
knclpunte in die literatuurwetenskap
Iiteratuurwetenskap en
was die afgelope dekades die fokus van verskeie publikasies, seminare en kon
kongresse. Wat belangrik is, is dat interpretasie nooit betekenis skep in 'n teks nie,
maar dit ontdek (Stout, 1982: 7). Daarom is alle lesings van tekste interessant en
bestaan daar nie iets soos 'n hermeneutiese metode nie. Olsen (1982: 13-15)
neem 'n paar teoretiese paradigrnas
paradigmas onder die loep: die outonomistiese, semio
semiotiese en intensionalistiese. Vanselfsprekend
Vansel£~prekend kan daar 'n hele paar interpretatiewe
raamwerke, wat eers in die laaste
laastc paar dekades opgang gemaak het, hieraan toetoc
gevoeg word. Dit is egter
egrer sy opmerkings oor die intensionalistiese benadering wat
van belang is:
In intentionalist theories the recognition of the meaning of a work is not a
recognition of the meaning emerging from a pattern of juxtaposed
meaningful elements, nor is it defined by a code or number of codes
governing a set of signs which constitute the work.
work Instead, the meaning of
a work is identified with the author's intention in producing it,
it. And one
recognizes the author's intention in producing the work partly by
recognizing the conventional means of expression, partly by recognizing the
way in which he structures his work, but also partly by recognizing the
assumptions peculiar to the author on which he builds when he produces
the work, and by taking into account any piece of evidence found outside
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the tex1:
text of the literary work which may be relevant in determining the
work..
author's intention in writing a sentence, a passage, or the whole work.

Dit is opvallend dat 'n intensionalistiese benadering oorheers wanneer daar oor
die outobiografie as sub-genre gepraat word. In 'n uitgawe van die Tydskrif vir
Nederlands etl
en Afrikaans wat in sy geheel
gehed gewy word "aan studies oor SuidSuid
Mrikaanse en Nederlandse
Nedcrlandse outobiografiese tekste" (Visagie, 2003: 153) blyk die
feit duidelik. Van die belangrikste teoriee wat aan bod kom, is intensionalisties:
outobiografiec
outobiografiee word beskrywe as dit wat as outobiografie deur die outeur
gepresenteer word en dit wat binne 'n "outobiografiese kontrak" as sodanig deur
die leser gekonstrueer kan word (Visagie, 2003; Daymond, 2003; Jansen, 2003;
Pattynama, 2003) en die doe!
(of inten si e) van die outobiografiec
doel (ofintensie)
outobiografiee word deurgaans
aan die orde gestel (Burger, 2003; Meihuizen, 2003). Dit
Vit ander studies (Van
Vuuren, 1996: 17; Swanepoel,
Swanepoe!, 1996: 20 en 21; Van Vuuren, 2004: 103 e.v. en
Viljoen,2004:
2004: 118) is verdere voorbeelde van dieselfde benadering. In Scheepers
(1991) se omskrywing van die outobiografiese kode word veral aandag geskenk
aan teksek.'lteme
tekseksteme merkers om die intensie van die outeur af te lees; metodologies
digby die benadering van Lanser (1981).
Wat noukeurige, wetenskaplike omskrywing van die outobiografie verder in
die weg staan, is die voorlopige, hibriede en onvaste vorm daarvan. Jansen (2003:
242) verwys na Bourdieu (1986: 69-72) se opvatting dat 'n lewensverhaal 'n
"illusie" is "wat vir die oomblik van die vertelling geskep en gestruktureer word
deur die verhaalverteller se posisie in tyd en ruimte". Visagie (2003: 208) wys
weer daarop "dat enigc
enige poging om die waarheid oor die self te vertel om soso
doende gestalte te gee aan die self as 'n samehangende
samehangcnde subjek, 'n hersenskim is".
Die outobiografie is paradoksaal 'n proses "of [both] self-discovery and se!fself
creation" (Eakin, 1985: 3, aangehaal deur Jacobs, 2003: 177) en dikwels is die
patroon wat (agteraf) in die eie lewensverhaal ingebou word, 'n konstruksie wat
dan ook op die eic
eie lewe van toepassing gemaak word: "The narrative is conscious
and since the narrator's consciousness directs the narrative, it seems to him
incontestable that it has also directed his life" (Gusdorf, 1980: 41, aangehaal deur
Meihuizen,
2003: 197). In feite gaan dit by die lees van die outobiografie oar
oor 'n
Meihuizen,2003:
leeshouding (kyk ook Van Vuuren, 1996: 17).
Soos Viljoen (2004: 110) betoog, is die outobiografie inderdaad 'n hibriede
vorm wat voortdurend oor genre-grense beweeg; daarom noem Abbott (1988:
vorrn
598) dit ook
oak "a restless genre". Dikwels skipper dit tussen weergawe van die
eksteme
\,,;"-"":Ull;: werklikheid (byvoorbeeld 'n historiese era) in die vorm van memoires;
daarteenoor het dit ontstaan as 'n belydenis of bekentenis. By die een pool gaan
dit dus primer om die be
begrip
grip van die historiese verlede; by die ander om deurdeur
gronding van die self.
self Soms, soos in die geval van Karel Schoeman se Die laaste
Afrikaanse boek gaan dit om beide prosesse gelyktydig (sien Burger, 2003).
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2.

Doel en metode

Uit die voorafgaande opmerkings blyk dat werke nie noodwendig outobiografiee
is nie, maar op grond van bepaalde merkers as sodanig
sodaniggelees
gelees of geresepteer word.
Yury Lotman (1982: 81) beweer dat elke teks en veral 'n literere teks op sigself 'n
beeld van die gehoor het "and that this image actively affects the real audience by
becoming for it a kind of normatizing code ( ... ) In this way, between text and
audience a relationship is formed which is characterized not as a passive
perception but rather a dialogue. Dialogic speech is distinguished not only by a
common code of two juxtaposed utterances, but also by the presence of a
common memory shared by addresser and addressee".
Hierdie geheue waarvan Lotman praat, is eerstens die taal self; tweedens 'n
"literere geheue" wat verwant is aan die verwagtingshorison van die resepsie
resepsieestetici (sien hiervoor: Jauss, 1978). Maar dit is ook 'n geheue van 'n genealogiese
aard en met betrekking tot 'n oeuvre.
Ons uitgangspunt met betrekking tot die drama Bocsman,
Boesman, my seun (2004) is dat
hierdie drama as outobiografiese drama ge"interpreteer
ge'interpreteer kan word vanwee teks
teksinterne en -eksterne merkers of aanwysings. Berthoff (1982: 71) venvys
verwys na LA.
Richards. In sy "theory of comprehending, context becomes the scene of the
process of construing and constructing, of interpretation and the making of
meaning". In ons kontekstuele "lesing" van die drama vind ons die begrip bedoelde
hedoe/de
gehoor, so
geiwor,
soos
os deur Lotman gcmunt,
gemunt, bclangrik.
belangrik. Dit is 'n gehoor wat ook oor 'n
bepaalde geheue beskik ten aansien van die oeuvre van Opperman, veral ten
aansien van motiewe en temas. By die resepsie van Boesman, my seem
seun besef hierdie
gehoor dat Opperman in sy hele oeuvre worstel met weergawe en verwerking
van 'n kollektiewe geskiedenis en patrone van magsmisbruik. In Boesman, my scun
seun
word hierdie proses veel meer individueel. S6
So besef die gehoor dan dat
Opperman (soos
(5005 Rare!
Karel Schoeman in Die laaste Afrikaanse
Afrikaansc bock
back [2002]) probeer
om in sy oeuvre en die onderhawige drama 'n beeld
becld te gee van 'n individuele
individucle
bewussyn /I persoon teen die agtergrond van 'n omvattender geskiedenis.
Pattynama (2003) skryf uitvoerig oor die begrip "performatief",
"performatief', 'n begrip uit
die pragmatiek en spesifiek die Taalhandelingsteorie van Austen en Seark (sien
hiervoor Van Coller, 1992: 57-82). In haar stuk het sy dit uitvoerig oor gender
wat tot stand kom "in de herhaling van opgelegde
opgclegde of gebruikelijke handelingen
die teruggaan op sociaal-culturele conventies" (Pattynama, 2003: 277). Van 'n
man word dus binne konvensione!e
konvensionele verwagtings gee is dat hy op 'n bepaalde wyse
moet optree, sekere gedrag moet vertoon en ander moet vermy. In Opperman se
hele oeuvre kom talk
talle verwysings na hierdie konvensionele
konvensioncle verwagtings ten
aansien van "manlikheid" voor en dit bereik 'n hoogtepunt in Boesman,
Baesman, my seun
seut1
(2004). Dit mag dalk nie Opperman se beste drama wees nie (dit adem selfs
sclfs iets
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van dija vu na aanleiding van die hele "Boetman-debat"); maar in psigologiese sin
is dit dalk sy belangrikste werk omdat hier na sluiting ("closure") gestrewe word.

3.

Opperman
Oppennan se oeuvre
Deon Opperman (gebore 1962) is 'n relatief jong dramaturg en teaterkundige
wat reeds 'n groot impak gehad het op die drama- en toneelkunde in Suid-Mrika.
In sy veelsydigheid as dramaturg, regisseur, akteur en bestuurder, is hy vergelykvergelyk
baar met die bekroonde Pieter Fourie wat in 'n sekere sin as voorganger van
Opperman gesien kan word. Fourie skryfby voorkeur (nes Opperman later) oor
oer-(Suid-)Afrikaanse
oer-(Suid-)Mrikaanse onderwerpe en herskrywe die (Suid-)Mrikaanse geskiegeskie
denis op 'n kritiese wyse. In hul herkonstruksies word - tipies van die moderne
historiografte
historiografie - nie net gefokus op leiersfigure nie, maar word die gemargina
gemarginaliseerde ook ruim praatkans gegee. In albei dramaturge se werk is daar ook, wat
stories en temas betref, 'n gerigtheid op die "gewone mens" en sy of haar tragiek
en staan genderkwessies sentraal.
sentraaL

4.

Tematiese
T ematiese aspekte

Opperman karteer in sy gepubliseerde dramas 'n belangrike, en selfs traumatiese
era. Belangrike aspekte van die Mrikaner-geskiedenis word aan die orde gestel in
Donkerland (1996), sy omvangryke drama oor die wordingsgeskiedenis van die
Mrikaner. Wat sentraal staan is bowendien die soeke na identiteit, die onder
onderwerping van mense deur gesagstrukture, die geloof aan '''n dieper reg" wat
(politieke) optrede stu, asook skuld en sonde "wat bly kleef aan alle
aIle dade"
motiewe wat soos verbindingsdrade deur sy hele oeuvre loop.
In sy debuutwerk, More is 'n lang
fang dag (1986), word 'n belangrike bydrae gelewer
tot die sub-genre wat nou algemeen bekend staan as grensliteratuur. Hiermee word
die eras van sewentig en tagtig vry gedokumenteer. In hierdie gekonsentreerde
drama met sy hoogspanning, word die oorlogsgegewe die katalisator om
weereens identiteitsvrae na vore te bring, veelal van 'n eksistensiele
eksistensiCle aard. In die
eenselwige en gedetermineerde bestaan (binne tydruimtelike beperkings) van
bykans ritualistiese herhalings, is daar 'n duidelike element van die absurde
herkenbaar.
In die 1989-opgevoerde Stifle
Stille nag (gepubliseer in 1990) beskryf Opperman die
jare tagtig (en negentig) van die noodtoestand, politieke geweld en diepe
verdeeldheid binne Afrikanergeledere,
Mrikanergeledere, selfs in gesinsverband. Hoewel
verdeddheid
Hoewcl die stuk 'n
stel, is die verhoudings tussen vader en seun(s), moeder
Mrikanergesin sentraal std,
en scun(s),
seun(s), huweliksverhoudings, en die motief van die verlore
verI ore seun, universele
motiewe (sien ook Luwes en Van Jaarsveld, 2005: 12). Weereens word (manlike)
identiteit op die spits gedry£ Adriaan is hiervolgens die beliggaming van die
argetipiese Afrikaner-man:
Mrikaner-man: kragdadig en gewelddadig (selfs
(sel(~ teenoor sy vrou),
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afkerig van "moffies", maar daar is meer as genoeg sinspelings in die stuk dat hy
en sy vrou, Antoinette, se seksuele verhouding ongelukkig is. By geleentheid
(Opperman, 1990: 332) skimp sy sellS
selfs daarop dat hy latent-homoseksueel is.

5.

Mag as sluitmotief in die Opperman-oeuvre
In 2000 word Opperman se drama, Magspel,
Magspe/, by die RIein
Klein Karoo-Kunstefees in
Oudshoorn deur homself
homsclf op die planke gebring. In baie opsigte is dit 'n sentraIe
sentrale
stuk in sy oeuvre omdat mag en magsverhoudings waarskynlik
waarskynIik die sluitmotief in
sy werk is. Die stuk wentel
wentcl op vernuftige wyse rondom intriges van mag waarin
Niccol6 Machiavelli (1469-1527) meestal 'n rol specl.
speel. Machiavelli
MachiavelIi is veraI
veral bekend
vir sy werk 11
II Principe (Die prins) gepubliseer in 1513, wat handel
handcl oor die
grondsIae
grondslae van regeerkuns. Hierdie werk is opgedra aan Lorenzo de Medici, wat
ook een van die hoofkarakters in die Opperman-drama is. Vir Machiavelli is mag
(met as simbool, die !eeu)
leeu) en slinkse bedrog (versinnebeeld deur die
diejakkals)
jakkals) twee
van die grondslae
grondsIae van die politieke magspel en veral buitelandse politiek Qackson
en Sorensen, 2003: 72). 'n Outoritere staatsvonn
staatsvorm is die doeltretfendste
doeltrejIendste model vir
die handhawing van orde en die behoud van mag sku niks nie, ook nie wreedheid
en vrees nie (Gagiano, 1981: 160); trouens, die prins moet eerder gerespekteer as
geliefd probeer wees. Machiavelli se opvatting van deug (virtu) was geensins
gelietd
Christelik nie. Erasmus se opvatting (later geeggo deur N.P. van Wyk Louw) dat
dit beter is om in geregtigheid onder te gaan as om in ongeregtigheid voort te
bestaan, word deur Machiavelli met hoon verwerp. Veel
Vecl eerder gIo
glo hy aan die
slagspreuk: die doel heilig die middele, en dit sluit geweld in (Wiser, 1983: 140).
In Opperman se politieke werk (o.a More is 'n
't! lang
fang dag [1986] en Donkerland
magspcl gesien met mense as blote pionne.
[1996]) word politiek daarom as magspel
Smuts (2005: 424) merk op dat die sug na mag "deur die eeue die slegste in die
mens na vore
yore gebring het". Die geweldsmotief
geweldsmotiefvind
vind sterk aansIuiting
aansluiting hierby, so
ook seksisme, fascisme, politiek en territoriale gebondenheid.
In Magspel (Opperman, 2004) word gelllustreer dat die uitoefening van mag op
individuele en kollektiewe vlak diesclfde
dieselfde is: dit oorskry alle grense van redelikredclik
heid en fatsoen, veins beloning, maar impliseer eintlik manipulering, afdreiging
en geweld.
gewcld.
In Opperman se familiedramas,
famiJiedramas, byvoorbeeld Stille Nag (1990) en Boesman my
seun (2004), word gesinsverhoudings ook telkens in terme van magskonstruksies
en geweld beskrywe met die patriarg as heerser.
Opperman se ongepubliseerde drama Hoer 1
/ U'hore
VVhore (opgevoer in 2002/3) trek
later vol sale, meestal nuuskierige mans. Sentraal
SentraaJ in hierdie onderskatte stuk is
die verhouding tussen die kyker en die ontkleedanseres,
ontklecdanseres, overgesetsynde die tustus
sen verhoogstuk en gehoor; dramaturg en kyker llcser.
/ leser. Maar die stuk ondermyn
ook die naiewe
naYewe opvatting dat 'n ontkleedanseres die slagoffer van die gehoor is.
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Vee1
Veel eerder is hierdie stuk 'n dekonstruksie van (die opvattings oor) magsmags
verhoudings. Die gehoor / kyker in al hierdie re1asies
rclasies is deurgaans die party wat
gemanipuleer word en derhalwe slagotTer
slagoffer raak. Talk
Talle vervvysings
verwysings na die filosofie
(o.a. die dekontruksie) bring die boodskap tuis.

6.

Mag as psigologiese en gender-konstruk
duidelik dat Opperman se teoretiese vertrekpunte enersyds gevoed word
Dit is duide1ik
deur psigologiese teoriee en andersyds eietydse filosofiese en politieke
gesigspunte. In sy werk - soos trouens in die van Andre P. Brink - word vroue
en swart mense dikwe1s
dikwels uitgebee1d
uitgebeeld as slagoffers van individue1e
individucle en kollektiewe
magsuitoefening. In 'n patriargale gemeenskap word vroue dikwels onderdruk en
moet huIle
hulle hul wend tot ander (selfs
(se1fs verleidings-) tegnieke om te oorlewe.
Swartes weer is op kollektiewe vlak slagoffers
slagotTers van koloniale magsekspansie en
verowering. Maar ook seuns moet die knie buig voor vaders en patriargale waar
waardes. Die opvattings en waardes kan gesien word as die superego wat die id (die
instinktiewe) inperk, uiteraard o6k
66k 'n magstryd. In hierdie proses van soeke na
(manlike) identiteit wat in psigologiese terme beskrywe kan word as 'n voortvoort
durende "onderhande1ing"
"onderhandeling" van die id met die superego, word die ma-figuur die
katalisator.
Die magsmotief hou vir Opperman verband met die streng hierargie in
Mrikanergeledere
Mrikanerge1edere met sy dominante waardes en kodes. Vanuit hierdie kritiese
perspektief het 'n mens te make met 'n dogmatiese soeke na manlike identiteit.
Die tradisionele Mrikanerman
Afrikanerman vind, aldus Opperman, antwoorde op hierdie
vraag na identiteit in 'n meestal verwronge hantering of beskouing van aspekte
soos
500S byvoorbeeld kolonialisme, oorlog, godsdiens, politiek, konformiteit, geslag
geslagtelikheid, rassisme en territoriale gebondenheid.
Die oorlogsmotief manifesteer horn weer in vele fasette in More is 'n tang dag
(Opperman, 1986). Die wapen word deurgaans afgeskilder as gebruiksobjek vir
politieke asook seksucle
seksuele onderwerping / mag. So word die geweer in metaforiese
(en Freudiaanse) terme in verband gebring met viriliteit, seksualiteit en aggressi
aggressiwiteit. Dit is die weermag as (mags)instelling
(mags)insteIling van 'n staat wat by wyse van spreke
militere aggressie legitime
legitimeer
er en met manlikheid gelyk ste!.
stel. In More is 'n tang
lang dag
word dit versigbaar in die vloekery, drinkery en die bravade van manlike samesame
horigheid. So is Lappies se (be)heersugtigheid ten aansien van vroue 'n logiese
uitvloeisel
uitvloeise1 van die onderwerpingsgesteldheid van die weermag.
In Opperrnan se werk word herhaaldelik getoon dat magsvergryp deur fanatici
vir hulself verklaar word as versoenbaar met Bybelse beginsels. In Stille Nag
(Opperman, 1990) is alle
aIle onmenslike dade geoorloof, omdat geglo word dat daar
'n "opdrag van God" bestaan dat daar geveg moet word vir volk
yolk en vaderland.
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Politiek as motief word benut as instrument waarmee veral kommentaar
gelewer word op die apartheidsera. In Stille Nag (Opperrnan,
(Opperman, 1990) word 'n
parallel geskep tussen die politieke magspel en broedertwis in 'n tipiese AfriMri
kanergesin. In More is 'n lang dag (Opperman, 1986) word apartheid weer beskryf
as die regverdiging vir 'n politieke sisteem en die uitbuiting van dienspligtiges.
Konformiteit, waaronder aspekte soos
5005 groepslojaliteit en patriotisme, beteken
dat die individu 'n integrale deel van die manlike groep moet word. Vandaar die
noodsaaklikheid van uniforms, taalidioom en weermagrituele. Vroulikheid word
binne hierdie konteks 'n wesenlike bedreiging vir manlike groepsidentiteit.
Duidelik omskrewe geslagsrolle binne die dogmatiese manlike perspektief is 'n
prominente motief in die werk van Opperman. Vrouekarakters word dikwels in
sy werk deur mans gedomineer en die implisiete afkeer van vroulikheid spruit
waarskynlik uit die gevoel dat dit die manlikheidsideaal
manlikl1eidsideaal bedreig. So word Neil se
ma deur sy pa geslaan in More is 'n lang dag (Opperman, 1986), en die moedermoeder
figure in Stille Nag (Opperman, 1990) en Boesman my seun
scun (Opperrnan,
(Opperman, 2004)
ooglopcnd
ooglopend deur die vaderfigure onderdruk. Rassisme gaan hand aan hand met
geslagtelike onderdrukking, want die idee om ander te beheer of te onderdruk in
'n poging om aan die self mag en bestaansreg te gee, is 'n tipiese behoefte van die
superego. Die Mrikanerman se behoefte na manlike identiteit word in OpperOpper
man se dramas versigbaar in sy onderdrukking van sy vrou, kinders en alle
onderhoriges, ook ander rassegroeperinge in die land. Rassegeweld
Rassegewcld word 'n
parallel vir die Suid-Mrikaanse grensoorlog waarin terroriste en "kaffers" soos
5005
diere afgemaai word om van Mrikanerseuns mans te maak en hul 'n reg op
bestaan te gee.

7.

Gemarkeerde identiteitsrolle
Die politieke motief wat in al die werke van Opperman figureer, spec!
speel horn
hom al te
dikwels in sterk identiteitsrolle uit. Die pa, wat in Stille Nag (Opperman, 1990),
as patriargale vaderfiguur staan teenoor Antoinette en die ma as tipiese
vrouefiguur, is 'n stawende voorbeeld hiervan, alhoewel Antoinette tot 'n mate
uitstyg in haar verwoording van die behoefte na bevryding en selfgelding. Verder
word grense binne die gesinsverhouding, byvoorbeeld die tussen man en vrou,
broer en broer, moeder en kind, en vader en kind, be'invloed
b6nvloed en bepaal deur die
verskillende politieke sienswyses van die karakters. Hierdie drama word dus 'n
magspel wat horn voltrek binne een gesin. Dit is 'n politieke tragedie waarin
Afrikaner-familiewaardes uitgedaag word en in hierdie magspel word persoonlike
twiste, menslike opstand en die vraag na wat die waarheid is, emosionele
emosionc!e roeproep
krete in 'n poging om mag te rekonstrueer.
Geslagtelikheid vind ook 'n manifestasie in veralgemenings. In Stille Nag
(Opperman, 1990) word Antoinette uitgebeeld as tipiese Afrikaner vroucfiguur,
vrouefiguur,
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maar ontwikkel mettertyd as sterker karakter. In More is 'n lang dag (Opperman,
1986) geld 'n duidelike geslagtelikheidsregime. Vroue word deurgaans as die
swakker geslag beskou en vermeende vroulikheid moet ten alle koste afgesweer
word. Die weermag is ook 'n patriargale manlike konstruk en in hierdie manlike
wereld is daar geen plek vir "moffie-musiek" nie. Dit inhibeer die uiting van
ware gevoelens soos in die geval van Neil en daar bestaan geen ruimte vir
huiwering en vrees nie.
'n Diepgaande besinning oor (manlike) identiteit word veral gevind in
Boesman my seun (Opperman, 2004). Soos Magspel (2004) 'n samevatting is van
verskeie (politieke) motiewe, is die eersgenoemde drama die kulminasie van
Opperman se idees oor gender-stereotipering, die omlyning van manlike
alles binne 'n
identiteit, die skakeling daarvan met politieke denkbeelde, illes
(deterministiese) psigologiese denkraamwerk. Omdat "die seun" in Boesman my
seun (2004) in baie opsigte ooreenkomste vertoon met die konkrete skrywer,
Deon Opperman, is hier van 'n (verkapte) outobiografiese teks sprake. Sodoende
kan die teks
tek~ as "afrekening" met die vader gesien word, maar tewens ook as vorm
van sublimasie en versoening.
binne
outo
Ten einde hierdie drama dus te lees bin
ne die raamwerk van "'n
'''n outobiografiese kontrak", in die woorde van Philippe Lejeune (1975), dien bewyse
aangevoer te word. 1

8.

Kenmerke van die outobiografie
'n Outobiografie (Grieks autos: self; bios: lewe;graphein: skry£)
skryt) word tradisioneel
beskrywe as 'n lewensbeskrywing van 'n persoon oor sigsel£
sigself. Omdat daar nie so
iets bestaan soos 'n perfekte geheue nie, !<an
kan 'n outobiografie moeilik aanspraak
maak op objektiwiteit en feitelikheid. Wanneer 'n outobiografie bewustelik fikfik
sionele elemente in sig opneem, is daar sprake van 'n geromanseerde outoouto
biografie of outobiografiese roman (Bisschoff, 1992: 361).
Van Gorp (1991: 41) sien die outobiografie as 'n onderdeel van bekentenisbekentenis
literatuur: "(i)edere vorm van literatuur waarin een auteur voor een publiek van
Iezers
lezers openlijk getuigenis aflegt
a£legt van zichzelf'. Die outobiografie is 'n beskrywing
van die outeur se eie lewe waarby hy horn kan beperk tot uiterlike gebeurtenisse,
maar hy kan ook sy innerlike ontwikkeling of lewensbeskoulike opvattinge
weergee. Waar die laasgenoemde modus die cOl'ifessio
wnftssio nader, beskryfVan
besk:ryfVan Gorp die
memoires as weergawe van 'n korter periode uit die lewe van 'n bekende perper
soon, wat ook 'n minder introspektiewe karakter vertoon. Van Gorp is in sy
benadering pragmaties en staan dig by die kontekstuele definisies van Lejeune
(1975; 1989) en Genette (1990).
Scheepers (1991) probeer om in haar artikel die outobiografiese afspraak, as
kode, nader te omskrywe. Haar uitgangspunt (Scheepers, 1991: 28) is, dat 'n
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outeur openlik sekere tekens van 'n outobiografiese lesing in sy teks gee - daannee
is sy duidelik
duidclik tekstued
tekstueeI ingestel.
ingesteL Die mees opvallende
opvaIlende tekens van 'n outoouto
biografiese kode is volgens haar:
i)

Ooreenkoms ten opsigte van die name van outeur en (hoof)karakter.

ii)

'n Verband tussen outeur I/ karakter sou ook tot stand kon kom as daar
bepaalde aanwysings in hierdie verband in die "neweteks" is (bv. AantekeAanteke
ninge op die agterblad (blakerskrif) van die boek,
bode, 'n foto, voetnote,
ensovoorts)..
ensovoorts)

be
iii) 'n Outobiografiese inhoud (gegewens in die boek is dus identies aan bepaalde algemene bekende feite van die Iewensloop
lewensloop van die outeur).

IV) Die intertekstude
intertekstueIe konteks.
Susan Lanser het reeds die begrip "textual voice" geponeer, wat veeI
vecl omvattender
is as bv. die begrip "implied author", wat wesenlik 'n teksinterne begrip is.
Hierdie "textual voice" dra "all the diegetic authority of its creator" met horn mee
byvoorbeeld naas die sogenaamde didaskalia, ook
(Lanser, 1981: 122) en omvat byvoorbedd
omslag
"teksteksterne" aspekte soos die om
slag van die boek, verwysings na die persona
poetica (en persona pratica); in feite ook die hde
hele produksiekonteks van 'n hock.
hoek.
Hoewel die leser nie alleen
Hoewd
aIleen op grond van hierdie sogenaamde "ekstratekstude"
gegewens (veral ook die "blurbs" of randtekste) afIeidings
afleidings sou kon maak ten opop
sigte van die outobiografiese status van 'n roman wat nie tekstued
tekstueel bevestig word
nie, sped dit beslis mee ten aansien van die lesersverwagtinge.
Vit
Uit die besprekings van onder andere Lejeune
Lcjeune en Genette is dit reeds duideIik
duidelik
dat daar verskeie outobiografiee verskyn het waar geen sprake van ooreenstemming
of geIykenis
gelykenis is ten opsigte van die name van hoofkarakter /I outeur ofhoofkarakter /I
verteIler
of
verteller nie (kyk veral Genette [1990: 765]
765 J se verwysing na The Autobiography <if
Alice B. Toklas wat inderwaarheid die outobiografie is van Gertrude Stein).
Neumann (1970) praat van 'n tipologiese kontinuum,
kontinuurn, wat loop van 'n uiters liriese,
byna vormlose, assosiatiewe outobiografie tot by die epiese outobiografie, waar die
persoonlike lewe feitlik verdwyn weens die oorheersende "objektiewe" weergawe
van historiese gebeure. Laasgenoemde noem hy die epiese memoires.
Die outobiografische afspraak
afipraak (soms ookkontrak
ook kontrak of
ofkode
kode genoem) hou wel volgens
Philippe Lejeune (1975; kyk ook Todorov, 1982: 193) in dat daar 'n ooreenkoms
bestaan tussen onder andere die identiteit van outeur, verteller
verteIler en hoofpersoon.
Ons sou ook op
ap grond
grand van byvoorbeeld die publikasies van Bal (1977 en 1980) en
veral Genette (o.a. 1990: 762 e.v.) Jokalisator
fokalisator daaraan kan toevoeg: die outeur is
beide aktansiele
aktansieIe verteller
verteIler en fokalisator. Wat wel
we! kan gebeur (kyk Tamir, 1976) is
dat daar in die "hy-vorm" geskrywe kan word, terwyl dit steeds om 'n gei'mgc'im
pliseerde "ek" gaan, die subjek van 'n verteIling
altyd 'n "ek".
vertelling (enonciation) is altvd
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Genette stel dit onomwonde in sy studie (1990) dat die narratologie homself
moet bemoei met alle tipe verhale: fiktief of andersins. In sy ondersoek blyk dat
by. meer tipies is van fiksie (bv. gedegede
daar bepaalde kenmerke bestaan wat bv.
tailleerde tonele, lang dialoe,
dialoc, uitgebreide beskrywings, subjektiwiteit van karakkarak
ters, metadiegetiese narratiewe, ensovoorts). Genette noem veral "paratextual
inmarkers": die generiese aanduiding "roman", stilistiese aspekte soos vrye in
direkte rede, ensovoorts.
Desondanks is sy gevolgtrekking: "one would have to admit that there exists
neither pure fiction nor history so rigorous as to abstain from all 'plotting' and all
novelistic devices whatsoever, and therefore that the two domains are
arc neither so
far apart nor so homogeneous as they might appear" (Genette, 1990: 773).
Daar sou dus veel groter ooreenkomste kon wees tussen 'n outobiografie en 'n
outobiografiese roman as tussen 'n modeme en klassieke roman. In die onder
onderhawige studie gaan dit om 'n drama wat outobiografies ge1nterpreteer
gei"nterpreteer word en
outobiogra
waar narratiewe aspekte aangepas moet word. Ten aansien van die outobiografiese modus
dus ook in die vorm van 'n drama
is daar sprake van 'n
taalhandeling waar 'n verteller (of dramaturg) se: "Ek, die skrywer, gaan nou 'n
storie vertel, waarin ek (die hoofkarakter) die held is en wat werklik gebeur het",
al is die verteller (dramaturg) ook bewus van die feit, dat dit lyne is wat hy trek
of verbindinge is wat hy le "van de ene gebeurtenis naar de andere
and ere om de zin
Terng naar Oegstgeest
ervan te begrijpen" (soos "Jan"
'Jan" dit stel in Wolkers se roman, Terug
[1%5:
[1965: 243]).
Van Oers (2004: 163) wys daarop dat in die teorievorming rondom die
outobiografie daar vir 'n lang tyd die drang was om te kom tot veralgemenings en
'n sogenaamde modeldefinisie. Hy onderskei 'n filologiese tradisie waarin veral
gekonsentreer word op narratiewe e!emente,
elemente, en 'n psigologies-filosofiese tradisie
waar die ontologiese dinamiek van die skrywende ek sentraal staan. Dit sou
Karel Schoeman se
boeiend wees om hierdie stelling te toets aan die resepsie van Kare!
werk, Die laaste Afrikaanse boek
hoek (2002) omdat Schoeman se werk 'n roman nader
en feite /I feitlikheid I/ identiteit ondergeskik gestel word aan wat Anglani (1996:
50) die "mistieke funksie" van die outobiografiese skrywe noem en Gusdorf
(1991:: 140) 'n wonderwerk wat "het leven in een tekst verandert" (beide
164).
aangehaal deur Van Oers, 2004: 1(4).
Wanneer egter gekies moet word tussen 'n definisie wat mank gaan aan die
gevaar om tekste uit te sluit of so 'n wyse definisie soos die van De Man (1979:
919 e.v.) wat beweer dat alle tekste as outobiografies gelees kan word, gaan ons
voorkeur uit na die eerste omdat ons daarvan uitgaan dat 'n outobiografiese lesing
op grond van bepaalde kenmerke pragmatiese gevolge het. Hoewel
Hoewcl die definisie
(as werkhipotese) as voorlopig beskou en nie te eng moet wees nie, is identiteitsidentiteits
ooreenkoms belangrik en die verhouding van "het fictionele en het historische
register" (Van Oers, 2004: 169), al
aI sou dit primer - soos by Schoeman - gaan om
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I'homme'" (Gusdorf,
(Gusdort~
"een creatie van het geheugen op zoek naar 'la verite de l'homme'"
1991: 347 aangehaal deur Van Oers [2004: 171]). Omdat die verlede beskou
word uit die perspektief van die hede, kan dit verteken word en kan
inderwaarheid nie gepraat word van "feitefoute" nie. Daarom beskou Van Oers
(2004: 173) die outobiografie as 'n vermenging van realiteit en fiksie en munt hy
daarvoor die term autobiografiction.
autobiogrqfiction.

Boesman my seun as outobiografie

9.

Boesman
BOeSmall my seun (2004), val nie van meet af op as 'n (verkapte) outobiografie nie.
Daar is oenskynlik geen ooreenkomste tusssen die name van die hoofkarakter en
die skrywer nie, geen foto verskyn in die teks nie en in onderhoude word die
aspek nie te berde gebring nie. Wel is hierdie drama besonder lewensbeskoulik
van aard en indien sou blyk dat die (abstrakte) outeur (Opperman) wel ooreen
ooreenkomste toon met die hoofkarakter, Boesman, nader dit inderdaad die confession
omdat dit sentreer random
rondom 'n kernepisode van 'n persoon se lewe, hoewel dit die
geleentheid bied om ook ander aspekte van die eie lewe as memoires te betrek.
Binne die outobiografiese afspraak is daar dus sprake van tekseksterne merkers
binne 'n intertekstuele konteks. Dit loop hand aan hand met Lanser se "textual
voice" wat impliseer dat ekstratekstuele gegewens 'n groot ral
rol in die leserleser
verwagting speel. In die geval van Opperman het dit te make met die beeld van
die skrywer binne die breer Suid-Mrikaanse konteks. Kennis van Opperman en
sy werk skep duidelik voorlopige persepsies wat 'n beduidende invloed sal he op
die leser se interpretasie van tekste en karakters deur die skrywer geskep. WanWan
neer resepsie van die teks Boesman my seun (Opperman, 2004) dus plaasvind,
word Opperman as persona pratica en persona poetic
poeticaa een
cen in die voorstelling van die
Boesman-figuur. Op hierdie punt begin die proses van outobiografiese her
herkenning momentum kry en word die karakter gelees en gei'nterpreteer
geinterpreteer as verver
lengstuk van die persoon, Opperman.
Word Scheepers (1991) se tipologie betrek, blyk dit verder dat hier wel sprake
is van 'n outobiografiese kode.
•

Wat die gelykenis ten opsigte van die name van outeur en hoofpersoon betref, is daar 'n duidelike verband. Die hoofpersoon, Boesman in die drama, is
kennelik Opperman self, omdat hy volgens eie medede1ing
mededeling (2005) altyd s6
genoem is deur sy vader. Hoewel die naam besonder vertederend klink, het
sy vader dit nie altyd s6
56 gebruik nie. Volgens Opperman (2005) het sy vader
dikwels die volgende gese:
gcse: "Met wie dinkjypraatjy,
dinkjy praatjy, Boesman? Moenie dink
ek is jou
iou vriend nie. Ek is jou pa".

•

Die verband tussen konkrete outeur, dramaturg en karakter kan bykans nie
hegter as in Boesman my seun (2004) nie. Daar is byvoorbeeld sterk ooreen
ooreen-
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komste tussen Boesman se lewensloop (en denkbeelde) en die van OpperOpper
man. Die verhouding tussen Moeder en seun in Boesman my seun
se1m is besonder
heg (sy bere sy melktandjies vir horn}.
horn). Verder is die ma-pa verhouding
wankel rig (12), terwyl die pa skynbaar onbewus van die besondere verver
wankelrig
houdingtussen
houding
tussen ma en seun was (12). Verhoudings in die drama kan in terme
van magsverhoudinge getipeer word. S6 is die vader duidelik die oorheerser
in die drama, die persoon wie se woord wet is en wat alles en almal
gemanipuleer het. Boesman moes byvoorbeeld respek 1Oon,
toon, eerbiedig,
onderdanig en gehoorsaam wees en niks bevraagteken
bevraagtekennie
nie (14 en 17)
Opperman se eie jeug toon skynbaar groot ooreenkomste met die situasie. Sy
vader het altyd daarop aanspraak gemaak dat hy reg is en eerbiedig moes word. As
selfgenoegsame persoon het hy laat blyk dat hy niemand anders nodig het nie
(13). Opperman self het sy vader as onaantasbaar beskou, terwyl sy moeder in 'n
onderdanige posisie was. Tog was sy katalisator en ook tussenganger. Volgens
Opperman het hy altyd sy moeder gevra om namens horn met sy pa te praat
omdat hy self te bang was vir sy onaantasbare vader.
In Opperman se oeuvre word gesins!ede
gesinslede dikwels op dieselfde wyse uitgebeeld
en vertoon hul dieselfde stereotipe-, selfs karikaturale gedragspatrone. In Salk
Stille nag
(Opperman, 1990) tree die ma byvoorbeeld ook as tussenganger en versoener op
en is die vader eweneens 'n oorheersende persoon met vaste (politieke)
denkbeelde. Die gesinsverhoudings in al Opperman se dramas is gewoonlik
patroonmatig met die vrou as die ondergeskikte (sien ook Donkerland [1996]).
Die patriargale
patriarga1e figuur wat vroue afknou en onderdruk, kom oral voor (soos veral
in Stille nag [Opperman, 1990], More is 'n lang
fang dag [Opperman, 1986] en Donker
Donkerland [Opperman, 1996]). Mans (vera!
(veral dan vaderfigure) word in al Opperman se
dramas voorgestel as oorheersend, gewelddadig en selfs
se1fs oorlogsugtig. Sodoende
word ook gcsuggerccr
gesuggereer dat politieke ondcrdrukking
onderdrukking en wreedheid bloot 'n
verlengstuk is van die hierargiese
hicrargiese verhoudings binne gesinstrukture. Die
ideologie wat die siening
sicning onderle, is duidelik: tradisionele (Afrikaanse) opvattings
van "manlikheid" is beperkend, sclfs
se1fs destruktief, en ons traumatiese politieke
verlede is hiervan 'n direkte gevolg. In Freudiaanse terme is hier sprake van 'n
psigicsc versteuring
psigiese
vcrsteuring op individuele
individuelc en kollektiewe
kollekticwe vlak.
In Boesman my selln
seun (Opperman,
(Oppennan, 2004) wou die pa van kleins af die seun soos 'n
man grootrnaak,
grootmaak, want "sissies dra skoene en onderbroekc"
onderbroeke" (24). Boesman wou
neem - wat sy pa sielsongelukkig gdaat
danslesse neern
gelaat het, want "nct
"net rnoffies
moffies dans" (28).
Kinders mocs
moes getug word, maar
rnaar nooit hui!
huil nie (25) cn
en was onder groot druk om te
presteer: "Net 95% was goed genoeg"
gcnoeg" (16). Deon Opperman
Opperrnan was op hocrskool
hoerskool en
cn
laerskool 'n uitblinker: in standerd vyf wen hy veertien
vcertien pryse in een
cenjaar,
jaar, ncem
neem deel
dcel
aan sang, debat, tennis, drama en klavier.
klavicr. Een positiewe ding wat van sy pa gese kon
word, was dat hy 'n groot liefhebber van musiek was en
cn al drie Opperman-kinders
Oppennan-kinders
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moes klavierlesse neem, of hulle
hulk wou of nie. Sy ma en pa was egter bang dat hy 'n
"motIie"
"moffie" sou word en horn
hom daarom verbied om lid te word van die Drakensberg
Seunskoor, toe hy uitgenooi is. Opperman matrikuleer aan die Selborne
Selbome College in
Oos-London in 1979. Hy slaag met ses A's, speel eerstespan rugby, verwerf
skoolkleure vir drama, kry die Hodgetts Timber-prys vir hout\verk
houtwerk en die Palma
Virtuti-prys vir diens aan die skool. 2 Patroonmatig is ook die korrelasie
kortelasie tussen
tusscn liefde
en prestasie: daar moet presteer word om liefde
Iiefde en respek te verdien of te kry. In
baie van Opperman se ander dramas kom
korn bogenoemde tipiese stereotipering oor
manwees ook na yore, kyk veral na More is 'n lang
rang dag (1986).
Die Calvinistiese geloofsbelewenis staan op die voorgrond in Boesman my sewl
seun
(Opperman, 2004), want met vrees word alle onderdaniges op die regte pad
gehou. Wanneer Boesman skuldig is aan so 'n "onchristelike"
"oncbristelike" daad soos
draadtrek in die badkamer, word 'n afspraak gereel met die NG-dominee. Nie 'n
wenkbrou word egter gelig oor die feit dat die tydskrifte wat hy lees, agter sy pa
se bedkassie gevind is nie. Volgens Opperman self (2005) het sy ouers ook nooit
oor seks gepraat nie. Sy pa en ma het mekaar nooit voor die kinders gesoen of op
ander wyse geliefkoos nie. Opperman se pa was baie streng en het 'n
Calvinistiese opvoeding voorgestaan hoewel hy self ongelowig was, ten spyte van
die feit dat die hele gesin elke
e1ke Sondag kerk toe gegaan het.
bet. Sy pa het die dominees
gehaat omdat hulle
hulk "altyd in sy bleddie stoel gesit het".
Die gelykstelling van Christelikheid, skynheiligheid en skuld met 'n seksuele
basis, is 'n duidelike terugkerende motief in al die werke van Opperman.
Magsuitoefening, angs, vrees en skuld word in verband
verb and gebring met geloof en die
bet die libido aanvanklik slegs in seksuele terme gesien.
soeke na identiteit. Freud het
Later is die semantiese veld verruim en het dit 'n wye spektrum van genot
ingesluit wat hy "begeerte" genoem het. So geinterpreteer
gei:nterpreteer is die superego, met
ander woorde die maatskaplike moraal of die Calvinistiese bewussyn (kortom die
visie van Opperman se "vaders"), 'n hindernis
bindernis vir genot en spruit psigiese
probleme hieruit
hieruitvoort
voort (sien Stafford-Clark, 1965: 136).3
Hierdie Opperman-drama bevat egter ook heelwat fiktiewe elemente
e1emente of
permutasies van feite. By tye nader dit daarom die geromanseerde outobiografie.
So 'n fiksionele element
clement is die lotgevalle van die vader-figuur. In die werklike
lewe sterfOpperman se vader in 1979, terwyl sy moeder steeds leef. Die rede vir
hierdie omsetting /I permutasie word deur die skrywer self verklaar met die
woorde, "Ek het
bet my ma reeds oor my jeug en die probleme daaraan verbonde
gekonfronteer, maar hoe konfronteer jy
jy'n
'n dooie man? Jy skryf'n drama daaroor"
(Opperman, 2005). Wat Freud noem "vrye assosiasie" is 'n proses waartydens
pasiente trag om "weerstand", dit wat die inhoude uit die onbewuste as 't ware
beskerm, uit die weg te ruim. Die proses van skryf is uiteraard hieraan verwant
en tewens 'n proses om weerstand
wcerstand te oorkom.
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Ten spyte van die sublimerende aard van die drama, ervaar Opperman steeds
dat baie (psigologiese) hvessies
kwessies onopgelos
onopgclos bly. Dit geld veral die problematiek
elemente in die drama is
rondom sy vader en manlike identiteit. Ander fiksionele clemente
byvoorbeeld dat Opperman, anders as die hoofkarakter in Boesman my seun
uiteindclike
(2004), nooit iemand op die grens doodgeskiet het nie. Verder is die uiteindelike
versoening, of ten minste vredemaak, aan die einde van die drama tussen vader
en seun in die werklikheid eerder 'n eensydige ervaring van die skrywer as die
resultaat van drie jaar se terapie in die verwerkingsproses van die turbulente
verhouding met sy vader. Die teorie van Lacan met sy opvatting dat die kind op
pad na volwassewording die sogenaamde "simboliese orde" (die reels van die
gemeenskap) moet aanvaar, en daarmee saam die vader se sosiale taboes en wette,
sou 'n goeie verklaringsmodel vir Opperman se ervaring kon bied. Onwilligheid
of onvermoc
onvermoe om die simboliese orde te betree, veroorsaak psigiese probleme
(sien Le Roux, 1997: 128 e.v.). Of hierdie "katartiese suiwering en versoening"
sterk genoeg voorberei word in die loop van die stuk is volgens Smuts (2005:
423) egter 'n ope vraag.
'n Verdere teenstrydigheid in die teks, is die feit dat die hooffiguur eers op
tienjarige ouderdom uitgevind het dat hy 'n aangenome kind is, en dit komende
van iemand buite die familie. Opperman het reeds vroeg in sy lewe van sy ouers
verneem dat hy 'n aangenome seun is. Na sewentien jaar in 'n verkrampte
Afrikanerarmy
Mrikanerhuis gaan Boesman as hoofkarakter vir twee jaar na 'n Mrikanerarmy
want: "ware mans gaan weermag toe en skiet terrs dood" (18) en as jy nog 'n
"virgin is" (20), is jy 'n moffie. Opperman skiet nooit iemand op die grens nie,
maar is by wanneer krygsgevangenes gemartel
gemartcl word en staan by wanneer die
gewonde vyand geskop word. Gewe1d
Gewcld en manlikheid word gedurig deur sy
oeuvre as onlosmaaklike konsepte uitgebeeld
uitgebecld (kyk Stille nag [Opperman, 1990] en
More is 'n lang
fang dag [Opperman, 1986]). As gevolg van hierdie lewensingesteldheid
hou die karakter, Boesman, op om te glo in die "Mrikaner se Here" (30). Dit
gebeur grootliks omdat sy pa horn die leuen laat leefhet (22). 'n Teenstrydigheid
is wel
wcl hier te vind in die houdings van die werklike en gefiksionaliseerde
vaderfigure: Opperman se pa het gewcld
geweld gehaat en sy seun geleer dat net diere
baklei. Ily
Hy het altyd gese: "Oorlog, my seun, is 'n lelike
Iclike ding".
Die uitleef van die magsmotief en die behoud van manlike identiteit kom
duidelik
duidclik na yore
vore wanneer die hoofkarakter in Boesman my seun (Opperman, 2004)
universiteit toe moet gaan. Sy pa wou he dat hy in die regte moes studeer.
Boesman het daarmee begin en dit nooit voltooi nie (15). Hy verset horn teen sy
pa en gaan na 'n Engelse universiteit en ervaar ook nooit die bose elemente
e1emente
waarteen sy pa horn waarsku nie (17). Hy voltooi ook sy meestersgraad (23).
Hierdie elemente verwys na Opperman se werklike lewensloop. Sy vader het
eweneens gese: "Oor my dooie liggaam saljy na 'n Engelse universiteit toe gaan"
(Sy vader sterf in sy matriekjaar en Opperman gaan toe inderdaad oor "sv
"sy dooie
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Grahamliggaam" (2005) na 'n Engelse universiteit, die Rhodes Universiteit in Graham
stad waar hy in 1984 die BA-graad in Engels en Spraak en Drama, met lof
behaal). In 1987 verwerf hy ook die honneurs-graad met lof en in 1992 voltooi hy
'n meestersgraad in Television and Film Production aan die Northwestern
University of Chicago.
Die vaderfiguur in Boesman my seun (Opperman, 2004) regverdig sy eie foute
Iiefde vir sy seun (23). As jong man van 41 staan
telkens onder die vaandel van liefde
Boesman nou vir die eerste keer op teen sy pa. Vir al hierdie jare worstel hy met
die begrip "dankbaarheid", want dankbare kinders is tog altyd soet (39) en hy wat
as jy eenmaal weggegee is, kan
Boesman was, was nie. Hy is 'n weggeekind en a.,
niemand jou weer weggee nie. Boesman voel egter steeds asof hy nerens behoort
nie. Waarskynlik is dit omdat sy vader nooit liefde uitgespreek het nie omdat hy
se
se hy te onbeholpe was. Nou ervaar Boesman hoe sy vader (die god) uiteindelik
'n mens word. Eers op hierdie oomblik is versoening moontlik (44). Opperman
het met die skryf van Boesman my seun - ook op een-en-veertigjarige ouderdom -
sy beeld van 'n goddelike vader, psigologies afgebreek tot 'n mens wat nou eers
op vergifnis kan aanspraak maak. Die motief van aanneming word deurgaans
gebruik om die patroon van verwerping en die vrees daarvoor uit te beeld.

10.

Slot

Uiteraard is sluiting en heelheid altyd 'n illusie by outobiografiese tekste (Viljoen,
2004: 115). Tog word die konfrontasie tussen pa en seun in tenne
terme van sluiting
voorgestel deur die dramaturg. Dit loop uit op 'n soort godeskemering en daarmee
gepaardgaande paradysverlies, wat die platform skep vir uiteindelike vergifnis.
Burger (2003) maak (met verwysing na Conway, 1998) 'n onderskeid tussen
"manlike" en "vroulike" outobiografiee. Op die spoor van die tradisionele onderskeid
tussen "manlike" en "vroulike" tekste (sien Van Coller, 2004: 6) beweer Conway dat
in manlike outobiografiee 'n heldefiguur optree wat, na hy talle probleme oorkom
peregrina.,ie, uiteindelik seevier. Vroulike outobiografiee fokus eerder op die
het in 'n peregrinasie,
vroulike domein, op emosionele en mistieke ervarings. Hierdie onderskeid laat ook
progressielve en analitiese dramas.
dink aan Van den Bergh (1973) se onderskeid tussen progre.ssiewe
Eersgenoemde stu onstuitbaar voort na 'n dramatiese einde terwyl analitiese dramas
Opperrnan se dramas bevat elemente van beide tipes en
meer ontledend
ontIedend en staties is. Oppennan
ook Boesman, my seun (Opperman, 2004) is vir 'n groot gedeelte analities. Dis eers
teen die einde dat dit vaart ontwikkel, dalk met die suggestie dat probleme oorkom is
en die peregrinerende karakter op koers is, by wyse van spreke besig is om 'n held te
Boesman, my senn
seun 'n outobiografiese
word. Hieruit blyk dat Oppennan
Opperman se drama Boestnan,
kan
inslag het, maar dat die terapeutiese aspek wat hierin opgesluit is, ook nie ontken km
word nie.
Universiteit van die Vrystaat
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Note

Van Oers (2004: 163) se dat Lejeune "in de de theorievorming rond
rand de autobiografie
altijd een schanierpunt [zal] bliven". Dit blyk inderdaad uit heelwat van die artikels in
die reeds vermelde Tydskrif trir
vir Nederlands en AfrikaallS
Afrikaans (2003) wat in sy geheel gewy is
aan die outobiografie.
HI(1I~~,tH";/"verwysings
Biografiese
verwysings op hierdie bladsy is almal ontleen aan Opperman (2005).
gcskryf word oor Koos Prinsloo se opstand
Kyk ook Olivier (1996) waar uitvoerig geskryf
teen "die vaders" wat in baie opsigte simbolies is van 'n sensurerende instansie,
duidelik te lees as die superego, iets waarop Le Roux (1997) voortdurend wys.

Wit mans, swart vroue: Man-Bitch van Johan
Johan van Wyk
(2001) en Kontrei van Kleinboer (2003) as seksuele
outobiografiee
Andries Visagie
Since 1994,
'994, the
tbe date which
wbich marks the transition to democracy in South Africa,
Ajrica, there has been
an increase in the publication of
of sexual narratives,
narratives. In her research
researcb on the intensification of
the discourse on sexuality in South Africa,
Ajrica, the sociologist Deborah
Deborab Pose! (20°4)
(2004) observes
that the black youth in Soutb
South Africa
Ajrica have appropriated a sexualised freedom
jreedom as a
manifestation of the break between the apartheid and post-apartheid generations.
generations, This article
is a study oj
of the sexual autobiography within the context of urban South Africa
Ajrica since 1994'
1994In his review of
oj]ohan
Johan van Wyk's Man-Bitch (2001) Lewis Nkosi (2005)
(200)") comments on
Van Wyk's fictionalised
jictionalised autobiography as a text situated within the newly constituted
multiracial urban spaces, which have the potential to give birth to new South African
identities, In their sexual autobiographies white writers Van Wyk (Man-Bitch, 200
identities.
2(01)
I)
and Kleinboer (Kontrei, 2003) give an account of their multiple sexual encounters with
black women, mainly prostitules,
prostitutes, in Durban and Johannesburg.
Johannesburg, Both writers give expression
to the tension between an uninhibited and life-affirming celebration of sexual enjoyment and
a sensation of imminent doom or death which accompanies their sexual activities. This
tension between Eros and Thanatos is one of the phenomena that this paper will describe in
an effort to propose a typology of
oj the sexual autobiography as a small but Significant
significant
subgenre in life-writing. The sustained representation of the sex life of the narrating subject
junctions
functions as a significant structural principle in the narrative.
narrative, Furthermore, the sexual
autobiography seems to be aajorm
form of conjessiona/literature
confessional literature - the narrative becomes a way of
oj
cleansing the subject offeelings
jeelings ofguilt about his or her sexual experiences.
experiences,

1.

Inleiding
Die tekste waaraan die grootste deel van hierdie artikel gewy word, vorm in
werklikheid deel van 'n literere beweging op klein skaal wat nou verbonde is aan
Suid-Afrikaanse same1ewing
samelewing sedert
die politieke en seksuele emansipasie van die Suid-Mrikaanse
die eerste demokratiese verkiesing in 1994. 'n Spilfiguur in hierdie "beweging" is
die digter en skrywer Johan van Wyk wat tot enkele jare gc1ede
gelede professor in
literatuurwetenskap was aan die Universiteit van Durban-Westville. Nie alleenlik
is Van Wyk se outobiografiese relaas
re1aas Man-Bitch van 2001 en sy LitNet-rubrieke,
"bewe"Gillespiestraatslenters", belangrik binne die korpus tekste wat hierdie "bewe
ging" voortgebring het nie, maar hy was ook 'n mentorfiguur vir ten minste drie
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS: XXDE JAARGANG (2005) 2: 225-253
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and er skrywers, naamlik Zinhle Carol Mdakane (2001), Kleinboer (2003), en
Zazah Khuzwayo (2004).1 Van Wyk is van mening dat die tekste van Mdakane en
Khuzwayo die begin van postapartheid literatuur verteenwoordig (in Coullie &
Van Wyk, 2006: 402).
Hierdie groep skrywers het sedert die begin van die een-en-twintigste eeu
outobiografiese tekste gepubliseer wat openhartige verslae is van seksuele verver
houdings oor die kleurgrens heen met prostitusie as 'n steeds terugkerende
gegewe. Die tekste is voorafgegaan deur die fiksionele werk van Clinton V. du
Plessis wat byvoorbeeld in sy kortverhaalbundel Kort van draad (1997) skryf oor
ontmoetings met wit prostitute. J.C Kannemeyer (2005: 625) beskou verder die
werk van RR Ryger en Ryk Hattingh asook Somer 2 van Andre Letoit as
voorlopers van Kleinboer se Kontrei terwyl Fanie Olivier (2004: 11) Die bieliebalies
van Dolf van Coller as 'n voorloper identifiseer. Johan Van Wyk (in Coullie en
Van Wyk, 2006: 399) wys ook op die verbande tussen sy Man-Bitch en die werk
van Mrikaanse skrywers soos RR Ryger, Dan Roodt en Chris Pretorius.
Hierbenewens bestaan daar ook verbande tussen Van Wyk en Kleinboer se boeke
en die groeiende aantal outobiografiese tekste oor die vigspandemie in SuidSuid
Mrika, byvoorbeeld Witness to AIDS van Edwin Cameron (2005) asookAidsafari.
A Memoir of My Journey with Aids van Adam Levin (2005), en vertellings van
seksuele ontbering soos kindermolestering waarvan die blitsverkoper Dis ek, Anna
van Elbie UStter (2004) en Here Be Lions van Helen Brain (2006) prominente
voorbeelde is (sien ook Greeff, 2006 oor Brain).
In hierdie artikel word die bogenoemde outobiografiese tekste uit Suid-Mrika
beskou binne ontwikkelinge in die wereldliteratuur wat aantoon dat outobiooutobio
grafiese relase met 'n sterk seksuele inhoud internasionaal opvallend prominent
geword het. Hierdie artikel maak ook voorstelle vir 'n tipologie van die seksuele
outobiografie waarna Man-Bitch van Johan van Wyk (2001) en Kontrei van
Kleinboer (2003) as Suid-Mrikaanse voorbeelde van die seksuele outobiografie
bespreek word.

2.

Die diskoers oor seksualiteit in Suid-Mrika sedert 1994
Die merkbare toename in die publikasie van openhartige seksuele narratiewe in
Suid-Mrika sedert 1994 hou verband met die nuwe seksuele vryheid wat na die
bekragtiging van die eerste demokratiese grondwet 'n werklikheid geword het.
Voor die oorgang na demokrasie het die Nasionale Party-regering in Suid-Mrika
'n puriteinse seksuele politiek aangehang wat onder meer daarop gerig was om
seksuele kontak tussen wit en swart mense strafbaar te maak. 2 Die huidige grondgrond
wet het egter die erkenning van sekere regte ook uitgebrei na die terrein van
seksualiteit om sodoende puriteinse en onderdrukkende wetgewing oor seksualiseksuali
teit uit die vorige bedeling ingrypend te hersien. Die erkenning van vryheid van
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homo
uitdrukking het ge!ei tot onder andere 'n verslapping van sensuur en homoseksue!e geniet byvoorbee!d die waarborg dat diskriminasie op grond van
seksue!e orientasie ongrondwetlik is (Pose!, 2004: 55).
Deborah Pose! (2004: 62) konstateer dat daar tans twee teenstrydige tendense
is binne die diskoers oor seksualiteit in Suid-Mrika. Aan die een kant het
seksualiteit by uitstek die sfeer geword waarin die nuut verworwe vryheid sedert
1994 met mening uitgeleef word. Vir die swart jeug het die aangryping van 'n
geseksualiseerde vryheid 'n manifestasie geword van die breuk tussen die
apartheid- en postapartheidgenerasies. Aan die ander kant is daar die assosiasie
van seks met gevaar en die dood, veral as gevolg van die ontstellende hoe
voorkoms van seksuele gewe!d teen vroue en die vigskrisis wat 'n integrale dee!
van die postapartheidspolitiek geword het (Pose!, 2004: 56-57).
Pose! se waarneming van die twee teenstellende tendense in die diskoers oor
seksualiteit in postapartheid Suid-Mrika, die vitale bevestiging van seksuele
vryheid teenoor die vrees vir seksualiteit in assosiasie met dood en gewe!d, is
myns insiens die spesifiek Suid-Mrikaanse verskyningsvorm van 'n digotomie
wat lank reeds in die Westerse diskoers oor seksualiteit bestaan. Die twee pole
binne hierdie digotomie word sedert Sigmund Freud (1955) metafories benoem
as Eros en Thanatos. Eros is die lewenskeppende kreatiewe verlange ter wille van
die vreugde wat daaraan verbonde is en kom te staan teen en tree noodwendig in
gesprek met Thanatos, oftewel die dood. Thanatos verwys verder na die donker
afgrond van die diep, mate!ose begeerte waarin onbeheerbare kragte ontketen
word. Hierdie kragte dra dan by tot die vernietiging van die persoon en sy of haar
omgewing (sien Commers, 2000: 145, 154).
In sy bekende boek oor die erotiek, Eroticism (L'erotisme) besin ook Georges
Bataille (1962) oor die ontmoeting tussen Eros en Thanatos. Die erotiek bied aan
die mens die ge!eentheid om dee! te he aan 'n vreugdevolle ervaring van
kontinuiteit wat, paradoksaal genoeg, uiteindelik slegs deur die dood verwesenlik
kan word. Bataille merk op dat die erotiese ervaring waardeur die individu opgeopge
los word om saam te vloei in 'n kontinue vereniging met 'n ander, 'n geweldgeweld
dadige proses is aangesien die integriteit van die individuele bestaan afgebreek
word. Die mens herken in die ongemaklike veranderinge wat organismes tydens
reproduksie ondergaan iets van die basiese gewe!d wat verantwoorde!ik is vir die
fisieke ekstase in die erotiese spel. Bataille vermoed dat die fisieke erotiek neerneer
kom op 'n radikale inbreuk op die wese van diegene wat daarby betrokke is, 'n
inbreuk wat grens aan die dood en selfs met moord verge!yk kan word (Bataille,
1962: 17 en Visagie, 2004: 163).
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3.

Die seksuele outobiografie
Die genoemde spanning tussen Eros en Thanatos is ook relevant vir die tekste
wat in hierdie artikel ter sprake kom. Ek maak eers enkele voorlopige opmerkings
oor die aard van die seksuele outobiografie wat ek dan sal illustreer aan die hand
van Johan van Wyk se Man-Bitch (2001) en Kleinboer se opspraakwekkende boek
Kontrei (2003).

3.1

Seksualiteit as strukturerende beginsel in die seksuele
outobiografie

Die seksuele outobiografie word van ander outobiografiee onderskei deurdat dit
die seksuele lewe van die vertellende subjek tot 'n belangrike strukturerende
beginsel in die narratief verhef. Die beslissende gebeurtenis in die lewe van die
outobiografiese subjek wat so dikwels 'n swaartepunt in die vertelling word, is in
die seksuele outobiografie 'n spesifieke seksuele ervaring wat uitkring na ander
seksuele ervarings en op 'n fundamentele manier bepalend is vir die subjek se
verslag van sy of haar lewe binne 'n bepaalde sosiohistoriese bestel. Seksualiteit
word in die seksuele outobiografie as strukturerende beginsel bevestig deur
gereelde verwysings na seksuele praktyke wat sowel terugkerende besinnings oor
die spesifieke, bepalende insident insluit as verbandhoudende of kontrasterende
seksuele ervarings uit die outobiografiese subjek se lewe.
Twee voorbeelde van seksuele outobiografiee uit die wereldliteratuur is Jean
Cocteau se Le livre blanc (1983) en Edmund White se My Lives (2005). Jean
Cocteau (1983: 15) begin Le livre blanc byvoorbeeld met'n sin waarin hy die leser
voorberei op drie deurslaggewende erotiese gebeurtenisse in sy kinderjare wat in
die res van sy lewe steeds na horn sou terugkom. In My Lives (2005) keer die
Amerikaanse romanskrywer Edmund White in elke hoofstuk van sy outobiooutobio
grafie terug na die ontwikkeling van sy gay identiteit met uitgebreide beskrywings
van sy veelvuldige seksuele ervarings.
Ook in Agnes Sommer se Houden van Afrikanen (1991), wat eerder as 'n
reisverhaal as 'n outobiografie beskryf kan word, is die seksuele lewe van die
vertellende subjek, spesifiek haar voorliefde vir erotiese kontak met swart mans,
'n strukturerende beginsel in die teks. Die verteller se stiltes oor haar eie seksuele
ervarings het egter tot gevolg dat die leser se aandag verskuif na Sommer se
uitgebreide verslag oor die geografiese en kulturele verskynsels wat sy teekom
tydens haar reis deur Mrika. Sommer se verswygings oor haar sekslewe ontont
moedig weliswaar enige tipering van Houden van Afrikanen as 'n seksuele outoouto
biografie, maar die strukturerende belang van seksuele begeerte in die teks maak
so 'n tipering uiteindelik wel aanneemlik. Hierteenoor is 'n bekende boek soos Ik
fan Cremer (Cremer, 2000) na my mening nie 'n seksuele outobiografie nie
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lewe van die vertellende subjek,Jan
suhjek, Jan Cremer, ondanks die vele
omdat die seksuele !ewe
beginsel geld
sekstonele in die teks, nie op 'n volgehoue manier as strukturende heginsel
nie.
me.

3.2

Die spanning tussen Eros en Thanatos

Soos reeds aangedui, is die spanning tussen Eros en Thanatos, dit wil se die
uitgelate en vitale bevestiging van seksuele genot teenoor die somberder
somherder rere
ver!engde van dood en gevaar, op verskillende
presentasie van seksualiteit in die verlengde
outohiografie. Freud (1955: 46 en 53) verwys in
maniere aanwesig in die seksuele outobiografie.
Beyond the Pleasure Principle (fenseits des Lustprinzips) na 'n duidelike dualisme in
die psige wat heers tussen die doodsdrif (die doodsinstink of doodswens) en die
seksuele instink (die lusbeginsel): eersgenoemde streef daama
daarna om dit wat lewend
is na die dood te lei; laasgenoemde is voortdurend daarop ingestel om die lewe te
hemu
hernu en te verleng. Freud stel dit verder soos volg: "Eros operates from the
beginning of life and appears as a 'life instinct' in opposition to the 'death
instinct' which was brought into being hy
by the coming of life of inorganic
substance" (1955: 61). Ellie Ragland (1995: 87) verduidelik dat die "id", die hron
bron
energie(.~ wat verbonde is met die meer primitiewe
van aggressiewe libidinale
Iibidinale energiei:~
liggaamlike instinkte, oormatige eise vir die bevrediging van plesier stel wat nie
korreleer met die beperkte beskikbaarheid
heskikbaarheid van plesier in die werklikheid nie.
Hierdie wanbalans gee aanleiding tot die doodsdrif wat streef na stabiliteit en
gelykmatigheid. In reaksie op die hlinde
energie(~ wat vanaf die id
blinde libidinale energiee
afkomstig is, is Thanatos as die doodsdrif op die verlaging van opwindingsvlakke
of spanningspunte in die menslike
funkmens like lewe ingestel. Indien die entropiese funk
sionering van die doodsdrif nie geopponeer word nie, sal dit vermoedelik die
dood van die individu tot gevolg he. In hierdie artikel wil ek aanvoer dat Eros en
Thanatos op uiteenlopende maniere in 'n interafhanklike spanningsverhouding
teenoor mekaar te staan kom in die seksuele outobiografie. Dit is onrealisties om
te verwag dat elke outobiograaf daarin sal slaag, of dit hoegenaamd as wenslik sal
beskou, om 'n volmaakte balans tussen die twee pole in hulle tekste te bereik. Die
diversiteit van seksuele ervarings lei tot wisselende assosiasies met die erotiese en
die dood.
Literer bevredigende tekste wat feitlik uitsluitlik klem le op Eros as die
vreugdevolle en kreatiewe ervaring van seksualiteit is dun gesaai en neig dikwels
in die rigting van pomografie.
pornografie. Daar bestaan egter uitsonderings. In My Lives
(2005) vind Edmund White dit ondanks sy eie besmetting met vigs moontlik om
seks as 'n lewensbevestigende beginsel voor te stel. Trouens, in 'n feitlik
pomografiese
pornografiese heskrywing
beskrywing van sy helangstelling
belangstelling in sado-masochistiese seks, spreek
White (2005: 243) selfs die hoop uit dat sy outobiografie jong manlike lesers
seksueel sal stimuleer: "I thought you, the reader of the future, the solitary
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twenty-year-old in Kansas, might be able to hear my voice [... ]. Like Wait WhitWhit
man I want to excite at least one young man not yet born; the kid in Singapore or
Salt Lake City who gets an erection at the thought of humiliating his teacher."
In teenstelling met die verteller-protagonis in My Lives (White, 2005) wat seks
feitlik konsekwent as 'n lewensbevestigende element voorstel, is die vertellende
subjek in outobiograficse
outobiografiese vigstekste deurgaans bewus van die dood wat 'n akute
gevaar vir die
dic subjek
subjck geword het weens die oordraagbaarheid van vigs tydens
seks.
scks. Die Johannesburgse
Johannesburgsc skrywer en
cn joernalis Adam Levin (2005: 34) skryf in sy
bock Aidsafori:
boek
Aidscifari: "I
"1 guess, subconsciously, I've needed to demonise sex in some
way, in order to heal.
heaL It is, after all, what made me so very sick". Hy demoniseer
seks in die eerste deel van sy teks, 'n vertelling van sy geveg teen die dood as
vigslyer. In die tweede dee!
ded van Aidsafori waarin Levin (2005: 219) skryf oor sy
langsame herste!
herstel vind hy dit egter we! moontlik om die erotiek van (veilige) seks
weer op 'n positiewe manier by sy identiteit te integreer: "I will live the rest of
my life within a condom of consequence. Never again will 1I truly feel the erotic
intimacy of skin inside skin. But I will feel skin against skin. I will allow myself to
touch and to be touched. For as long as a heart still thumps in this chest".
In outobiografiese verslae van 'n geskiedenis van seksuele
scksuele misbruik word
scksualiteit dikwels voorgestel
seksualiteit
voorgeste! as 'n gevaar vir die !ewe
lewe en as 'n belemmering, en
selfs 'n ontkenning, van die ontwikkeling van 'n eie identiteit. In Dis ek, Anna van
Elbie Lotter
Latter (2004) is die outobiografiese figuur, Anna, die slagoffer van kinderkinder
molestering deur haar stiefpa met vernietigende gevolge vir die ontwikkeling van
Ielen Brain (2006: 209-210) in Here Be Lions is
haar seksuele identiteit. Ook vir IHelen
Thanatos bepalend
bepalcnd vir haar verhouding tot seksualiteit: die seksucle
seksuele misbruik wat
nlOes deurmaak, lei uiteindelik tot ernstige psigologiese orobleme.
sy as kind moes
probleme, 'n
obsessie met die dood en selfmoordgedagtes.
Hoewel elke seksuele outobiograaf hom- of haarself
haarsdf erens
crens op die glyskaal
tussen die twee uiterste pole van Eros en Thanatos posisioneer, is daar in die
mceste
meeste seksuele
seksude outobiografiee, soos in AidsaJari
Aidsafari van Adam Levin (2005), 'n
deurlopendc
deurlopende onderhandelingproses tussen die twee pole en dit is juis hierdie
spanningsverhouding wat dikwels die narratief voortdryf.

3.3

Seksualiteit as belydenis

Die Christelike geskiedenis van die Westerse samelewing is waarskynlik verantverant
woordelik vir die noue assosiasie tussen die seksuele outobiografie en die
belydenisliteratuur. Trouens, Michel Foucault (1978: 63) noem die outo
outobiografiese narratief as een van die eietydse vorms waarin die ouer Christelike
rituele rondom die belydenis van onder meer seksuele dade steeds bydra tot die
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Westerse diskoers oor seksualiteit. In Van Gorp se Lexicon van literaire termen
belydenis
(1991: 41) word die outobiografie beskou as 'n onderdeel van die belydenisliteratuur waarin die outeur voor sy of haar lesers openlik'n soort confessio afle oor
die self
Vigs, soos sifilis in die verlede, het die potensiaal om toegeeien te word deur
die Christelike vertoog oor skuld en sonde waarin onbeteuelde seksuele drif as 'n
bedreiging vir die mens se geestelike en liggaamlike welsyn voorgestel word
(Commers, 2000: 155). In Witness to AIDS spreek Edwin Cameron 4 (2005: 71)
die vermoede uit dat die stigma en geheimhouding wat kleef aan vigs verband
hou met die slagoffers se skaamte daaroor dat hulle skuldig is aan 'n "sonde" van
seksuele kontaminasie. Sy teks is 'n poging om juis hierdie skaamte en gepaardgepaard
gaande geheimhouding teen te gaan sodat vigs uiteindelik beskou sal word as 'n
gewone siekte sonder die stigma van seksuele oordaad. Cameron se persoonlike
belydenis as 'n persoon wat met vigs lewe is juis daarop gerig om religieuse
moralisering te verwyder uit die diskoers oor vigs sodat meer vigsslagoffers in
66
Suid-Mrika die vrymoedigheid sal he om vir behandeling aan te meld (2005: 6667).
Die motivering vir 'n seksuele outobiografie is dikwels 'n knaende skuldgevoel
oor seksuele losbandigheid. Die vertelling as belydenis word dan 'n suiwerende
terapie wat die outobiograaf in staat stel om afskeid te nee m van 'n geskiedenis
van seksuele uitspattigheid of om ten minste groter insig in sy ofhaar eie seksuele
intrin
kondisie te verkry. Foucault (1978: 62) dui aan dat die belydenisritueel intrinsieke veranderinge meebring in die persone wat die belydenis afle: dit onthef
hulle van skuld, dit bied verlossing en suiwering, dit maak hulle vry en dit beloof
redding. In sy belydende outobiografiese essay Denken is een lust (1985) stel die
Nederlandse skrywer Willem Jan Otten homself voor as die gevangene van sy
obsessie met pornografie en hy bied 'n uitgebreide analise van die pornografie
pornografieverbruiker met homself as voorbeeld. Deur die belydenis kan hy begin uitreik na
'n verlossing van sy seksuele obsessie.
In sommige tekste is die eksplisiete verheerliking van seksuele genot dikwels
'n opstand teen onverdraagsame morele gedragskodes in die samelewing en word
die tekste as 't ware aweregse belydenisse. In sy outobiografiese kortverhaal "Die
poort van hemelse vrede" uit Slagplaas stel Koos Prinsloo (1992) byvoorbeeld sy
verteller met sy eksplisiete seksbeskrywings op teen twee Christelike fundamen
fundamentaliste wat afkeurend reageer op sy gay voorkoms. Die verteller se enumerasie van
'n reeks seksuele dade word uiteindelik nie 'n litanie vir 'n skuldbelydenis nie,
maar word eerder omgesit in 'n konfrontasie met konserwatiewe Christene wat
feitlik onder dwang moet kennis nee m van sy seksuele promiskulteit (sien
Visagie,2001).
Hierdie verhaal van Prinsloo sluit aan by 'n ontwikkeling in outobiografiese
skryfWerk waarin die klem op seks saamhang met 'n sterk behoefte om afskeid te
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neem van ideologiese sisteme uit die verlede, soos byvoorbeeld die georganigeorgani
seerde godsdiens, wat as dogmaties beskou word. Onder die dogma sou dan die
werklike, onbelemmerde, seksuele self aangetrefkan word. Die opvatting dat seks
die geheim van die self verteenwoordig, 'n siening wat sedert die einde van die
negentiende eeu baie invloedryk geword het, lei daartoe dat seks sentraal gestel
word in die outobiograaf se pogings om die selfbloot
self bloot te le. Die geheime self wat
in 'n ondersoek na die seksuele ontdek word, word geag die "werklike" self van
die subjek te verteenwoordig eerder as die self wat deur openbare optrede en
prestasies van die subjek kenbaar geword het (Crozier, 2001: 805; 8(7).
807). Sedert
bevoor
die ontstaan van die Christelike belydenisritueel geniet seks naamlik 'n bevoorregte status as 'n onderwerp van belydenis hoewel dit uiteraard belangrik is om
daarop te let dat die Christelike hantering van seks nooit uitsluitlik tot die
diskoers van sonde, skuld en belydenis beperk was nie. Dit is in die Christelike
belydenisse dat seks toenemend met waarheid geassosieer is en die ritueel geword
het waardeur die diepste geheime oor die self blootgele kon word (Foucault,
1978: 58-61). Die seksuele outobiografie met ,n
'n sterk belydende inslag kan dus
beskou word as 'n voortsetting van die belydenisritueel waarin seks steeds die
fokuspunt van alle aandag is.

3.4

I

n Opeenstapeling aan seksbeskrywings

My laaste
baste opmerking oor die aard van die seksuele outobiografie is nie van
toepassing op alle tekste wat ek as seksuele outobiografiee beskou nie. Daar is 'n
beduidende aantal seksuele outobiografiee wat gekenmerk word deur 'n opeen
opeenstapeling of oorversadiging van seksbeskrywings. Representasies van die geslagsgeslags
daad wat soms tot vervelens toe herhaal word, het dan 'n enigsins voorspelbare
reelmaat en 'n afstomping van die leser tot gevolg. Hierdie vertellings vertoon
uiteraard ooreenkomste met die byna kompulsiewe herhaling van sekstonele wat
tipies is van die pornografiese literatuur. Ivan Crozier (2001: 806) beskou die
memorie van ene Waiter uit die Victoriaanse tyd, My Secret Life, as ,n
'n vorm van
pornografie wat vandag nog voortleef in die insetsels in pornografiese tydskrifte
wat gestruktureer word as 'n verslag van 'n eerstepersoonsverteller van sy ofhaar
seksuele avonture. Soos later in meer besonderhede aangetoon sal word, kan
Kontrei van Kleinboer geld as 'n voorbeeld van 'n outobiografiese teks waarin die
byna obsessiewe herhaling van seksuele ervarings bepalend word vir die
struktuur van die teks wat ooreenkomste toon met sommige bydraes in die MriMri
kaanse pornografiese tydskrif LoslrP
Loslyp
Op 'n psigoanalitiese vlak is dit moontlik
moondik om die spanning tussen Eros en
Thanatos, en spesifiek die verskynsel van herhaling, te skakel met die opeenopecn
stapeling van seksbeskrywings in sommige seksuele outobiografiee. Die onderonder
drukte instinkte wat Freud (1955: 42) met die id en die lusbeginsel (Eros)
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assosieer, sien nooit daarvan af om na algehele bevrediging te streef nie en vind
uiting in die herhaling van 'n vroecr,
vroeer, primere ervaring wat wel 'n gewaarwording
van bevrediging bewerkstellig het. Die herhalende beskrywings van spesifieke
seksuele praktyke by sommige seksuele outobiograwe kan dus teruggevoer word
na 'n behoefte om terug te keer na soortgelyke ervarings in die verlede wat in
hulle herinneringe die aanskyn van algehele bevrediging geniet.
Freud (1955: 20) voeg egter by dat nie al hierdie instinkte wat tot kompulsiewe
herhaling aanleiding gee noodwendig as aangenaam ervaar word nie. Die bloot
blootlegging van die bedrywighede van die onderdrukte instinktiewe impulse deur
herhaling kan vir die ego - wat die aggressiewe energiee
deurenergiei:; van die id teewerk deur
dat dit ingestel is op die handhawing van balans en stabiliteit in die psige - 'n
bepaald onaangename sensasie meebring. Die ego word sodoende ook betrek by
'n vorm van herhaling wat in die geval met die werking van die doodsdrif verbind
word. Herhaling is hier eerder 'n retrograde poging van die ego om die
eksessiewe eise vir wensvervulling wat uit die id voortkom - eise wat deur die
ego as onaangename sensasies ervaar word - tee te werk
wcrk in 'n beweging
bewcging wat in
ooreenstemming is met die retrograde wens vir 'n terugkeer na 'n anorganiese
toestand, dit wil se die primordiale doodstoestand. Hierdie vorm van herhaling
wat met die doodsdrif geassosieer word, staan dus op gespanne voet met die
vorm van herhaling wat ingestel is op die herbelewing van 'n herinnerde aan
aangenamc
gename ervaring om bevrediging te bied aan onderdrukte instinktiewe impulse
word (Freud, 1955: 35).
wat met die seksuele geassosieer
geassosieerword
'n Psigoanalitiese interpretasie van die opeenstapelings van seksbeskrywings in
tekste soos Kontrei (2003) van Kleinboer en My Lives (200S)
(2005) van Edmund White
kan die leser tot die gevolgtrekkig lei dat die opeenstapelings verband hou met 'n
behoefte by die vertellers
verteIlers om deur herhaling die bevrediging wat 'n vroeer,
vroecr,
primere ervaring sou gebied het, terug te vind. In 'n teks soos
500S Man-Bitch
Man-Biuh van
Johan van Wyk wil dit egter voorkom asofherhaling voortspruit uit 'n doodsdrif
by die verteller: herhaling binne die konteks van 'n reeks ongelukkige liefdesliefdes
verhoudings is gekoppel aan 'n voortdurende herbesoek aan abjeksie; 'n begeerte
by die subjek om die self te ledig en te verafsku.
Dit is waarskynlik dat die bogenoemde vier aspekte wat tiperend is van die
seksuele outobiografie - seksualiteit as strukturerende beginsel van die seksuele
outobiografie, die spanning tussen Eros en Thanatos, die konfessionele aard van
die seksuele
seksue1e outobiografie en die opeenstapeling van seksuele beskrywings 
aangevul kan word met nog meer aspekte. Voorlopige studie suggereer byvoor
byvoorbeeld dat die seksuele
sek~uelc outobiografie veral gewild is by skrywers wat op een of
ander manier slagoffers is of sosiaal gemarginaliseer is op grond van hulle
hullc
seksuele geskiedenis. Homoseksuele, vigslyers, seksueel gemolesteerdes en skrywers wat soos Johan van Wyk en Kleinboer tot die literere underground gereken
kan word, voel klaarblykiik
klaarblyklik aangetrokke tot die seksuele
seksucle outobiografle
outobiografie as 'n
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medium om uitdrukking te gee aan hul1e
hulle nonkonformistiese identiteite. Gemar
Gemarginaliseerde skrywers wat wereldwyd interkulturele lewens 1ei,
lei, beskou die
transdissiplinere genre van die outobiografie reeds 'n geruime tyd as 'n besonder
geskikte vorm van selfuitdrukking (Gilmore soos aangehaal deur Hornung, 1997:
228). Die seksuele outobiografie bied vermoedelik verdere moontlikhede aan die
outobiograaf om uitdrukking te gee aan 'n lewe wat gekenmerk word deur
liminaliteit en marginalisering.
In die hieropvolgende bespreking word die eerste drie van die bogenoemde
aspekte van die seksuele outobiografie uitvoeriger toegelig aan die hand van
Johan van Wyk se Marz-Bitch
Man-Bitch (2001) en Kleinboer se Kontrei (2003) nadat enke!e
kontekstuele faktore rondom die verskyning van die twee tekste kortliks bespreek
is. Die vierde aspek, die opeenstapeIing
opeenstapeling van seksbeskrywings in seksucle
seksuele outo
outobiografiee, kom we! in die bespreking van Kontrei ter sprake, maar weens die
reeds omvangryke lengte van hierdie artikcl
artikel sal dit nie afsonderlik in oenskou
geneem word nie.

4.

Man-Bitch (2001) en Kontrei (2003) as seksuele
seksue1e outobiografiee

4.1

Kontekstuelefaktore
Kontekstuele
faktore rondom die publikasie van Man-Bitch
en Kontrei

Geeneen van die outobiografiese tekste waaraan die res van hierdie artikel gewy
word, het by gevestigde uitgewerye verskyn nie. Johan van Wyk het in 2001 self
sy Mart-Bitch
Man-Bitch in 'n beperkte oplaag uitgegee nadat etlike uitgewers van Engelse
van Mrikaanse
Afrikaanse boeke die teks vir publikasie afgewys het (Coullie &
& Van Wyk,
2006: 403). In 2006 gee Van Wyk 'n tweede en taalkundig beter versorgde
weergawe van Mafl-Bitch
Man-Bitch uit. Kleinboer se KOflfrei,
Kontrei, 'n outobiografiese verslag wat
hoofsaaklik in die tydperk van 1999 tot 2000 gesitueer word, het in 2003 by die
Uitgewery Praag van die omstrede Mrikaanse
Afrikaanse taalaktivis en romanskrywer Dan
Roodt verskyn. Drie ander uitgewers, Human en Rousseau, Protea en Hond, het
weens die uitdagende inhoud van Komrei
Kontrei nie kans gesien om dit te publiseer nie
(Kombuis, 2004: 15). KOflfrei
Kontrei het nietemin besonder goed verkoop en na aanaan
sienlike media-aandag het dit in 2004 die RapportlJan Rabie-prys verower
("Kleinboer eerste wenner van RapportlJan Rabie-prys", 2004: IV). In 2006
verskyn 'n Engelse vertaling van Kontrei
Komrei onder die titel Midnight Missionary
(Kleinboer, 2006).
Die verskyning van beide Man-Bitch (Van Wyk, 2001) en Kontrei (Kleinboer,
2003) is gekenmerk deur 'n mate van verwarring oor die waarheidsaansprake van
die tekste wat soms as romans en soms as outobiografiee bestempel
bestempcl is. Die tekste
is aanvanklik as romans bemark, waarskynlik om moontlike lastereise te voorvoor
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kom. Kleinboer (aangehaal deur Retief, 2004: 1) het egter na die publikasie van
korn.
toe
Kontrei in 'n onderhoud aangedui dat sy uitgewer, Dan Roodt, sonder sy toestemming die woord "roman" op die voorblad van sy teks geplaas het. Volgens
Kleinboer is daar slegs een insident in Kontrei wat nie waar is nie en dat sy teks
daarom nie werklik as 'n roman beskryf kan word nie. Lewis Nkosi (2005)
resenseer Johan van Wyk se Man-Bitch as 'n gefiksionaliseerde outobiografie
2000b) en in
terwyl Van Wyk in sy"Gillespiestraatslenters (Van Wyk, 2000a en 2oo0b)
we} fiksionele elemente in
Man-Bitch self na sy boek as 'n roman verwys. Daar is wel
Man-Bitch al is dit moontlik dat die fiksionalisering alleen maar beperk is tot die
karaktcrs wat verander is. In die "Gillespiestraatslenters"
"GiIlespiestraatslentcrs"
name van sommige karakters
rubriekc sonder enige skyn van fiksionalifiksionali
(Van Wyk, 2000a en 2000b) wat as rubrieke
sering
se
ring op die internettydskrif LitNet gepubliseer is, heet die karakter Zodwa in
Man-Bitch byvoorbeeld Zaza Khuzwayo wat in werklikheid die naam van die
dic skryf van haar outobiografie Never been
skryfster is wat Van Wyk begelei het in die
at home (Khuzwayo, 2004). In 'n onderhoud identifiseer Van Wyk (in Coullie &
Van Wyk, 2006: 401) verder die karakter Z. in Man-Bitch as Zinhle Mdakane, die
skrywer van No Way Out (2001).
Die genreomskrywing "autofiction" (outofiksie), wat geld as 'n variant van die
outobiografie, is myns insiens die bevredigendste genrebenaming vir Man-Bitch
(Van Wyk, 2001) en Kontrei (Kleinboer, 2003). Serge Doubrovsky (2005: 28) dui
aan dat outofiksie verskil van die outobiografiese roman waarin die skrywer
weliswaar sekere episodes uit sy of haar lewe gebruik, maar nog steeds agter
fiktiewe personasies skuil. In outofiksie tree die outeur op as sowel die verteller
as die protagon is, 'n gegewe wat binne 'n fiksionele konteks gesitueer word en 'n
besliste skokwaarde het soos inderdaad in Man-Bitch en Kontrei die geval is. Ook
Jacques Lecarme en tmane
Eliane Lecarme-Tabone
Lecarrne-Tabone (2004: 268-269) dui aan dat outo
outofiksie beskou kan word as narratiewe tekste waarin die outeur, die vertelIer
verteller en die
protagonis
protagon is dieselfde nominale identiteit deel, maar hulIe
hulle voeg by dat die Ollto
outofiksionele teks ook die eksplisiete generiese benaming "roman" dra. Outofiksie is
nietemin 'n variant van die outobiografie en die fiksionele word beperk tot
eerstens die generiese beskrywing, "roman", op die buiteblad of titclbladsy;
titelbladsy; twee
tweedens die aansicnlike
aansienlike stilistiese vryhede wat meestal met fiksie geassosieer word;
en derdens die strategiee van kondensering en verplasing wat dic
die geleefde tyd van
die subjek herorganiseer in 'n narratiewe tyd. Die vertelinstansie is gewoonlik 'n
"ek" wat dieselfde naam as die outeur
outellr het, maar die boodskap wat die outeur in
outofiksie oor die vertelinstansie en protagonis stamelend oordra, is desondanks:
"Dit is ek, maar dit is ook nie ek nie" (Lecarme & Lecarme-Tabone,
Lecarrne-Tabone, 2004: 271).6
Outofiksie kom dus neer op 'n ondermyning
onderrnyning van die "outobiografiese pakt"
(Lejeune, 1989: 22) waarvolgens leser en skrywer hulle
hulk verbind tot 'n
verondcrstelling
veronderstelling van waarheidsgetrouheid as maatstaf van hulle betrokkenheid by
betekenisproduksie in die outobiografie.
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Johan van Wyk se "Gillespiestraatslenters" het net soos Man-Bitch vanaf 1999
tot 2001 hulle
hullc ontstaan gehad en kan beskou word as 'n korter en makker
weergawe van Van Wyk se Engelse teks. 7 In hierdie periode het Van Wyk 'n
woonstel besit in Oxford House, 'n Art Deeo-gebou in Gillespiestraat digby die
strandfront in die Durbanse Puntgcbied.
Puntgebied. Hierdie gebied was vroecr
vroeer 'n wit
woonbuurt en was gesog onder vakansiegangers. In die jare negentig van die
vorige eeu het daar egter 'n demografiese verskuiwing plaasgevind en die Punt
Puntgebied het toenemend 'n swart woonbuurt geword. As die rooiligbuurt van
Durban word dit ook gekenmerk deur die hoe
hoc voorkoms van misdaad.
skryfVan
In Man-Bitch skryf
Van Wyk (2001) oor die protagonis se kortstondige maar
intense verhoudings met 'n aantal swart prostitute genaamd Mbali, Angel, Luisa,
Beauty, Zodwa en uiteindelik 'n vrou wie se naam slegs as Z. aangegee word.
Sowat 'n jaar na die bekendstelling van Man-Bitch het Van Wyk 'n ernstige
beroerte gehad wat sy werksvermoe
werk~vermoe as akademikus ernstig gekortwiek het. Hy
ervaar 'n verdere terugslag toe 'n vriendin wat hy in die skrytproses van haar
outobiografie begelei
begelci het, horn in 2002 probeer vermoor
verrnoor het. In 'n persoonlike
dwelmafhanklikheid en jaloesie
brief skryf Van Wyk (2004) dat hierdie vrou se dwclmafhanklikheid
haar gemotiveer het om horn aan te val.
vat. Na hierdie moordpoging het Van Wyk
na B1oemfontein
Bloemfontein verhuis om by sy ouers op hulle plaas te gaan woon.
Fanie dc
de Villiers, sped
speel af in 'n
Ook Kontrei van Kleinboer (2003), oftewel Fanic
vroeer oorwegend wit was, maar
woonbuurt, Yeoville in Johannesburg, wat vroecr
vandag hoofsaaklik 'n swart migrantebuurt is waar misdaad 'n groot probleem is
(vergelyk Prabhala, 2005: 22 en Hattingh, 2004: 17). Die verteller in Kontrei
Kontrd (1516) merk op dat hy met 'n rewolwer onder sy bed slaap en slegs sy eie voordeur
Cn kapmes) bewapen het. Hy besit
oopmaak indien hy horn eers met 'n panga ('n
verder 'n huis wat hy jare reeds deel met sy Zulusprekende vriendin Lungi en
het 'n ingewikkelde en nogal gekwelde
gekweldeverhouding
haar jong seunJomo. Hy het'n
verhouding met
die verlede 'n prostituut was. In
Lungi wat MIV-positief is en klaarblyklik in dic
Kontrei skryf Kleinboer oor sy protagonis se onbevredigende werk in die ITIT
sektor. As ontvlugting van sy werk en van Lungi besoek hy 'n groot aantal swart
deel van sy salaris bestee. In
prostitute in Johannesburg op wie hy 'n aansienlike decl
Maart 2006, drie jaar na die publikasie van Kontrei, tree Kleinboer tydens 'n
tradisionele seremonie met Lungi in die huwelik.
huwelik Hy betaal R40 000 as lobola en
maet
moet tydens die seremonie onder meer 'n bees met 'n spies daodsteek
doodsteek (Von
Meek, 2006: 9).
Volgens Lewis Nkosi (2005) is stedelike gebiede soos die Punt in Durban en
Yeoville in Johannesburg wat nuut gekonstitueerde ruimtes is, by uitstek
daarvoor geskik om nuwe identiteite na vore te laat tree wat voorheen weens die
rigiede raswette van die apartheidsbewind onmoontlik was. Nkosi (2005) mik
met sy begrip "nuut
"nunt gekonstitueerde ruimtcs"
ruimtes" op die demografiese herorganisasie
wat scdert
sedert die 1990's in sommige middestadsgebiede in Suid-Mrika plaasgevind
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het. Hierdie gebiede soos die Punt en Yeoville asook Hillbrow in Johannesburg
en Sunnyside in Pretoria was voorheen wit woonbuurte wat sedertdien 'n gege
mengde maar hoofsaaklik swart bevolking het. Hierdie nuut gekonstitueerde
veelrassige stedelike gebiede, wat ook 'n gewilde tuiste is vir migrante uit ander
Afrikalande,
Mrikalande, funksioneer as uitdagings van die dominante orde waarvolgens
woonbuurte wat volgens ras gesegregeer is, steeds 'n werklikheid is. Die nuut
gekonstitueerde gebiede word in hulle uitdagendheid dikwels gekodeer as
eroties, dit wil se as sowel gevaarlik as potensieel bevrydend (Knopp, 1995: 152).
Die verwagting is dus dat die "nuwe identiteite" waarvan Nkosi praat heel
moontlik geseksualiseerde identiteite sal wees wat emansipasie en integrasie moet
kan omarm te midde van gevaarlike omstandighede.
In Johan van Wyk se Mall-Biuh
Man-Bitch ervaar die protagonis sy kontak met mense van
ander kulturele agtergronde as sy eie in die Puntgebied as verrykend en moeitemoeite
loos. Seksuele kontak en kohabitasie met swart vroue word deel van sy daaglikse
bestaan. Van Wyk verklaar in 'n onderhoud (Coullie & Van Wyk, 2006: 402) dat
ook hy nie meer seker is of hy nog werklik wit is nie en verkies eerder om
homself 'n Suid-Afrikaner, 'n inwoner van die Punt in Durban te noem: "I
"1 am
proud of the way people live together there: rich, poor, white, and the full
spectrum of black". Die protagonis in Man-Bitch identifiseer horn ten volle met
die kulturele toleransie
tolcransie wat sy omgewing kenmerk, maar stuit horn tog buite die
Punt, met 'n mate van verbasing, teen die rasse- en morele vooroordele van
byvoorbeeld sy Mrikanerouers
Afrikanerouers (47) en van sy vriendin Mbali wat huiwer om
horn aan haar
haartradisionele
tradisionele Zulusprekende kenniskring
kenniskringvoor
voor te stel (11).
Kleinboer identifiseer horn in Kolltrei
Kontrei (2003) steeds sterk met die Mrikaanse
Afrikaanse
kultuur, hoofsaaklik
hoof~aaklik met die rykdom wat die Mrikaanse
Afrikaanse taal en literatuur horn
bied, maar streef terselfdertyd na aanvaarding deur swart mense. Hy verset horn
hom
teen wit Suid-Afrikaners se vooroordeel teen swart mense as "gewelddadige
"gewelddadigc
barbare" en kritiseer hulle
hullc daarvoor dat hulle nooit die moeite doen om hulle
hullc
"voorstedeIike
"voorstedelike tronkhuisies" te verlaat om 'n sjebeen of'n township te besoek nie
(Kleinboer aangehaal deur Malan &
& Taylor, 2005: 52). In KOlltrei
Kontrei is die verteller
afurysend
afWysend teenoor sy Franse en Nederlandse voorsate as moontlike "rolmodelle"
(37) en merk
rnerk op dat sy pa "die piep" sal kry as hy moet sien hoe sy seun eerder
"pap en vleis saam met swart Afrikane met die hand eet" (38).
Die verteller in Kontrei ervaar nietemin aanpassingsprobleme in die oorwegend
swart Ytoville.
Y~oville. Sy weersin in die rommelstrooiery van die swart inwoners (222),
sy pogings om die lawaaierige honde in sy buurt in toom te hou (72-73,
(72117 en
176) en sy vasbeslotenheid om sy tuin B8 skoon te hou van die sade van sy bure se
onkruid wat "5005
"soos kieme sy erf ingewaai" kom (192), is tekens van 'n voortvoort
durende ongemak met die swart kultuur wat die toon aangee in Yeoville. H.P.
van Caller
terugColler (2006: 92) is ook van mening dat die verteller se nostalgiese terug
hunkerings en pogings om in sy stadstuin iets van 'n idilliese landelike
Iandelike bestaan te
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stedelike
herskep, tekenend is van sy verset teen 'n te noue assosiasie met die stede!ike
swart kultuur. Tog steek die veneller
verteller nie graag die "Boereworsgordyn" (71) oor
na wit Afrikanergebiede
Mrikanergebiede nie. Die Mrikanerkultuur is nie meer dee!
deel van sy
daaglikse verwysingsraamwerk nie soos blyk uit sy waarnemings van 'n kerkkerk
basaar in Worcester wat soonge!yk
soortgclyk is aan die van 'n toeris wat 'n behoefte ervaar
om die kulturele eiendomlikhede van die Mrikanergemeenskap met 'n kamera
vas te le. In 'n onderhoud met Rian Malan antwoord Kleinboer met huiwering
op 'n vraag oor sy moontlike :1.<;sosiasie
assosiasie met 'n histories deurlopende MrikanerMrikaner
identiteit. Hy merk op dat indien daar 'n verborge tradisie in die Mrikanerdom is
om seksue!e
seksuele omgang
om gang met swart vraue
vroue te he, hy graag wil bekend staan "as die
arm man se Coenraad Buys".9 Vir Kleinboer is 'n identifikasie met 'n MrikanerMrikaner
hom kan assosieer met historiese
identiteit dus slegs aantreklik indien hy horn
Mrikanerfigure
Afrikanerfigure soos
5005 Buys wat ook 'n voorliefde vir swart
swan vroue gehad het (Malan
& Kleinboer, 2006).

4.2

Seksualiteit as strukturele beginsel in Man-Bitch en Kontrei

Man-Bitch van Johan van Wyk (2001) en Kontrei van Kleinboer (2003) het 'n
vergelykbare strllkture!e
strukturele opbou random
rondom seksualiteit. Die titels
tite!s van die twee tekste
orienteer reeds die leser op die seksue!e
seksuele inhoud van die boeke hoewe!
hoewel die tite!
titel
van Kontrei 'n meer bedekte spel
spe! is met die betekenisse
bctekenisse streek ("kontrei") of
vaginale
vaginate verkeer ("kont ry"). Die woord "bitch"in Man-Bitch verwys in bepaalde
kontekste na 'n wellustige of venynige vrou; in samehang met die woord "man"
suggereer dit dat die teks 'n beeld sal bied van '11
'n venynige man met 'n aktiewe
libido en 'n voorkeur vir promiskue seks. Die titel
tite! van Van Wyk se teks verwys na
'n belediging wat die verteller se vriendin Angel horn in 'n kroeg toegesnou het
omdat hv
hy ontrou aan haar was:
"This man was my boyfriend. He gave me this cell phone." And she showed
it to everybody.
"He slept with my best friend. He is doing it to everybody. He fucks
around. He has done it to Mbali (spontaneous clapping of hands by friends
of Mbali who has warned her). He is a bitch. He is a man bitch. He is a
Boer. He is just another Boer" (20).

In hierdie woarde
woorde van Angel is daar 'n samevloeiing van die diskoerse van
seksualiteit (insluitend die uitbuiting van onbevoorregte vroue deur 'n man met
finansicle vermoens) en ras. Deurdat die outeur Angel se beledigende tipering
finansiele
tipering:1.<;
as
tite!
titel gekies het vir sy teks, gee hy in werklikheid toe dat immoraliteit en seksue!e
seksuele
oordaad 'n wesenlike deel
dee1 van die protagonis se persoon is. Op die voorblad van
Man-Bitch is die titel
tite! boonop bo-oor
bo-oar 'n selfponret
selfportret van Johan van Wyk afgedruk
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sodat 'n verbandlegging
verbandlcgging tussen die "man-bitch" en die skrywer feitlik onver
onvermydelik is.
Die titel van Kleinboer se Kontrei is 'n woordspcling
woordspeling op "kont ry", met ander
woorde 'n platvloerse verwysing na kopulasie met 'n vrou. Die struktuur van die
teks word dan ook in 'n hoe
hoc mate bepaal deur die herhalende beskrywings van
die verteller se seksuele ervarings met prostitute en met sy lewensmaat Lungi.
Die titel verwys egter ook na die verteller se verbondenheid aan Johannesburg,
en spesifiek Yeoville, as sy kontrei waar hy sy tuin bewerk en 'n bestaan vir horn
en vir Lungi en Jomo skep. Die dubbelsinnige betekenis van die titcl
titel suggereer
egter dat sy kontreigevoel verknoop is aan sy seksuele lewe. Deur sy seksueIe
seksuelc
ervarings met swart vroue skep hy vir horn 'n leefWereld,
leefwereld, 'n eie kontrei in JohanJohan
nesburg, waarin hy nie gebonde is aan die rassetaboes wat tot dusver bepalend
was vir die handhawing van 'n Mrikaneridentiteit nie.
Die strukturerende funksie van seks in die narratief van Kontrei is so opvallend
dat Andre P. Brink (2004: 76) na die teks verwys het as 'n "naaikatalogus". Die
vertelling wentel
wentcl rondom die verteller se veelvuldige sekservarings en een van die
groot krisisse wat hy beleef, naamlik die verhoudingskrisis wat hy beleef wanneer
Lungi ontdek dat hy kontak het met 'n prostituut in hulle eie omgewing, word
ook deur seks op die spits gedryf.
Die gereelde bordeeltonele voIg
volg 'n reelmaat wat kenmerkend is van pornoporno
herhaling van sekshandelinge 'n belangrike struktuurgrafiese tekste
tek5te waarin die herhaIing
struktuur
element is. In hierdie tonele is daar 'n gereelde macho-manlike bevestiging van die
protagonis se viriliteit soos wanneer hy sy "onafgeskeepte voel"
voCl" in Rebecca, 'n
prostituut van Nclspruit,
Nelspruit, se "verganklike
"vergankIike uiterlike" (45) instoot. Die ongelyke
(vermoende) manlike kIient
behoefmagsverhouding tussen die betalende (vemlOcnde)
klient en die behoef
tige vroulike prostituut spreek uit hierdie beskouing van die lewensbevestigende
vertelIer se penis wat kontrasteer met die "vergankIike",
potensie van die verteller
"verganklike", gestiggestig
matiseerde liggaamlikheid van die prostituut.
Kleinboer probeer kennelik
kennclik om die prostitute in sy vertelling
vertclling 'n sekere
individualiteit te gee deur hulIe
hulle te karakteriseer op grond van hulle voorkoms,
hulle verskillende seksuele tegnieke, en die voorwerpe wat in hulle bordeel
bordeelkamers voorkom. Ntlantla dring byvoorbeeld daarop aan om seks
5eks te he met haar
skoene steeds aan haar voete (61) en Jackie se liefde
Iiefde vir rose blyk uit die
tatoeeermerk van 'n roos op haar arm en die plastiek rose in haar kamer (110).
egter tot 'n sekere eenselwigKleinboer se karakterisering van die prostitute lei egrer
eensclwig
heid wat versterk word deur die protagonis se obsessie om elke prostituut met
haar spesifieke kamernommer te verbind. Die vroue word nommers (105),
objekte, en tree werkIik
werklik nie na yore as geskakeerde personasies nie.
Hierteenoor slaag Johan van Wyk daarin om die vroue in Man-Bitch te laat
ontwikkel as personasies wat nie bloot gereduseer word tot hullc
hulIe potensiaal om
liefde en/of seks aan die manlike protagonis te verskaf nie. Van Wyk (2004) meen
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ook dat die gegewe van die prostituut sentraal is in Kontrei, maar hy is van mening
dat die prostitute in Man-Bitch volwaardige personasies ("mense") is en dat hy die
begrip prostituut beskou as vreemd en nie werklik geldig nie. Uit
Vit die verwysings
na byvoorbeeld gesellinklubs
geseUinklubs (68) word dit vir die leser duidelik dat baie van die
vrouekarakters in Man-Bitch betrokke is by prostitusie, maar Van Wyk vermy in
sy boek die gebruik die woord prostitution (sien ook Reddy, 2001: 12). Hy is van
mening dat die begrip "prostituut", 'n reduktiewe begrip, gemunt is met die opop
koms in die negentiende eeu van die sosiologie en kriminologie wat gepaardgepaard
gegaan het met die drang om alle
aUe sosiale verskynsels te klassifiseer. Die geld wat
betrokke is by die verhoudings wat die verteller in Man-Bitch met verskiUende
verskillende
vroue het, is volgens Van Wyk (in CouUie
Coullie en Van Wyk, 2006: 399) deel
dee! van die
algemene armoede wat in die teks beskryf word.

4.3

Eros en Thanatos

Die spanning tussen Eros en Thanatos is deeglik aanwesig in Man-Bitch (Van
Wyk, 2001) en Kontrei (Kleinboer, 2003). In beide seksuele outobiografiee
outobiografiec is die
bedreiging van vigs 'n konstante herinnering aan die dood tydens seksuele
verkeer. Die vertellings van die verteller-protagoniste keer by herhaling terug na
die onderwerp van kondoomgebruik as 'n beskerming teen besmetting met vigs.
Oor Kleinboer se toegespitste belangstelling
be!angstelling in kondome skryf Fran~ois
Frano;;ois Smith
(2004: 9): "Van die twyfelagtige
twyfe!agtige geborgenheid van die Bybel en sy plattelandse
jeug het hy 'n nuwe begrensdheid binnegegaan, 'n begrensdheid wat deur die
kondoom versinnebeeld word. In die vigs-era word die hart in lateks gehul - die
kondoom is nou die laaste grens". In Kontrei verkry die kondoom as fetisj van
erotiese genot en doodsgevaar, van Eros en Thanatos, 'n dubbele kodering. EnerEner
syds is die kondoom tekenend van die plesier wat die manlike subjek put uit
seksuele praktyke wat te midde van die vigspandemie die grense tussen lewe en
dood uitdaag; andersyds word dit beskou as 'n bclemmering,
belemmering, nie net in die
verkryging van voUedige
volledige seksucle
seksuele bevrediging nie, maar ook as voorbehoedvoorbehoed
middel wat kinderloosheid in die hand werk.
Die fetisjistiese funksie van die kondoom in Kontrei hang dus eerstens saam
met die avontuur wat betrokke is by seks wat juis intenser ervaar word weens die
doodsgevaar wat anderkant die dun wande van die kondoom skuil en dus met
elke
e!ke seksdaad in 'n sorgvuldige spel uitgetart word.
word.1Oto In Kontrei kom die spanning
tussen Eros en Thanatos naamlik tot uitdrukking in die protagonis se vermoede
dat sy riskante seks1ewe
sekslewe neerkom op "'n
'''n plesierige manier om gevaarlik te lewe"
(121). Hy vermeld ook die raad wat hy van 'n tarotleser ontvang: "al skryf ek oor
herinneringe aan 'n afgrond, beteken dit nie ek hoef steeds naby die afgrond te
leef nie" (197). Sy literere kreatiwiteit, die seksuele plesier wat hy put uit sy
bordeclbesoeke, sy gereelde drank- en daggagebruik, en sy keuse om in 'n buurt
bordeelbesoeke,
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met hoe vlakke van misdaad te woon, word gemotiveer deur 'n ingesteldheid op
risiko en gevaar. Die moontlikheid van selfvernietiging verhoog klaarblyklik die
bevrediging wat hy put uit die riskante aspekte van sy lewe terwyl hy afWysend
afwysend
staan teenoor die sieldodende veiligheid van sy daaglikse werksroetine in die ITIT
sektor. Die kondoom word in Kontrei die fetisj
feti~ van die manlike subjek se ervaring
van Eros in die tergende aanwesigheid van Thanatos, maar die keersy van die
kondoom as dubbel gekodeerde fetisj is die gevoel van verlies en onvervuldheid
wat dit bv
by die subjek laat.
Tydens 'n besoek aan Worcester dring 'n seksmaat uit die plaaslike omgewing,
Cathy, aan op penetrasie sonder 'n kondoom. Kleinboer beskryf die toneel
tonee! soos
volg: "Dis heme1s
heme!s om weer my naakte voeI
voel in 'n vrou te voel, vie
vleis
is teen vie
vleis,
is,
maar na omtrent tien sekondes stoot ek haar weg en se ons moenie kanse vat met
siektes nie" (153). In 'n poging om besmetting met MIV
MW te voorkom, was die
protagonis sy geslagsorgaan vervaard by twee ander geleenthede
gcleenthede (66 en 217)
wanneer hy onbeskermde seks het. Sy verligting is groot wanneer hy na elkeen
van hierdie insidente negatief toets vir MW.
MIV. Die kondoom as fetisj van die
MIVdoodsveragtende genot wat hy put uit riskante seks met prostitute en sy MW
positiewe lewensmaat, Lungi, word verder gekoppe1
gekoppel aan 'n te1eurstelling
te!eurstelling by die
vertellende subjek dat hy weens die voorbehoedingsfunksie van kondome nie 'n
hom weerhou van totale seksuele
kind sal kan verwek nie (50) en dat kondome horn
oorgawe. In een van sy tien "bordee1wette"
"bordeelwettc" stel Kleinboer se protagonis dit soos
volg: "Daar is nooit totale oorgawe nie: 'n deel van die brein moet die toestand
toe stand
van die kondoom monitor" (75). Die vertellende subjek mis die meer intieme
liggaamlikheid van onbeskermde seks en betreur die rasionele beheer wat met
seks gepaardgaan sedert kondome die suksesvolste beskerming teen vigs geword
het vir mense wat seksueel promisku lewe.
In een van Kleinboer se drome word die blanke patriargie wat sy verlede
bepaal het, sy gespanne verhouding met die Christelike
Christe1ike godsdiens en sy vrees vir
besmetting met die MI-virus saamgetrek:
Ek het gedroom 'n mamba pik 'n glasdeur tussen my en horn
hom oop. Nie 'n
gat in die glas nie, maar die geweld van die pikslag het die deur laat oopswaai
of'n
'n groene nie,
en die slan!!
slang het bngs
langs my hakskeen beland. Nie 'n swarte of
maar 'n roomkleurige mamba. Voor ek iets heldhaftigs kon doen, of hy
ek met 'n bonsende hart wakker (26).
verdere skade kon aanrig, word ekmet'n

Die beeld
bee1d van 'n slang wat langs die verteller se "hakskeen" te lande kom, roep
assosiasies met die duiwe1
duiwel op wat as die slang in die tuin van Eden verantwoorverantwoor
delik was vir die sondeval van die mens (vergelyk
de1ik
(vetgelyk Die Bybel, Genesis 3:15). Die
geteistet deur
deut die vrees dat hy deur die
verteller word in sy droom klaarblyklik geteister
"ongeaanval van die giftige mamba kan stetf
sterf en dat sy dood as 'n selferkende "onge
lowige" (164) verder
vetder sal neerkom op die verdoemenis van sy siel.
sie!. Hy maak dit
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duidelik dat die mamba, wat ook 'n duidelike falliese simbool is, wit (room(room
kleurig) van kleur was. Hy vrees skynbaar vergclding van die blanke patriargie
wat horn in sy Calvinistiese jeug die slagoffer van 'n outoritere opvoeding gemaak
het (27, 127, 161). Die deur van glas wat die mamba ooppik, is verder 'n moontmoont
like dramatise
dramatisering
ring van die verteller se voortdurende vrees dat sy penis tydens seks
deur die deursigtige lateks van 'n kondoom kan breek (19) en horn weerloos teen
besmetting met die dodelike MI-virus kan !aat. Seksualiteit word dus op drie
maniere in die ontstellende droom betrek, naamlik deur die prominensie van
seksualiteit tydens Adam en Eva se sondeval, die falliese bedreiging van die papa
triargie en die gevaar van kondoomlose seks.
In Kontrei word die kondoom die fetisj van die verteller se seksuele begeertes
en sy vrese oor seksualiteit. Die genot van gevaarlike seks asook sy verlange na 'n
nageslag en na intieme liggaamlikheid word gekonsentreer in die gegewe van die
kondoom, want "naai met 'n kondoom hou darem die spiere, ligamente, potjies,
senings, gewrigte, hart, longe en verbeelding geolie en in goeie werkende toetoe
... dinge wat jy gaan nodig kry as jy later weer 'n kondoomlose gelukkie kry
stand...
stand
of skep" (10). Kleinboer sluit sy seksuele outobiografie af met 'n beskrywing van
'n besoek aan Lungi se niggie, Nellie, wat sterwend is aan vigs. Die liggaamlike
aftakeling wat so duidelik is by Nellie dien as 'n versoberende herinnering aan
die gevaar wat buite die dun latekswande van die kondoom skuil (235-237).
In Man-Bitch is daar 'n uitgesproke doodswens wat die verteller feitlik altyd
verbaliseer in verband met seks en liefde. Die spanning tussen Eros en Thanatos
is dus ook aanwesig in Van Wyk se seksuele outofiksie. In sy koorsagtige soektog
na liefde by 'n verskeidenheid prostitute kom die verteller tot die gevolgtrekking:
"Something was pushing me to deplete myself I have reached the end of a
ont
responsible life" (19). Tog weier hy aanvanklik om siclkundige berading te ontvang omdat hy nie seker is dat hy werklik na sy vroeere normaliteit wil terugkeer
nie. Die genot wat hy put uit sy morbiede seksualiteit spreek byvoorbeeld uit die
toneel waar hy die prostituut Beauty tydens seksuele verkeer vra om eendag sy
keel af te sny op die juiste oomblik wanneer hy 'n orgasme bereik (66). Die
gevaar dat hy binne afsienbare tyd moontlik impotent kan word, dryf horn tot
radeloosheid. Hy verkies die vooruitsig van die dood en herinner homself aan sy
gereelde versoek aan Zodwa om horn dood te maak (71). Die vreugdes van
terself
seksuele genot gee klaarblyklik sin aan die verteller se bestaan, maar dit is terselfdertyd juis die soms slopende najaag van seksuele vervulling wat 'n besef van
eindigheid en doodsheid by horn nalaat.
Hy put verder genot uit die voorstelling van Beauty se geslagsorgaan as 'n
slang wat soos 'n strop om sy penis you (63) en hy verwys verder na die bebe
pene
geerlike Zodwa se kannibaliserende vagina (80). Hy put ook genot uit die penetrasie van Z. se "bloody darkness" (82). Tydens sy penetrasie van swart vroue put
die verteller klaarblyklik plesier uit 'n ontmagtigende oorgawe aan die swart
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and er, die stereotipiese kannibaal van die gewelddadige donker kontinent in die
Westerse koloniale diskoers.
In Man-Bitch en in Kontrei sentreer die spanningsverhouding tussen Eros, die
vitale genotsaspek in seksuele verkeer, en Thanatos, die bedreigende doodsdoods
element in die belewing van seks, rondom vigs en die ander. In albei tekste beleef
die verteller-protagoniste die noodsaaklikheid van beskermde seks met kondome
as 'n belemmering, 'n herinnering aan die dood wat deur die seksuele oardraagoardraag
baarheid van vigs kan intree. In Kontrei word die kondoom egter 'n dubbel
gekodeerde fetisj en die verteller put uiteindelik erotiese genot uit die uitdaging
van die doodsgevaar wat skuil anderkant die dun latekswande van die kondoom.
Seks met swart vroue as die historiese ander van die wit Mrikanerman is
enersyds 'n bevryding van die taboes oar intimiteit met die ander wat die rasserasse
grense tussen wit en swart in stand gehou het. Volledige oorgawe aan die
verhoogde seksuele plesier wat hierdie taboedeurbreking meebring, ward in
Man-Bitch getemper deur 'n knaende doodswens wat by die verteller aanwesig is.
Dit is moontlik dat dit juis hierdie doodswens is wat die verteller motiveer om
kontak met swart vroue as die ander binne die abjekte konteks van prostitusie na
te streef. Die andersheid van die swart prostituut dreig om die kultureel verver
worwe inhoude van die self te oorweldig en selfs te vemietig. Sodoende ward die
doodswens van die verteller gevoed terwyl hy terselfdertyd verhoogde erotiese
plesier put uit die uitdagende grensoarskrydende ervaring van seks met swart
vroue. Die spanning tussen Eros en Thanatos word dus 'n kernelement in die
ontwikkeling van die narratief in Van Wyk se seksuele outobiografie.

4.4

Seks, skuld en belydenis

Die kwessie van skuld en belydenis wat dikwels prominent aanwesig is in die
seksuele outobiografie blyk onder meer uit die verteller in Man-Bitch se
terugkerende skuldgevoel oar sy onvermoe om sy vriendin Mbali enduit te
ondersteun in haar geveg teen vigs waaraan sy uiteindelik ook sterf. Die strukstruk
turerende gegewe van die verteller se selfkarakterisering as 'n "bitch" (20,21, 75)
word in Van Wyk se seksuele outobiografie gei:ntegreer by die verteller se
belydenis van sy eie immaraliteit: "I've got a confession to make. Today I'm an
emfebe. I'm a bitch. I want to feel like a bitch" (75).
In Kontrei neem die belydenis oor die seksuele eksesse van die verteller die
varm aan van gereelde aanhalings uit die Bybel oor prostitusie. 11 Verse uit die
1933-Bybelvertaling in Mrikaans word met komiese effek betrek om kommenkommen
taar te lewer oor die protagonis se herhaalde bordeelbesoeke. Volgens die verver
teller maak hy biltong van die Bybel. Hy dui sodoende sy kritiese distansiering
van die Bybel aan met die gepaardgaande assosiasies van 'n streng Calvinistiese
opvoeding. Seks word as 't ware sy nuwe godsdiens, sy"afgod" (99), in 'n doeldoel
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bewuste en ondermynende omkering van die Bybelse vermanings teen afgodeafgode
diens en prostitusie.
Die Bybelverse tree nietemin as 'n gewete op in die teks. Vergelyk die
volgende kontrasterende verse wat Kleinboer uit Die Byhel siteer: "Paulus het
gese: 'Sal ek dan die lede van Christus neern en dit lede van 'n hoer rnaak? Nee, stellig nief'
(1 Korinthiers 6 vers 15)" en: "Die Here het aan Hosea gese: "Gaan heen, neern vir
jou 'n hoervrou en hoerkinders." (Hosea 1 vers 2)" (33). Die verteller het uiteraard
letterlike uitvoering gegee aan die "verordening" van God in die laasgenoemde
Bybelvers, maar die vermaning in die vers uit 1 Korinthiers handhaaf steeds 'n
aanwesigheid in Kleinboer se teks. Daar is dus 'n Christelik-belydende element
in Kontrei en in enkele gevalle aktiveer die Bybelverse ook die spanning tussen
Eros en Thanatos in die vertelling. Die aanhaling van Spreuke 7 verse 21 tot 23
wys op die verlokking van 'n prostituut wat tot die ondergang van die man in
haar visier lei: "Sy het horn verlei deur haar haie rnooipraaijies, deur die gladheid van haar
lippe het sy horn verlok. Hy loop skielik agter haar aan 5005 'n hees wat na die slagpaal
gaan" (95). Die boodskap is hier duidelik dat ongeoorloofde seksuele genot lei tot
die ondergang van diegene wat hulle daaraan oorgee.
By die verteller in Kontrei is daar enersyds 'n poging om deur die kompulsiewe
herhaling van vertellings van sy sekservarings met prostitute'n soort normaliteit
te verleen aan sy seksuele eksesse buite die konvensionele raamwerk van die
monogame liefdesverhouding. Die ervarings verkry deur herhaling 'n sekere
legitimiteit binne die grense van die narratiewe wereld wat die verteller tot stand
bring. Andersyds is daar by die verteller met sy Christelike agtergrond 'n bebe
hoefte om elke individuele seksuele ervaring te bely aan die leser wat, weens die
verteller se afurysing
afWysing van die Christelike geloof, die funksie verkry van 'n swygswyg
same, anonieme biegvader sonder 'n uitgesproke Christelike profie!. Hierdie
twee konflikterende aspekte van die belydenissituasie is egter albei gerig op die
vooruitsig van bevryding waarmee die belydenis normaalweg geassosieer word
(Foucault, 1978: 60). Met sy normaliserende herhalingstegniek probeer die
verteller om horn te bevry van die onverbiddellikheid van die sosiale taboe op
veelvuldige seksuele ervarings met 'n verskeidenheid seksmaats (spesifiek prospros
titute). Terselfdertyd wil hy horn met sy belydenis van elke seksdaad van die
skuldgevoel bevry wat weens sy Calvinistiese agtergrond by horn opbou oor sy
oortreding van die Christelike seksuele moraa!.
Die belydende vertellers in Kontrei en Man-Bitch verplaas soms hulle skuldskuld
gevoelens oor hulle eie seksuele losbandigheid na die omgewings waarin hulle
woon. Met verwysing na God se verdelging van die seksueel losbandige stede
Sodom en Gomorra in die Bybel (Genesis 19: 1-27) no em die verteller in Kontrei
sy Johannesburgse omgewing (Yeoville en ander rasgeintegreerde buurte waar hy
seksuele avonture beleef) 'n Gomorra (50). In Man-Bitch beskryf die verteller die
Durbanse Puntgebied as 'n Sodom wat sy ondergang nader (2). Sy vriendin
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er om die vertelIer
Mbali keer in die vroee oggendure terug huis toe en probe
probeer
verteller
daarvan te oortuig dat sy met niemand omgang gehad het nie:
She says: "Smell this poes. You think I've been fucking! Come taste this
poesy (sic) for yourself
yourself. You always think I'm going to fuck." There is war
in the darkened skies; great cannon shots of lightening. "God decided to
wipe out beautiful Sodom," I think while the band at the Four Seasons
continues to play (2).

Die gesprek oor seksuele promiskulteit lei daartoe dat die verteIler-protagonis die
onweer vergelyk met God se aanslag op Sodom terwyl die orkes in die Four
Seasons Hotellangs
Hotel langs sy woonstelgebou ongestoord verder speel soos die musimusi
kante op 'n skip (die Titanic) wat besig is om te sink. Die belydende verteller
besef egter dat hy deel is van die seksuele permissiwiteit in die rooiligbuurt waar
hy horn uit vrye wil gevestig het en hy kan
km nie soos
5005 Lot in die Bybel aanspraak
maak op morele onskuld nie. Die verteIlers in Man-Bitch en Kontrei is nou
betrokke by die seksuele permissiwiteit wat die nuut gekonstitueerde gei'ntegelnte
greerde stedelike gebiede in Suid-Mrika kenmerk.

5.

Slot

Ondanks behoudende e1emente in Kontrei
Klmtrei en die uitbuiting van vroue deur
prostitusie wat in albei tekste beskryf word,
word,1212 is ek van mening dat sowel Van
Wyk as Kleinboer betrokke is by
by'n
'n - weliswaar morsige - soeke na nuwe SuidSuid
Mrikaanse identiteite deur onder meer "(k)ulturele kruisbestuiwing"
kruisbestuiwing" (Kleinboer
in 'n onderhoud met Botes &
& Grundling, 2004). Hierdie identiteite berus op
toenadering tot en identifikasie met die historiese ander van wit mense in Mrika,
naamlik swart mense en meer spesifiek swart vroue. Daar is verder 'n erkenning
by albei skrywers dat hierdie identiteite gebore moet word uit die drek van
honderde jare van geslagtelike en rasseongelykheid in Suid-Mrika, 'n geboorte
wat moet plaasvind binne liminale ruimtes soos die Durbanse Puntgebied en
Yeoville in Johannesburg waar kulturele wederkerigheid en hibridisering nood
noodsaaklike oorlewingstrategiee geword het.n
het. 13
In 'n studie oor wit men
mense
se se pogings om gemaksones in postapartheid SuidSuid
Mrika te beding, identifiseer Richard Ballard (2004: 64) onder me
meer
er diegene wat
daarin geslaag het om hulle identiteite te integreer by 'n kosmopolitiese omOffi
gewing waarin hulle differensie aanvaar en daarmee kan omgaan sonder om dit te
probeer dwing in die keurslyf van die norme wat "wit" rassistiese gemeenskappe
in die verlede as aanvaarbaar beskou het. Hierdie individue soos Kleinboer en
Johan van Wyk wat, toe dit wetlike moontlik geword het, 'n keuse vir integrasie
by 'n veelrassige omgewing uitgeoefen het, streef na 'n meer poreuse identiteit
(Ballard, 2004: 65) waarin andersheid geakkommodeer kan word. Daar is 'n
gewilligheid om eendersheid en gemeenskaplike belange oor die rasgrense heen
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te identifiseer: "urban spaces change from being spaces of avoidance or
assimilation to spaces of engagement" (Ballard, 2004: 65). LisaJohnston
Lisa Johnston (2007: 4)
meen byvoorbeeld
byvoorbecld dat Kleinboer 'n grys area verken waar 'n klein minderheid
besig is om te tas na 'n Suid-Mrikaanse
Suid-Afrikaanse identiteit wat bevry is van die kloue van
apartheid.
Binne hierdie konteks van gelntegreerde nuwe stede1ike
stedelike ruimtes word in
sowe1 Kleinboer as Van Wyk se tekste 'n kataliserende rol toegeken aan seks en
sowel
prostitusie in die verkenning van 'n meer poreuse identiteit wat verder gaan as
die gevestigde rasgebaseerde identiteite wat steeds bepalend is in die SuidSuid
Mrikaanse
Afrikaanse samelewing.
same1ewing. Kleinboer skryfbyvoorbeeld dat sy "rondfokfilosofie" die
werelde ontmoet. Asjy
As jy
volgende insluit: "Prostitute dryfhandel
dryfhande1 in 'n gebied waar were1de
mooi kyk, sal jy sien dis nie grys nie. 'n Besoedelde paradys waar binding en
ontbinding vinnig geskied" (187). Met die woord "paradys" verwys Kleinboer
uiteraard na seksualiteit wat 'n rol gespeel
gespee1 het in Adam en Eva se sondeval en ook
bepalend is in sy eie ieeiWheld,
leefurere1d, maar hy gee terselfdertyd erkenning aan sy
stedelike omgewing as 'n nuwe begin net soos
5005 die paradys in die Bybelboek,
Genesis, 'n begin in die skeppingsproses verteenwoordig het. Kleinboer se
paradys is egter 'n "[b]esoedelde
"[b]esoede1de paradys" waarmee hy te kenne gee dat ver
verwagtinge van 'n nuwe begin moet rekening hou met sosiale onsuiwerhede en
verloedering,
verioedering, 'n onvermydelike
onvermyde1ike premis vir die ontwikkeling van nuwe identiteite.
Vanuit Kleinboer se perspektief groei nuwe identiteite kennelik
kenne1ik nie uit die
identiteitprojekte
idcntiteitprojekte van kerk- en regeringsorganisasies wat hulle beroep op vlekkevlekke
lose morele en polities korrekte agendas nie.
seksualitcit 'n belangrike katalisator
Dit behoort nouliks verbasend te wees dat seksualiteit
is in die soektog na leefbare alternatiewe vir die ideologies aangetaste identiteits
identiteitskonstruksies wat die nalatenskap van wit oorheersing in Suid-Mrika
Suid-Afrika is. Pumla
gelnstitusiona
Dineo Gqola (2005: 3-4) wys op die liggaamlike dimensies van gc1nstitusionaDineD
liseerde gewe1d
geweld teenoor swart mense in die geskiedenis. Sy merk op dat dit
onmoontlik is om oor ras te praat sonder om tersclfdertyd
terse1fdertyd ook iets oor seksuaseksua
lite
litcit
it te se weens die uitwisseling van betekenisinhoudc
betekenisinhoude in die totstandkoming
van hicrdie
hierdie kategoriec
kategoriee bin ne die ontwikkeling van kennis oor Mrikane.
Afrikane. Ook
me1ding van die diskursiewe
Kevin Thomas Miles (1997: 134 en 138) maak melding
ooreenkomste tussen ras en seks, maar vanuit 'n meer filosofiese hoek verwys hy
na ras en seks as betekenaars wat albei 'n bepaalde vloeibaarheid
vloeibaarhcid en ambigulteit
ambiguiteit
sype1 om 'n meer
besit en as sodanig deur die grense van die rasionaliteit kan sypel
basiese, prerasione1e
prerasioncle reaksie uit te lok. Wanneer hierdie
hierdic betekenaars mekaar
ontmoet soos in Man-Bitch en in KOrltrei
Kontrei is daar dus die verhoogde potensiaal vir
die ontstaan van nuwe en verrassende betekenisse wat die star identiteitsdiskoerse
van die Suid-Afrikaanse
Suid-Mrikaanse samelewing kan losskud en uitdaag. 14
Dit is moontlik juis weens die ontwrigtende potensiaal wat die vloeibaarheid
en ambi!!liiteit
ambiguYteit van ras en seksualiteit
seksualitcit besit dat hulle die basis vorm van die
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grootste taboes binne die wit gemeenskap in Suid-Mrika. In die 1970's het 'n
skrywer soos Andre P. Brink reeds met aansienlike sukses begin om in romans
soos Kennis van die aand (1973) en 'n Oomblik in die wind (1975) die eksplosiewe
S005
potensiaal van die ontmoeting tussen ras en seksualiteit te ontgin in sy romans.
Met hulle
huIle seksuele outobiografiee sit Johan van Wyk en Klcinboer
Kleinboer hierdie projek
voort binne die veranderende konteks
kontek<; van postapartheid Suid-Mrika.
Universiteit van KwaZulu-Natal,
KwaZulu-Nata/, Durban
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Note
Oor sy begeleiding van Zazah Khuzwayo en Zinhle Carol Mdakane se skryfWerk
lewer Van Wyk (2004) soos
5005 volg kommentaar in 'n persoonlike e-posbrief aan
Andries Visagie: "Zaza wou haar storie skryf en het dit alreeds begin voor ek haar
trank geskryf. Ek het gereeld vir haar daar gaan
ontmoet het. Sy het dit basies in die tronk
besoek. Ons het nogal 'n ernstige verhouding gehad [... ]. Zinhle dink ek het hare
geskryf nadat sy Zaza s'n gelees
gclees het. Sy het basies in 'n kwessie van 'n paar weke dit
boek gegaan. Dit was eintlik
eindik wonderwerke, want dit
geskryf AI haar aandag het na die hoek
was die eerste meisies wat ek ontmoet het wat 'n storie kon en wou skryf
skryf. Daar is baie
ander sogenaamde hoere met stories, geweldig interessante stories om te vertel, wat
net nie weet hoe om dit te beskryf nie."
nie.» In 'n onderhoud met Prega Govender (2001:
3) wys Van Wyk daarop
daarap dat sy literere begeleiding van prostitute deel is van sy
opheffingswerk "to get them off
ophefIingswerk
otY the streets". Van Wyk se rol in die ontstaan van
Kleinboer
K1einboer se Kontrei (2003) blyk onder meer uit Kleinboer
K1einhoer se opmerking (in Smit,
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2004: 9) dat Kontrei gegrond is op briewe en e-posberigte wat hy aan Johan van Wyk,
Koos Kombuis en sy tweelingbroer geskryf het. Die opspraakwekkende publikasie
van Man-Bitch het daartoe gelei dat Van Wyk doodsdreigemente ontvang het en daar
eise was vir sy bedanking as professor aan die Universiteit van Durban-Westville
(Reddy, 2001: 12).
Die Ontugwet is in 1926 in Suid-Mrika aanvaar en is gedurende die apartheidsapartheids
periode (in 1950) verskerp om seksueJe kontak tussen mense van verskillende
re verbied. Liefde oor die kleurgrense heen het met ander woorde
rassegroepe te
stratbaar
strafbaar geword. Hierdie wet, asook die Wet op Verbod
Huwelike
VerbOO van Gemengde HuweJike
(1949) was daarop gemik om rasvermenging te verhoed. Met die verslapping van
sekere apartheidswette tydens die P.W. Botha-bewind is die immoraliteitswetgewing
gevaIIe nog toegepas en is uiteindelik in 1985
in die 1980's slegs in uitsonderlike gevalle
hee!temal herroep.
heeltemal
Luidens die flapteks van haar
haaf boek was Agnes Sommer, 'n akademikus, tydens die
pubIikasie
pubJikasie van Houden van Afrikanen besig om 'n proefskrif in vrouestudies te voltooi
U niversiteit van Amsterdam.
oor Keniaanse "kustkrijgers en white ladies" aan die Universiteit
JiVitness to AIDS van Cameron nie as 'n voorbeeld van 'n sek.'>uele
seksuele
Myns insiens kan Witness
outobiografie beskou word nie omdat persoonlike seksuele ervaring nouliks 'n rol
speel in die teks wat veel eerder toegespits is op 'n oorsig van ontwikkelinge in die
diskoers oor vigs in Suid-Mrika
Suid-Afrika en elders in die wereld.
wereid.
Loslrlwas
Loslyf
was die eerste
eeme kommersiele pomografietydskrif
pomografietydskrifin
in Mrikaans en is opgerig na die
liberalisering van sensuurwetgewing sedert die einde van die Nasionale Party-bewind
in 1994. Die literere Mrikaanse skrywer Ryk Hattingh was die oprigter van Loslyf.
Loslrf
In 'n onderhoud versoek Van Wyk die onderhoudvoerder, Judith Liitge Coullie, om
horn
hom nie met die verteller in Man-Bitch te verwar nie: "Be careful of phrases like 'your
experiences'; don't confuse me with the narrator. I crafted these experiences into text
through a rather painful and slow process of distortion, fantasy, selection, and ability
to recall words for things. Yes, it has contact points with my life, but it is not my life.
The point is that I wanted to write the post-apartheid text. I was a bit tired of the
'disgrace' phenomena with all the moaning and groaning about the new South Africa.
Mrica.
I wanted to develop a new style to express the beauty of decay - something that is
completely urban, as I'm also really sick and tired of the haunting phantom of the
& Van Wyk 2006: 397). Bier
Hier beskryfVan Wyk in werklikheid sy
farm novel"
nove!" (Coullie &
boek as outofiksie. Hy herformuleer
herforrnuleer as 't ware Lecarme
Lecarrne en Lecarme-Tabone (2004:
271) se tipering van die verhouding tussen skrywer en protagon
protagonis
is in outofiksie, "Dit
is ek, maar dit is ook nie ek nie", as: "Dit is my lewe, maar ook nie my !ewe
lewe nie".
Johan van Wyk se liefdes- en seksuele ervarings tydens sy verblyf in die Durbanse
Puntgebied het verder neerslag gevind in die uitreiking van 'n CD, My Name is Angel
(sien ook Lessing, 2001: 4) en die publikasie van 'n aantal gedigte, "Letter to Luisa" en
"Zaza"
«Zaza" in die literere tydskrif Om
Ons Klynlji 110: 1 (Maart 2006).
Op grond van die verteller
verteIIer in Kontrei se waardering van die huislike roetine en sy
liefde
bock as 'n
Iiefde vir tuinmaak, beskou Andre P. Brink (2004: 76) Kleinboer se boek
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behoudende boek wat op die oog af
af'n
'n "geil naaikatalogus" is, maar in werklikheid 'n
knieval is voor die bourgeois-waardes wat die skrywer uit sy jeug saamdra.
Coenraad de Buys was 'n Voortrekker wat horn
hom reeds teen 1815 in die Soutpansberge
gevestig het. Die sterk anti-Engelse en individualistiese De Buys het verhoudings met
ten minste drie
doe swart en gekleurde vroue gehad en sy gekleurde nageslag woon tot
vandag nog in die nedersetting Mara-Buys naby die dorp Louis Trigardt (Suid(Suid
ilfrikaal!se
Afrikaanse biografiese woordeboek. Deel II. 1972: 166).
In 'n onderhoud lewer Kleinboer soos volg kommentaar op die funksie
funlesie van kondome
seles: "Ek speel met Vigs soos wat 'n meerkat met die
in sy spel met die dood tydens seks:
keel van 'n kobra speel.
spee\. Deep, deep, deep down in my is daar dalk 'n daredevil wat 'n
moerse kick kry om met mortality te spec\.
speel. Ek kom (excuse the pun) dalk nonchalant
v~~r, maar ek's tog doodbang vir Vigs - so bang as wat 'n sweef~tok-arties
swee[~tok-arties is om hom
horn
voor,
vrek te va!.
val. Maar soms verloor die sweefstok-arties horn
hom glo 56 in daardie bolle
bolle56 hard om sy toertjie
toertiie perfek uit te voer, dat hy sy vrees
makicsie,
makiesie, konsentreer
konscntreer hy s6
5005 wat hy 'n veiligheidsnet
vciligheidsnet doer onder het, is daar darem ook 'n ekstraekstra
verloor. En soos
sterk kondoom tussen my en die swart tonnel wat my wil insuig" (Malan &
Klcinboer, 2006).
Kleinboer,
be
Joan Hambidge (2004: 13) identifiseer verder die volgende tegnieke van die beIydenisroman in KOlllrei:
Kontrei: "die gebruik van 'n alter ego of 'n aangesprokene (Sarel),
verwysings
vcrwysings na 'n roman of dagboek wat geskryf word, die hier en nou wat met die
verlede injulestaposisie
in jukstaposisie geplaas word."
Daar is 'n groot aantal etiese vraagstukke wat deur Matl-Bitch
Man-Birch en Konrrei
Kontrei opgewerp
krities oor sienings van prostitusie as 'n
word. Veral Kleinboer
Kleinbocr se verteller (17) is kritie5
soort uitbuiting van vroue deur mans. Die verteller in Man-Bitch
Man-Birch gee toe dat hy vroue
seksueel
selesuecl uitbuit, maar hy verkies uiteindelik om prostitusie te beskou as 'n verver
houding waarin al die betrokkenenes hulle aan uitbuiting skuldig maak (38). Ten
mensminste een leser, Shanta Reddy (2001: 12), is van mening dat Van Wyk die mens
cerlike verslag van sy kontak met hierdie
likheid van prostitute met erns bejecn in sy eerlike
vroue. Dit is egter duidelik dat die protagoniste in sowel Korztrei
Kontrei as Man-Bitch gereeld
gebruik maak van die seksuele
selesucle dienste van vroue wat as migrante na Suid-Mrika
Suid-Afrika kom
om hulle armoedige omstandighede te ontvlug (sien ook Koen, 2004: 87). 'n Verdere
Kolllrei is Kleinboer se versuim om sy lewensmaat, Lungi, in te lig
etiese kwessie in Kontrei
dat hy in sy boek, sonder die gebruik van enige skuilname, intieme
intiemc besonderhede
besonderhedc oor
5005 onder meer haar MW-status (Von Meek, 2006: 9 en
haar bekend gemaak het soos
2004: 16). In Kolltrei
Kontrei gee Kleinboer se verteller selfs te ken
kcnne
ne dat sy narratief'n
narraticf'n
Malan,
Malan,2004:
kroee war
wat gereeld tOt
tot
vorm van vergelding is vir Lungi se langdurige besoeke aan kroec
kont1ik
konflik in hulle
hulk verhouding lei: "My revenge will be to fuck around and to WRITE
about it!" (35).
Ismail Farouk, 'n stedelike geograaf en maker van onder meer die kort film Yeoville
(2004), wys op nuwe faktore wat 'n invloed op stedelike
stedclike identiteite in Suid-Mrika
Suid-Atrika het
en wat die geykte rassediskoers oorskry: "I think the effects of apartheid are
arc very
important to recognise, but you should keep an eye on the current issues: the forces
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of globalisation and the race to realign the city in the hierarchy of the global
economy. In my view, the country's neo-liberal policies are far more damaging - we
think we are free but we really are not. People are still hung up on racial politics and
are not recognising the endangered vibrancy of
ofJo'burg
jo'burg street life in the face of the
enforced privatised city" (Farouk aangehaal deur Krouse, 2006: 2).
identiteitsoeke
Daar is egter diegene wat bedenkinge het oor die geslaagdheid van 'n identiteitsoekc
wat histories gestigmatiseerde praktyke soos die seksuele uitbuiting van prostitute en
die erotiese objektivering van die swart vroulike liggaam deur wit mans as
vertrekpunt neem. Hoewel Rebekah Kendal (2006) verwag dat KOl1trei
KOlltrei 'n seminale
werk van die postapartheid literatuur in Suid-Mrika sal wees, is sy nietemin krities
oor die verteller se erotise ring van die swart vroulike liggaam
Iiggaam en sy skryf: "His
attempts at redefining himself by inscribing himself in and on the bodies of black
women is ultimately futile".
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